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1956 em lékezete
The Memory of 1956

Tüntető egyetemisták a Lenin körúton, október 23.
Students demonstrating in Lenin Boulevard, 23th of October
Fotó - Photo: Kabdebo Tamás

Fiatalok egy szovjet harckocsin az Astoriánál, október 25.
Young people on top of a Soviet tank at the Astoria, 25th of October

Építik a barikádot a Móricz Zsigmond körtérnél, október 26.
Building the barricade in the Móricz Zsigmond körtér (roundabout),
26th of October
Foto - Photo: Szilágyi Zsolt
A Széna tér október 26-án
The Széna Square on the 26th of October
Fotó - Photo: Almási Zoltán

Szovjet hadoszlop roncsai a Ferenc körúton, október 27.
The wrecks of a Soviet tank colunm in the Ferenc Boulevard, 27th of October
Fotó - Photo: Lajos Ferenc

Az Üllői út a Nagykörút felől, október 28.
The Üllői Street from the Great Boulevard, 28th of October
Fotó - Photo: Ujfalussy Szabolcs
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1956 emlékezete
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
fél évszázados évfordulója csaknem m in
den közgyűjteményt - a fővárosban és
vidéken egyaránt - kisebb-nagyobb kiállí
tás, konferencia vagy éppenséggel e rre az
alkalomra m eghirdetett emlékanyag-gyűjtésből származó bem utató rendezésére
sarkallta. Sajátos módon elmaradt a jeles
évfordulókra jellemző hagyományos köz
ponti rendezvény, mely felmentett volna
szám os kisebb intézm ényt az évfordu
lós megemlékezés em e látványos é s sajá
tos megnyilatkozásai alól. Bár talán nincs
még egy ilyen nagy volumenű eseménynek
az évfordulója, am elyet mindenki ennyire
magáénak érezne, és saját megemlékezés
sel adózik a fél évszázad előtti forradalom
hőseinek, hőstetteinek vagy tragédiájának
emléke előtt.
Amikor a múlt év végén m egterveztük
az egyes számok tem atikáját, kézenfekvő
nek tűnt, hogy az őszi szám 1956-ról szól
jon. Sokféle elképzelésünk volt, pl. m eg
szólaltatni idős kollégáinkat, miként váltak
részeseivé az eseményeknek, feltárni kora
beli dokumentumokat a múzeumok egykori
helyzetéről, körképet adni az évfordulós
rendezvények soráról, stb. Lehetőségeink
azonban jóval behatároltabbak voltak,
mint gondoltuk. Ugyan mindezzel m egpró
bálkoztunk, de elképzeléseink csak kisebb
részben valósultak meg. Legnagyobb p ro b 
lémát az idő jelentette, hiszen a rendezvéayek többsége az évfordulóra realizálódott,
amiről csak azt követően erőltethettük ki a
beszámolókat. Éppen ezért mindez lapszá
munk megjelenésének késedelmével járt.
Ezúton köszönjük minden vállalkozó kedvű
szerzőnk fáradozását .
Miután a múzeumi évfordulós megernékezések túlnyomó része kiállítások for
májában valósult meg, ezért - rendhagyó
módon - ezzel a tém akörrel töltöttük meg a
Műhely rovatot. Igyekeztünk arányos b e te 
kintési nyújtani a budapesti és vidéki múzeamok rendezvényeibe, hol vázlatosabb, hol
’észletesebb írások révén. Term észetesen
a teljes áttekintés jelentősen m eghaladta
,olna erőnket és terjedelm i lehetőségein
ket. A visszaem lékezések sorában az ’503S évekbeli ifjúsági szerveződésről é s az
agyik legnagyobb 1956-os múzeumi vesz
teségről is beszámolót közlünk. A jeles törénelnai évfordulók sorában továbbá m eg
emlékezünk a nándorfehérvári győzelemről
ás a Bocskai szabadságharcról.
Következő lapszám unk középpontjában a
kortárs művészeti gyűjtemények és a jelen
kutatás témaköre áll majd.
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A címlapon
Kossuth címeres magyar tankok
a Tolbuhin körúton, 1956. november 2.
On the Cover
Hungarian tanks decorated with
the Kossuth coat of arm s
in the Tolbuchin street,
2nd of November 1956
Fotó - Photo: Kiss Jenő
A hátsó borítón
A Kiscelli Múzeum cégér kiállításának
részlete
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Műhely
1956 - Válogatás az évforduló kiállításaiból
B asics Beatrix
A fél évszázados évfordulóról szinte min
den fővárosi és vidéki múzeum tervezett
megemlékező kiállítást. Hogy ezek milye
nek lettek, valam elyest függött a rendező
intézmény jellegétől, de ez a kézenfekvő és
hasznos szempont viszonylag kevéssé tűnt
fontosnak. Ez annál is inkább meglepő,
m ert a gyűjtemények, az intézmény kelet
kezésének és történetének hagyománya a
hovatovább kötelezőnek tudott nem zeti év
fordulós kiállításoknak sajátos karaktert
adhatott volna, s egyúttal elkerülhető lett
volna sok párhuzam osság.
Két fő típusa született a tárlatoknak. Az
egyik történeti bemutató: dokumentumok,
tárgyak, fotók, esetleg fegyverek illusztrál
ják a többnyire időrendben a helyi, illetve
budapesti esem ények sorrendjében elő
adott történetet. Ennél többet nem kapunk,
valójában ez nem is lehetséges é s szüksé
ges az efféle kiállítások esetében. A nagy
nemzeti évfordulókat felidéző, szokásos
nak nevezhető összefoglaló-értékelő jel
legű „központi nagy kiállítás” m ost elma
radt. A másik típus - s ez az, am i jobban
kötődött egy-egy intézmény jellegzetes
ségeihez - a m űvészeti bemutató: kortárs
vagy egykori képzőművészeti alkotások,
illetve fényképek kapcsolódnak az esem é
nyekhez. (Az utóbbiak ilyenkor nem csupán
dokumentumokként, hanem műalkotások
ként szerepelnek.)
Az alábbi válogatás egyáltalán nem tel
jes. néhány fővárosi és budapesti kiállítás
ról szól csak, lehetőség szerint mindkét tí
pusból válogatva. A történeti bem utatók
esetében mindenhol igyekeztek az intéz
mények a lehető legtöbbet adni - ez meg
mutatkozott a helyszín kiválasztásában is,
Szombathelyen például a Savaria Múzeum
nagy csarnokának eklektikus architektú
rája szolgált háttérként. A nagy mennyi
ségű tárgy, dokumentum nem egy eset
ben korábbi gyűjtésre, adakozásra szólító
felhívás eredm énye, s ez nem csak a tá r
gyakra, de szem élyes élmények közlésére,
visszaem lékezésekre is ösztönzött, mint
például a váci Tragor Ignác Múzeum tá r
lata esetében. Az októbertől januárig meg
tekinthető bem utató időtartam a is jelzi,
az alapos felkészülés eredm ényét hosszú
ideig élvezheti a közönség. A főváros közel
sége miatt a város lakossága sokkal köz
vetlenebb kapcsolatba kerülhetett a for
radalom eseményeivel, mint egy átlagos

Lessing fotóalbumának címlapja - The cover of Lessing’s photo album

vidéki település életében ez lehetséges lett
volna, sőt a fegyveres ellenállás itt még a
forradalom leverése után is tartott. A röp
lapok, sajtótermékek, fényképek mellett a
szóbeli visszaemlékezések teszik érdeke
sebbé, személyesebbé a képet. A dokumen
tumok időrendben jelennek meg, de a he
lyi és fővárosi eseményeket párhuzamosan
láttatják. Az interjúk, írásos dokumentu
mok kivetítőkön láthatók, illetve hallhatók.
Egy m ásik vidéki város múzeuma, a deb
receni Dóri Múzeum kiállítással és ahhoz
kapcsolódó konferenciával emlékezett meg
az évfordulóról. Ez a tárlat egyik példája
annak, amikor a forradalom által ihletett
képzőművészeti alkotások egybegyűjtése,
dokumentumokkal történő kiegészítése és
bem utatása viszonylag egyszerű és könnyen
megvalósítható módja a megemlékezés
nek.
A Petőfi Irodalmi Múzeum „Gond és hit
vallás - 1956” címmel az írók forradalm i
szerepvállalását kívánta bemutatni. A for

radalom irodalm i előzményeiről, az esemé
nyek által ihletett művekről, a Petőfi Kör, a
Magyar Rádió, az írószövetség szerepéről,
a Petőfi P árt íróiról láthatunk dokumentu
mokat, képzőművészeti alkotásokat, meg
ismerjük az események krónikásait, az
íróperek áldozatait, a bujdosásra kénysze
rűiteket, ső t a világirodalom jeles költőinek
műveit, amelyek a magyar forradalom ha
tására keletkeztek. „Plakátok és plakátter
vek: 1945 - 1956 - 1968" címmel a kiállí
táshoz kapcsolódik egy m ásik tárlat, amely
egy magántulajdonban lévő plakátgyűjte
mény legérdekesebb, kortörténeti doku
m entumként is fontos darabjait mutatja
be.
Sajnos különösebb visszhang nélkül
nyílt meg és tartott nyitva egy egyedül
álló fényképkiállítás a Budapesti Történeti
Múzeumban. Erich Lessing fotóit a legke
vésbé sem lehet pusztán dokumentumok
nak tartan i. Az egykori rip o rter ma a fotó
művészet élő klasszikusa, egy-egy képének
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£ 9 5 6 fiúién B u d ap estre fig y elt a világ. A m agyar
f o r r a d a lo m , a m agyar n é p fe lk e lé s e a szovjet
t í p u s ú re n d s z e r ellen v ilá g s z e rte m eg lep e tést és
r e m é n y t k e lte tt. R e m é n y t, H ogy az e m b e ri m éltó ság
fo r ra d a lm á n a k esélye v a n egy s z u p e rh a ta lo m
n y o m a s z tó erejével s z e m b e n is. A felkelés e lb u k o tt
d e e r k ö lc s i példázatát m e g ő r iz te az em lék e zet.
A z em lék e zés képekbe r e n d e z i az ese m é n y ek e t.
E r i c h L.essing f o t ó r i p o r t e r , a p á riz s i M ag n u m
ü g y n ö k s é g m u n k atársa n e m 1 9 5 6 ő sz é n j á r t elő s z ö r
B u d a p e s te n .
f e lv é te le i kerek , egész t ö r t é n e te t a lk o tn a k . K é p e in
l á t h a t ó a fo rra d a lo m e l ő tti, csa k lá tsz a tra békés
M a g y a ro rsz ág , a m agyar tá r s a d a lo m a győzelem nek
h i t t p illa n a tb a n , m ajd a v e r e s é g u t á n tú lélésre
k é s z ü lő v áro s és lakói. 1956 ó s z e n e k fé n y ei, de
á r n y é k a i is. Lessing ta b ló ja 1 9 5 6 b u d a p e s ti ő szérő l
e g y e d ü lá lló , teljes ívet k ir a jz o ló , lá th a tó tö r té n e t.

A Budapesti Történeti Múzeum kiállítási plakátja
The exhibition poster of the Budapest History Museum
bem utatásáén a legrangosabb múzeumok
és galériák küzdenek. Míg Bécs v á ro sá 
nak múzeuma a m agyar menekültek s o rs á t
bem utató kiállításához mindössze h árom
képet kapott a szintén Bécsben m űködő
Lessing Irodától, addig az '56-os Intézet
szám ára százat ajánlottak fel. Ebből lá t
hattunk hetvenet a Budapesti Történeti
Múzeumban vendégeskedő intézeti kiállí
táson. A magyar forradalom eseményeit a
világgal m egism ertető Lessing képei n em 
csak a forradalom, hanem az azt megelőző
és követő hónapok eseményeit, hangulatát
is láttatják, nem akármilyen erővel és h a 
tással. A látogató sokáig őrizheti m agában
egy-egy fénykép hangulatát, mint például
a parlam ent épülete előtt a hóban-jégben
álldogáló magányos fekete kutya látványát,
vagy a kiállításon bemutatott, egyszerre
hat nyelven m egjelentetett album cím lap
képét.
Egy-egy történelm i esemény és a n 
nak képzőművészeti megörökítése azo n 
ban jól tudjuk, a legritkább esetben tö r 
ténik egyidejűleg. Ez az idők folyamán
szinte lehetetlenné is vált - míg korábban
a festmények és grafikák elsősorban a d o 
kumentáció. az illusztrálás szándékával, s
a legritkábban valam ifajta elméleti ö ssz e 
foglaló gyanánt keletkeztek, a XX. század
közepén ezt a szerep et teljes mértékben
a fényképezés vette át. A képzőművészet
szám ára m egm aradt az emlékezés, a k á r
közvetlenül az esem ényeket követően, a k á r
évtizedek elteltével. A Műcsarnok az ilyen
műtárgyanyag létrehozásának jól bevált
módját választotta: „Az út - 1956-2006”
című kiállításán bem utatni tervezett m ű
vek m agalkotására pályázatott hirdetett. A
Magyar Képzőművészek és Iparművészek
Szövetsége az 1956-os forradalom és sz a 

badságharc évfordulójának tiszteletére
nyílt b eadásos pályázatot hirdetett, s több,
mint három száz pályázó csaknem 1500
művéből válogatta ki a zsűri a z t a nyolcvan
művészt, akik az általuk külön fölkértek
alkotásaival együtt a bem utatott anyagot
megalkották. A nagyszabású program el
lenére a tárlat mindössze egy hónapig volt
látogatható. A pályázati kiírás és egyúttal
a kiállítás négy gondolatpáron alapszik:
öröm-remény, gyász-elfojtás, túlélés-m e
nekülés, változás-az út. Ezek segítségé
vel kívánták a művészeket alkotásra bírni,
akár itthon, ak ár emigrációban töltötték a
forradalmat követő évtizedeket, akár ré
szesei voltak az eseményeknek, vagy azt
követően lettek felnőttek, vagy netán már
a rendszerváltozás után indult művészi pá
lyafutásuk. A kiállítást filmvetítések és iro
dalmi estek kísérték.
Részlet a kiállításból - Detail of the exhibition
Fotók - Photos: F. Szalatnyay Judit

Valamivel korábban nyitott és tovább ta r
tott nyitva az Ernst Múzeum „Tiltás és tű
ré s” című bemutatója, amely inkább a for
radalom utáni időszak művészeti életéről
szólt, címe a művészetpolitika jól ismert
vezérelvét idézi. A Fiatal Képzőművészek
Stúdiójának 1966-67-es kiállításai „tíz év
vel a forradalom után, mely 10 év alatt a
kortárs képzőművészet nyilvánossága
a sztálinista időszakéra süllyedt vissza
Magyarországon, a halai képzőművészek
ma is létező, önálló szervezete, a STÚDIÓ
úgy döntött, kiállítja állami zsűri nélkül
mindazokat a műveket, amik a fiatalok mű
termeiben készültek” - olvashatjuk a kiál
lításokra emlékező kiállítás ism ertetőjét. E
forradalminak szám ító esemény az Ernst
Múzeumban történt, mint ahogy a felidé
zése is. A '67-es bemutató már nem nélkü
lözhette a zsűrizést, s ennek következmé
nyeit, de a kortárs képzőművészetben olyan
változások kezdődtek, amelyek visszafordíthatatlanok voltak. Az egykori tárlat re 
konstrukciója a még meglévő művek révén
vált lehetségessé, s alkotói névsoruk ta 
nulságos - a mai magyar képzőművészet
nagyjait láthatjuk. A kiállítás katalógusa az
első összefoglaló dokumentuma lesz a 40
évvel ezelőtti eseményeknek, a kapcsolódó
programok, beszélgetések pedig az emlé
kezést szolgálják.
Utolsóként említeném a „Budapest szétlövetése - Pauer Gyula 1956-os sztéléi” című
kiállítást a Magyar Nemzeti Galériában.
Pauer Gyula kamaszként résztvevője volt
1956 eseményeinek. Egykori szem tanú
ként ötven év után nagy hatással volt rá
egy nemrég felbukkant korabeli fotósoro
zat, amelyen felism erte azokat a helyszíne
ket, ahol ő is megfordult. A fotósorozatot
idősebb Gazsi Zoltán készítette, majd az ő
özvegye rejtegette, végül fia, ifjabb Gazsi
Zoltán operatőr révén jutottak Pauerhez.
A Kossuth-díjas szobrászművész kiállított
műveit ezek a fényképek inspirálták. A ro-

MŰHELY

5

A Magyar Nemzeti Galéria kiállításának
katalógusa
Catalogue of the exhibition of the Ifungarian
National Gallery
mos épületek képei különleges formában
jelennek meg, a fotókra utalva emlékmű
vekként. a megemlékezés állomásaiként,
mellettük a helyszínek mai képei az egykori
fotós fiától. Mindennek szokatlan hatású
kísérője Víg Mihály egykorú hangeffektusgyűjteménye. A katalógus nemcsak a kiállí
tott tárgyakat, hanem a művész visszaem 
lékezésének szövegét is közli.
Ez az összefoglaló talán érzékelteti a
megemlékezések sokféleségét. A hagyomá
nyosnak, vagy talán inkább szokványosnak
mondható bemutatási módok mellett mind
a témaválasztásban, mind pedig a rendezés
ben újszerű, szokatlan, izgalmas eredmények
születtek, s ez - szerencsére - nem volt szo
ros összefüggésben az egyes intézmények je
lentőségével, anyagi lehetőségeivel.

1956 - A Selection From the Memorial
Museum Exhibitions
*

BUDAPEST SZÉTLÖVEJÉSE
Pauer Gyula
’56-os sztéléi
*
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Magyar Nemzeti Galéria, 2006.

The review attempts to give some examples and
an overview of memorial exhibitions in Hungary
in the framework of commemorating the revolu
tion in 1956. There are two main types: the his
torical-chronological interpretations where the
events, background, feelings are told by photo
graphs, documents, weapons, personal objects,
slide shows and sound effects; the other type is
the artistic viewpoint, where we can also find
photographs but this time they are works of art
apart from being documents. Several artists'
competitions had been launched in which they
presented their memories, feelings and impres
sions in a work of art. Fortunately, commemo
rations have been fairly colourful and versatile;
traditional w;ays of interpretations and unusual
ideas were varied and their success has reached
far beyond the museums’ limitations or national
importance.

A forradalom em lékei a Magyar Nemzeti Múzeumban
Balahó Zoltán

I A kiállítás bejárata előtt vaslemezből láng
vágóval kivágott 56-os szám fúródik a har
cokban feldúlt Móricz Zsigmond körtér ha
talmasra nagyított látképébe, figyelmeztető
jelként késztetve megtorpanásra a látogatót,
hogy emlékeztesse a XX. századi európai tör
ténelem egyik legnagyszerűbb pillanatára. Az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc félévszázados évfordulója előtt, 2006.
október 5-én, A z 1956-os forradalom emlékei.
Új szerzemények 2004-2006 címmel megnyílt
időszaki kiállítás nemcsak azért rendhagyó,

mert a Magyar Nemzeti Múzeumban immár
hagyományosan évente megrendezésre kerü
lő új szerzeményi kiállításoktól eltérően, most
kizárólag csak a forradalom történetével kap
csolatos fényképeket, dokumentumokat és
tárgyakat mutatja be, hanem azért is, mert
egy olyan térben teszi mindezt, mely az elmúlt
több mint egy évtizedben folyó rekonstrukciós
munkálatok miatt nem volt látogatható.
A második emeleti kiállítótér ablakai a
Magyar Rádió azon épületeire néznek, ahol
1956. október 23-án este kitört a fegyveres
harc. A Nemzeti Múzeum épülete ezért kez
dettől fogva az események középpontjába ke
rült. A harcok nyomait máig őrzi egy ablakrács

az épület Pollack Mihály térre néző - akkor a
Széchényi Könyvtár irodáiként használt - föld
szinti ablakából, amit a kiállítás egyik ablak
mélyedése előtt helyeztek el a rendezők. A fe
hér ablakrácson két belövés okozta golyónyom
látható, előtte pedig azoknak a sérült padló
köveknek a darabjai fekszenek, melyek a belövések során keletkezett tűzben égtek meg és
törtek darabokra. A 60 x 60 cm-es mészkő
lapokból mintegy nyolc burkolólapra kiterjedő
folt került elő a múzeumépület rekonstrukciós
munkálatai során, melyekből kettő tekinthető
meg a kiállításon. Akkor a Nemzeti Múzeum
második emeleti épületrészében - a jelenlegi
új kiállítási terekben - a Természettudományi
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tokhoz, tárgyakhoz egyéni élettörténetek, sor
sok, tragédiák fűződnek, kihámozható belőlük
ki hogyan élte meg és élte át 1956 történetisé
gét. A kiválasztott fényképek közel ötven ado
mányozótól származnak, köztük tizenkét szí
nes felvétel is található, amik ráadásul vidéki
eseményeket örökítettek meg, így viszony
lagos ritkaságuk okán különösen becses da
rabjai a tárlatnak. Ilyen kép például az, ame
lyiken a fiatal Tordy Géza színművész szaval a
kaposvári Petőfi-szobornál 1956. október 26án. A felvételt egy ismeretlen fényképező ké
szítette, és Röhrig Dániel ajándékozta a mú
zeumnak.
Bizonyos témák, események vissza-visszatémek több. de más-más személy által ké
szített felvételen, mint például a Budapest
főútjait elborító harci járművek roncsai, és a
járókelők mögött feltűnő friss romok. Néhány
fontos eseményt több szemtanú is megörökí
tett, különösen így volt ez az október 23-án es
te ledöntött Sztálin szoborral, hiszen a gigászi
monstrum a rendszer egyik fő szimbólumá
nak számított. Míg dr. Kassai Tibor és Rapaich
Richárd felvételén a már ledöntött szobor csiz
más-maradványai látszódnak, addig Kabdebó
Tamás és Mazzag Imre képei a Blaha Lujza tér
környékére elvonszolt szobortest feldarabolá
sát örökítették meg. Különösen sokan voltak
jelen fényképezőgépeikkel az ötágú vörös csil
lagok eltávolításain. Kiss Jenő színes képén a
Kálvin tér Múzeum utca felé eső tűzfalán ékte
lenkedő hatalmas csillag leverése látható.
A fotók hatásától elszakadva a terem belse
jében elhelyezett hét vitrin „tartalmát” is érde
mes alaposan szemügyre venni. Két különálló
vitrinben két különböző forradalmár-sors ele
Részlet a kiállításból a Pécsi Orvosi Egyetem
zászlójával
Detail of the exhibition: the Hag of the
Medical University of the town of Pécs
Múzeum gyűjteményei és az Afrika állatvilá
gát bemutató kiállítás helyezkedett el, ez utób
bi 1956-ban szinte teljesen elpusztult, de pó
tolhatatlan károk érték a szakkönyvtárat, az
őslénytárt, valamint az ásvány-, kőzet- és me
teoritgyűjteményt is.
A terem másik két ablakmélyedését zász
lók töltik ki, melyek egykori tulajdonosaik
kal együtt megjárták az emigráció különböző
színtereit. A középen elhelyezett lyukas zászlót
az amerikai Igazolt Magyar Szabadságharcos
Világszövetség ajándékozta a Nemzeti Múze
umnak. A másik nemzetiszínű, de nem lyu
kas selyemzászlót Buzády Tibor orvos hozta
haza több évtizedes kényszerű távollétéből.
A zászló érdekessége, hogy ez alatt vonultak
fel a Pécsi Orvosi Egyetem diákjai ’56 októ
berében. Körben a falakon és a terem közepén
térelválasztó üvegfelületeken, amatőr fotós
által készített és eddig még sehol sem látha
tó közel 120 fénykép eleveníti fel a forradalom
eseményeit. A képeket abból a több mint ezer
fényképből választották ki a kiállítás rendezői,

___
Orvostanhallgató mentőtáskája - Doctor’s bag of a medical student
Jalsovszky Katalin és Kiscsatári Marianna, a
Történeti Fényképtár szakemberei, amiket a
2004 szeptemberében meghirdetett gyűjtési
felhívás nyomán magánszemélyektől gyűjtött
a Nemzeti Múzeum.
A rendezői elgondolás alapja az volt. hogy
magánemberek emlékein keresztül mutassák
be a forradalom eseményeit, így a kiállított fo-

venedik meg lelki szemeink előtt, a kiállított
tárgyak és dokumentumok alapján. Az egyikő
jük, Nagy Alajos az Ajkai Forradalmi Nemzeti
Bizottság titkára a szabad világot választotta
november 4-e után, míg Marián István alezre
des, a Műegyetem nemzetőrségének parancs
noka és az október 23-i egyetemi diáktüntetés
fő szervezője itthon maradt, és közel öt évet
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töltött börtönben. A Nagy Alajosról szóló vit
rinben nemcsak a menekülésekor viselt ing és
zakó látható, hanem az ausztriai menekülttá
borban kapott amerikai cigarettás dobozok
és a szabad utazást biztosító menekült iga
zolványok is, valamint az a papi gallér, amit
Mindszenty József hercegprímás viselt vala
mikor száműzetése során.
Az ajkai forradalmi napok egyik legér
dekesebb tárgya talán egy orvosságos do
bozka, amit az ajkai orvos osztott ki a helyi
Forradalmi Bizottság tagjainak, mivel sze
rinte azok túl nyugtalanok, stresszesek vol
tak, ezért nyugtátokkal látta el őket. Marián
Istvánt már 1957 tavaszán letartóztatták,
majd 1958. augusztus 19-én a Legfelsőbb
Bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa
életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte.
Számos börtönt megjárt, végül Vácról szaba
dult a nagy amnesztia évében, 1963 márciu
sában. Börtönéveire emlékeztet az a kiállított
vászonzsák, amit a börtönparancsnokság fel
szólítására a felesége vitt be neki a börtönbe,
ruhászsáknak. Miután kiszabadult, lányai is
kolai tornazsákként „hasznosították” tovább.
A kiállítás legmegrázóbb dokumentuma is eb
ben a vitrinben látható. Marián István felesé
ge, Hajnalka a börtönparancsnokság utasítá
sát betartva maximum 32 sorban, géppel írt
levélben üdvözli férjét, lányaik Éva és Zsuzsa
pedig egy-egy mondattal üdvözlik apjukat.
Két nagyméretű fekvővitrin ad helyet a
gyűjtés során múzeumba bekerült, magánszemélyektől származó forradalmi röplapok
nak. naplóknak és újságoknak. A Történeti Tár
munkatársai azokat a példányokat igyekez
tek kiállítani, melyek ritkaságuk folytán ke
vésbé vagy egyáltalán nem ismertek. Ilyenek
a forradalom vidéki eseményeit megjelenítő
röplapok, ezért is kell kiemelnünk a ceglédi,
a Tolna megyei és az esztergomi röplapokat.
A Taracsák István hagyatékából származó
Ceglédi Közlekedésépítési Gépjavító Vállalat
Munkástanácsa, valamint a ceglédi katonai
parancsnokság röplapjai még a szakirodalom
nak is újdonságot jelentenek. Az Esztergomi
Munkás Paraszt Katonatanács röplapjai pe
dig annyira ritkák, hogy többségük csak innét
ismert. Ez utóbbiakat idősebb Baják László
őrizte meg az utókornak.
Egy másik vitrinben a budapesti vonat
kozású röplapok kerültek kiállításra, köztük
egy kollekció néhány példánya, melyek Funk
Gábor jóvoltából kerültek a múzeumba. A röp
lapok érdekessége abban rejlik, hogy azok a 11.
kerületi Forradalmi Nemzeti Bizottság irodá
jából származnak, aminek székhelye a Margit
körút 48-as számú ház I. emeletén találha
tó egykori MDP pártirodában volt. A röpla
pok egy része a kerületben létrehozott, Dudás
József vezette Magyar Nemzeti Bizottmánytól
származnak, köztük a „Sztrájk a végső győze
lemig!” kezdetű is.
Egy különálló vitrinben a forradalom
ra leginkább jellemző és legnagyobb szám 
ban megmaradt emlékek tekinthetők meg:
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Kedd este óta nemzetünk tragikus óráit éljük.
A forradalmi ifjúság nemzetünk nagy követeléseit tűzte zászla**
jára: A Független Szabad Magyarországot.
Emberibb sorsot munkásnak, parasztnak, értelmiségnek.

K övetelésem é m egvalósulnok:
Távozott a Párt éléről a Rákosi klikk.
Követeltük Gerő Ernő leváltását — megtörtént.
Kádár János áll a Párt élén, aki éveken keresztül a Rákosi
önkény börtönében szenvedett.

A kormány élén Hagy Imre éli,
aki éveken keresztül szálka volt a sztálinisták szemében.
Ezekben az órákban alakul meg a széles nemzeti egységre épülő
nemzeti egységkormány, melyben népünk legjobb fiai, köztük
Kovács Béla vesznek részt.
A Nagy Imre kormánya megvalósítja nemzetünk minden jogos
követelését, amelyért mi harcoltunk. Segítsük most ezt a harcot.

Elég volt a vérontásból, a könnyből.
A Főváros népe békére, nyugalomra vágyik.
Ma azok a mi ellenségeink, akik a kormány felszólítása ellenére
továbbra is harcolnak és forradalmi ifjúságunk követeléseinek
leple alatt ellenünk Harcolnak és veszélyeztetik kivívott eredmé
nyeinket. Nem akarunk anarchiát. A tél küszöbén állunk,
az élet rendet, nyugalmat -követel.
Fiatalok! Ifjúmunkások! Diákok! Egyetemisták!
Segítsétek a Nagy Imre kormányát a rend helyreállításában.
A SZABAD FORRADALMI MAGYAR IFJÚSÁG

Röplap a forradalomból - Handbill from the days of the revolution
Fotók - Photos: Kardos Judit
28 Kossuth-címeres jelvény, köztük kiemel
ten azok a legértékesebbek, melyeken szere
pel az „1956”, vagy az „1956. okt. 23.” felirat, A
Kossuth-címer visszaállítása a gyűlölt Rákosicímer helyett a forradalom követelései között
szerepelt, ezzel az '56-os forradalmárok egy
értelműen 1848-hoz nyúltak vissza. Az el
ső napoktól kezdve számtalan jelvényt készí
tettek a különböző jelvénykészítő műhelyek,
méghozzá úgy, hogy a koronás címeres verőtővel készült darabokról egyszerűen levágták
a koronát. A jelvényes vitrin közelében látha
tó Juricza Tibor fényképe, mely 1956. októ
ber 28-a körül készült a Blaha Lujza téren, és
egy Kossuth-címeres kitűzőket és kokárdákat
árusító utcai árust ábrázol. Ugyanebben a vit
rinben három Kossuth-címeres bronz kitűző
kísérő levelükkel együtt van kiállítva (László
DeRoth Ottawából és Juhász Károly Bécsból).
A harmadik, dátumfeliratos Kossuth-címeres
bronz jelvényt, Mocsonoky Károly rátűzte egy
kori nemzetőr karszalagjára, amit így együtt
ajándékozott a Nemzeti Múzeumnak.
A következő vitrinben annak lehetünk

„szemtanúi”, hogy az 1956-os forradalmat át
élt emberek az 1848/49-es forradalom és sza
badságharc emlékéhez és jelképeihez nyúltak
vissza (lásd Petőfi-kör, Kossuth-címer, nem
zetőrség). A vitrinben egy 1970-es évekből
származó csokoládés dobozban 1848-49-es
ereklyetárgyakat (Kiss Ernő altábornagy és
Guyon Richárd tábornok ruháiból szárma
zó darabok, hímzett nemzeti színű szalag) és
1956-os kitűzőket, kokárdákat látunk felra
gasztva és gondosan felcímkézve. Készítőjéről
csak homályos ismereteink vannak, feltehető
en egy erdélyi származású hölgy, Fábián Zsiga
Eszter állította össze az ereklye-kollekciót. Az
mindenesetre a feliratból kiderül, hogy a két
Kossuth-címeres műanyag kitűzőt ő és férje
viselte 1956-ban.
Egy teljes vitrint töltenek meg azok a kül
földről, elsősorban az Amerikai Egyesült
Államokból, Svájcból, Németországból és
Svédországból érkezett élelmiszer-segélydobozok, melyek vaj, lefölözött tejpor, kávépor
és marhahús tartalmukkal enyhítettek a ma
gyar nép nyomorán a forradalom vérbefojtása
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után. Ugyanebben a vitrinben egy vászontáska
is látható, melyben Jankó Béla orvostanhall
gató tartotta az injekciós felszerelést és am
pullákat a Gorvin-köz környéki mentéseknél.
A Nemzeti Múzeum új szerzeményi kiállítá
sának a megismerését Amerikában élő '56os magyaroktól kapott tárgyakkal fejezzük
be. Ruth Anderson amerikai tanárnő negy
ven éven át őrizte azokat a menekült magyar
diákok által készített rajzokat, melyekből
1958-ban kiállítást rendeztek az Innsbrucki
Magyar Reálgimnáziumban. Két egykori di
ákja, Somody Gyöngyi és Somody Kató aján
dékaként kerültek vissza Magyarországra.
A gyermekrajzok előtt egy 1986-ban, a

Massachusettsi Magyar Egyesület közadako
zásából felállított ’56-os szoborról készített
kicsinyített másolat kapott helyet.
Köszönet az adományozóknak, hogy a kö
zel ötven éven át rejtegetett „kincseikkel” átélhetőbbé és megérthetőbbé tették azt a
tizenhárom napot. Távozásunk után még so
káig fiilünkben cseng Beethoven Egmont-nyitányának dallama, ami az 1956-os forrada
lom és szabadságharc szimbólumaként zeng
a Magyar Nemzeti Múzeum második emeleti
új kiállításán.
Lásd még - Se also:.Borító2 - Cover2;
Képmelléklet II.

The Relics of the Revolution in Ihe Hungarian
National Museum
The Hungarian National Museum commemorated
the anniversary of the 1956 Revolution and War of
Independence in a special way, with a special ex
hibition. The new acquisitions of the museum are
presented in a separate exposition every year. In
2006 all the obtained objects are linked with the re
volution. The basis of the arranging of the exhibition
was the idea of presenting the events of the revolu
tion through the relics of individuals. The photog
raphs and other objects displayed are inseparable
from the life stories, tragedies, destinies and fates
of the people who owned them, thus these objects
help the visitor imagine how they lived through the
events of those days and weeks.

Fotókonferencia a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeumban
Kákóczki András
Az 1956-os forradalom 50. évfordulójának
tiszteletére az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára, az 56-os Intézet és a
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
2006. m árcius 23-24-én kétnapos konferen
ciát szervezett Miskolcon, 56-os fotográfiák
köz- és magángyűjteményekben címmel.
A konferencia főszervezője, Sümegi György
művészettörténész, a Történeti Levéltár osz
tályvezetője és a szervezők célja az volt, hogy
az 50. évfordulóra egy nyitó szakmai konfe
renciát rendezzenek, amelyen az elhangzó
előadások mellett - a témából is adódóan - a
vetített képeknek is fontos szerep jut. A kon
ferencia célja volt, hogy az ismert és kevésbé
publikált fotókat is bemutassa, és a különbö
ző intézmények fényképtárainak munkatár
sait megism ertesse egymás gyűjteménye
ivel. Távolabbi célként fogalmazódott meg,
hogy a konferencia szöveges és képi anyagá
ból egy kötetet jelentessenek meg.
Március 23-án a megjelenteket Páczelt
István akadém ikus, az MTA MAB elnöke és
Dobrik István, a Miskolci Galéria igazgatója
köszöntötte. Először Rainer M. János tarto tt
előadást 5 6-os fotók és ötvenhatos tö rté 
netek címmel. Előadásában a Köztársaság
téri pártház ostrom ánál készült film egyes
kockáit m u tatta be és elemezte, hogy a ko
rabeli hatalom hogyan használta a résztve
vő forradalm árok azonosítására, és sajnos
a mai aktuál-politika mennyire használja
az „ügynökbotrány” kapcsán. Előadásában
már látható volt az a sokrétű értelm ezés,
ahogyan az 56-os fotókat kezelték. Sümegi
György a Fotóművészet 2003. 1-2. szám á
ban ezeket az értelmezéseket az alábbi
csoportokba sorolta: az események objek
tív rögzítője a (világ)sajtóban, a forradalom
leverése után a forradalmárok azonosítója,

terhelő bizonyítéka, a megtorlás éveiben
tiltott rejtegetett zugáru, Magyarországon
az ellenforradalmi propaganda eszköze,
Nyugaton a forradalom emlékének hordo
zója, az utca művészetének, a grafíitiknek
a rögzítője, rajzok, újságrajzok, képzőmű
vészeti alkotások elsődleges képi forrása.
A konferencia később elhangzó előadásai
szinte valamennyi, a Sümegi György által
felsorolt pontot érintették.
Gyarmati György, a Történeti Levéltár
igazgatója nagyon érdekes és a továbbiak
ban történészeknek kutatható tém át adó
előadást tartott A kokárda és a lyukas zász
ló - a szimbólumokon túl (az 1956-os for
radalom kultusza) címmel. Tanulmányában
a felkelés heteinek sajtóját elsődlegesen a
Kossuth-címer és a hozzá társuló jelszó
költészet adaptálása szempontjából tekin
tette át. Arra m utatott rá, hogy az 1956-os
forradalom médiája mennyire használta az
1848-49-es forradalom jelképeit, követelé
seit, mennyire tekintette magát 48 folytató
jának, és mennyire voltak a 48-as követelé
sek aktuálisak. Csak két fontosabb kérdés,
melyeket előadásában megfogalmazott: ho
gyan lehet az, hogy m ár a forradalom első
napjaiban nyomdai klisékben készen volt pl.
a Kossuth-címer? Hogyan jelent meg a 48-as
eszme 56 forradalmi sajtójában? Felvetette,
hogy ígéretes és hiánypótló tanulmány len
ne az, amely feldolgozná az 56-os forrada
lom nyomdatörténetét.
A következő előadók intézményeik fény
képtárának 56-os anyagát ism ertették és
elemezték. Jalsovszky Katalin: 1956-os
fotográfiák a Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti fényképtárában. Baki Péter:
1956-os fényképek a Magyar Fotográfiai
Múzeumban, Bánffyné Kalavszky Györgyi:
A Hadtörténeti Múzeum 1956-os fényké
pei, Csiffáry Gabriella: Budapest Főváros
Levéltára veszélyes képei, Sümegi György:

A történeti levéltár ’56 -o s fényképei,
Demeter Zsuzsa: 1956-os fényképek a
Budapesti Történeti Múzeumban, Kosai
Éva: így látták 1956-ot az MTI fotóriporte
rei. Az előadások külön érdekessége volt,
hogy az előadók kitértek a képek későbbi
történetére is. így láthattuk, hogy a meg
torlásban az ÁVH hogyan használta fel az
elkobzott fényképeket azonosításra, me
lyek sok em ber sorsát befolyásolták. E mel
lett színes képet kaptunk a fotók forradalmi
és külföldi újságokban betöltött fontos sze
repéről, hogyan tették külföldi és magyar
emberek, akik nem vettek részt a forradal
mi eseményekben, érzékelhetővé azokat a
maguk borzalmaival, sokszor fennköltsé
gével, őszinteségével. Kardos Sándor elő
adásában egy magángyűjtemény, a Horusz
Archívum '56-os anyagát m u tatta be. A fent
jelzett előadások mindegyikét nem mutat
hatom be a beszámoló keretében, csak egy
szubjektív válogatást és idézeteket nyújtok
az általam legérdekesebbnek tartott elő
adásokból.
Baki Péter a Magyar Fotográfiai Múze
umban található kvalitásos képanyagot is
m ertette, mely neves külföldi és magyar
fotóriporterektől származik, pl. Mario de
Biasi, Erich Lessing, Ata Kandó, Berendi
Ferenc, Rózsa László. Varró Géza. Haris
László alkotásai. Az 56-os képek között
vannak olyanok is, amelyek készítői az ese
mények történtekor még gyermekek voltak,
és első fotográfusi próbálkozásuk bizonyí
tékai ezek a fotók. Pl. Féner Tamás első
nagyításai, melyeket 18 évesen készített.
Baki Péter előadását bőséges képanyaggal
illusztrálta, a fontosabb forradalm i esemé
nyek m ellett a disszidálókat é s menekülttáborokat is bemutatta. Az előadó szava
ival jellemezve a gyűjteményt: „Magyar
Fotográfiai Múzeum gyűjteményébe beke
rült, az 1956-os forradalom és szabadság
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harccal kapcsolatos fényképfelvételek ta r 
talm ukat nézve rendkívül vegyesek, illetve
véletlenszerűen kerültek a több mint egy
millió fotográfia közé; melyek leginkább
fotóművészeti alkotások, mint sem dokum entarista felvételek."
Csiffáry Gabriella arról beszélt, hogy a
Budapest Főváros Levéltára gyűjtemény
ben található fotók milyen veszélyt jelen
tettek alkotójuk és a diktatúra szám ára?
Kik, milyen céllal fotózták az esem énye
ket? A későbbi hatalom pedig hogyan h asz
nálta azonosításra, esetleg bizonyítékként,
milyen veszélyeket, milyen gondolatokat,
gyötrelmeket okozott rejtegetésük, és mi
lyen m egtorlást, b ü n tetést vont maga után
esetleges feltalálásuk a forradalom leve
ré se után. Ezekre a kérdésekre kereste az
előadó a választ, valam int a peres iratok
ból és fotókból készült levéltári adatbázist
ism ertette. Előadásának egyik érdekes r é 
sze volt a rekonstrukciós fotók bem utatá
sa. A forradalom leverése után a nyomozati
szervek vizsgálati anyagainak fotómellék
letei, rajtuk az azonosításhoz használt vo
nalkázások, részletkiemelések. B em utatta
a felismerési jegyzőkönyvek fotóanyagát
is. A fotókon láthatta a közönség a b ü n te
tőeljárás alatt álló Fónay Imrét, Mansfeld
P étert. A Budapest Főváros Levéltára által
készített fotóalbum virtuális kiállításon is
bem utatásra került.
Demeter Zsuzsanna a Budapesti Történe
ti Múzeum Kiscelli Múzeuma Fényképtárá
ban őrzött ezer darab 56-os pozitív kép
ről és félszáz negatívról adott áttekintést.
Ezen felvételek - melyek először v ásárlás
útján 1957-ben kerültek a múzeumba - ke
vésbé ism ert helyszíneket is bem utattak,
m int pl. Pesterzsébetet. Hallhattuk, hogy
e korai gyarapodást sok idő követte, míg
1986-ban újra ilyen tém ájú képek kerültek
a gyűjteményébe.
A konferencia első napját két kiállítás
megnyitó zárta. Az első tárlat a konferen
cia válogatott fotóanyagát m utatta be 14
tablón, melyeket a konferencián részt vevő
előadók intézményei bocsátottak a Miskolci
Galéria részére egyszeri kiállítási alkalom 
ra. Ez a tárlat 2006 végéig tekinthető meg
a Miskolci Galéria Petró-házában. A m ásik
kiállítás képzőművészeti tárlat, amelyen
Szalay Lajos 56-os rajzainak - szintén nem
eredeti példányai - láthatóak. Szalay Lajos
1956-ban Argentínában emigrációban élt. A
forradalom esem ényeit rádióadásokból is
m erte, és ezeknek hatása alatt készítette el
rajzait. Ezek 1957-ben Argentínában m eg
jelentek az SOS Hungary mappában. Ez a
naplószerű mappa került M agyarországra,
é s 1986-ban m agyar kiadása is elkészült,
de a rajzok eredeti példányai még nem ke
rültek elő. A fennm aradt mappa képeit
beszkennelve és újra kinyomtatva született
meg ez az 56-os kiállítási anyag. Szalay
Lajos 56-os rajzait az érdeklődő közönség
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már láthatta Nagyváradon és Pécsett. Az
októberi ünnepre pedig a Miskolci Galéria
tervezi bem utatni ezen rajzok több m á
solati példányát Kassán, Békéscsabán,
Balassagyarmaton, Szolnokon, valamint a
londoni Magyar Kulturális Intézet szerve
zésében a központi 56-os kiállítás kísérő
tárlataként Manchesterben is.
A konferencia másnapján az előadások
zöme az 56-os eseményeket fényképező
külföldi és magyar fotósok alkotásait mutat
ta be. Izgalmas előadást hallhattunk Albertini
Béla fotóművésztől, aki Stefan Moses ’56-os
fényképeit m utatta be, és helyezte el az al
kotó életművében. Bán András friss kuta
tásai nyomán Szentpétery Tiborról tarto tt
előadást, főleg 56 forradalmi napjaiban ké
szített munkái alapján. Stem lerné Balog
Ilona Jean-Piere Pedrazziniról, a forradal
mi események közben halálos sebet kapott
francia fotóriporterről és fotóinak tö rté
netéről beszélt. Zászkaliczky Zsuzsa, az
Evangélikus Országos Múzeum m unkatár
sa Kinczler Gyula 1956-os fotósorozatáról
tartott érdekes előadást.
A fenti előadásokból is bemutatok kettőt.
Stefan Moses nemcsak a nagyközönség, de
a fotós szakm a előtt is alig ism ert hazánk
ban. Anti nem véletlen, mivel a fotóriporter
től csak a Magyar Fotográfusok Házának,
Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtára ren
delkezik három könyvvel, és a munkásságot
felölelő nagy monográfiával. Albertini Béla
Stefan Moses 1956-os 300 képét tematikai
csoportokba rendezve m utatta be és ele
mezte, pl. utcai jelenetek, halottak, gyerme
kek, kórházi jelenetek, étkezési jelenetek,
Mindszenty bíboros. Stefan Moses képe
in alig jelennek meg szétlőtt házak, épüle
tek, harcjárművek, képeinek főszereplője
az ember. Sajnos a konferencia közönsé
ge mindezeket csak hallhatta, mivel az elő
adáshoz a külföldi jogdíjak borsos ára nem
tette lehetővé a képi bem utatást. Az előadó
szerint „Stefan Moses fényképei elsődlege
sen az emberek drámájaként jelenítik meg
a magyar 56-ot.” „Mosesnél nincsenek pél
dául lincselési jelenetek, nem látunk lábuk
nál fogva felkötött embereket, nincs könyv
égetés, nincsenek dühtől eltorzult arcok.
Nincsenek úgynevezett világszenzációk a
képein. Sok képi szereplőn látunk ugyan
akkor felszabadult örömöt, megrendült bá
natot, elnémító gyászt, és egym ást segítő,
gyámolító szándékot.” Figyelemre méltó
megállapítása: „Célszerű lenne egy minél
gazdagabb digitális 56-os fényképtárai lét
rehozni. Ki tegye, ki teheti ezt, és hol (leg
inkább: miből?), hallom a kérdést. Vitatéma
lehetne. Azt hiszem ugyanis, hogy mai 56os fotográfia-képünk hasonlatos a legenda
beli elefánt-észlelethez; sok fotográfiai é s /
vagy történeti nézőpontú szakember sok
mindent érzékel az »elefántból«, de ki isme
ri itt az »elefánt« egészét? Az »elefántságot«
magát?” „Történelemképünk ugyan nehe

zen választható el a politikától, az egyéni és
csoportérdekek harcától, ma m ár a fénykép
objektivitásának viszonylagos voltát Is is
merjük. Mindezek ellenére, vagy mindezek
tudatában talán a fénykép jól segítheti a biz
tosabb, árnyaltabb történelem- és emberis
meret alakulását. 1956-ról szólva is.”
Bán András erre a konferenciára készí
tett friss kutatását, azaz dr. Szentpétery
Tibor hagyatékának 56-os fényképeit mu
tatta be. „A hagyaték tanulmányozásakor
nem a monografikus, forrásfeltáró, társa
dalom történeti vagy fotótörténeti érdeklő
dés volt az elsődleges szám om ra, hanem
a képek használatmódja foglalkoztatott.”
Szentpétery Tibor életútja, 56-os fotói fő
leg 1990-től elég jól ismertek, de ahogyan
az előadó m ondta, ez „a képanyag az 56os események kutatásakor, képi bemuta
tásakor sarokpontnak szám ít.” Az előadót
idézve:,.56-os fotóival Szentpétery Tibor el
kívánt mondani egy történetet. Majd 1988ban, s aztán 2000-ben újra album ba ren
dezve a képeket, a történet újra- s újra
írására vállalkozott. Azaz három , nagyon
különböző történeti pillanatban mondta
el a nagytörténet személyes változatát. E
három képi rendezettséget vizsgálva va
lamiféle vizuális narratológiai elem zés felé
fordulhatunk.” Végezetül egy fontos kíván
ságot és kérdést is felvetett. A kívánság,
hogy dr. Szentpétery Tibor életművét be
kellene m utatni a nagyközönségnek is, a
kérdés pedig, hogy ez a bem utatás kinek a
narratívájában történjen meg. A fotók elké
szítőjének elképzelése szerint, vagy a ké
sőbbi történész kutató értelm ezésében.
Ezen a napon még két nagyobb gyűjte
mény 56-os fotóanyagának bem utatására
került sor. Zombori István A szegedi Móra
Ferenc Múzeum ’56-os fotói címmel tar
tott előadást. Kis József a Borsod-AbaújZemplén Megyei Levéltár m unkatársa zá
rásként. a vendéglátó város, Miskolc 56-os
forradalmi cselekményeit és azok legfonto
sabb m ozzanatait, valamint a megtorlást
és a forradalm at ellenforradalomnak beál
lító propaganda képeit is bem utató részle
tes előadást tartott.
A konferencia zárásaként hozzászólások,
értékelések is elhangzottak. A konferencia
érdekessége a rengeteg bem utatott kép
anyag és értékelő tanulmány mellett, hogy
számos kérdést, értelm ezésbeli furcsasá
got, sok esetben az aktuálpolitika álértel
mezéseit is bem utatta. M egmutatta, hogy a
fényképet és a fílmfelvételeket a különböző
korok és indíttatások mennyire másképpen
értelmezik. Mindenképpen érdem es len
ne a konferencia által felvetett gondolato
kat, képértelm ezéseket tovább gondolni és
esetleg ezeket egy következő konferencia
keretében megvitatni. Annak érdekében,
hogy ezek a gondolatok a nagyközönséghez
Is eljussanak, a szervezők tervezik a kon
ferencia előadásainak és válogatott képei-
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nek tanulmánykötetben való m egjelenteté
sét. Ennek első lépése, hogy a kötetet CD
formájában ez év október 23-ára m egjelen
tették; és bízom benne, hogy ezután a kötet
nyomdai m unkálataira is sor kerül.
A Photographic Conference at the Miskolc
Gallery City Museum of Arts
A two-day conference was held in Miskolc in
March this year on privately and publicly owned

photographs on the revolution of 1956, organi
sed by th e Historic Archives of State Security
Services, th e Institute of 1956 and the Miskolc
Gallery. The event was an opening of the seri
es of program m es in the com m em oration of the
50th an n iv ersary of the revolution. Famous and
less well-known photographs w ere presented to
the e x p erts illustrating the ta lk s and the con
ference m aterial was planned to be published.
The photographs of the revolution have been
used for different purposes, unfortunately also
for identifying people w anted by the police at

th a t time and for manipulating people and legal
procedures, but they have been an objective
source of information recording w har had really
happened. The conference w as connected with
the opening of tem porary photographic shows.
One of the key ideas of the conference was that
th ese photographs and films can be interpreted
in so many different ways, for useful and harm
ful purposes alike.

„Álomból rémálomba”
Kiállítás Burgenlandban és Vas megyében
Horváth Sándor - Kolnhofer Vince
A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága
és a burgenlandi Tartományi Múzeum
(Landesmuseum, Eisenstadt) közös ren
dezésében készült az „Álomból rémálom
ba. A z 1956-os magyar forradalom és sza
badságharc / Vom Traum zum Trauma.
Ungarnaufstand ’56" című időszaki - két
nyelvű - kiállítás a forradalom 50. évfor
dulója alkalmából. A kiállítás 2006. május
18-án nyílt meg a kismartoni Tartományi
Múzeumban. A magyarországi megnyitó
2006. október 22-én volt a szombathelyi
Savaria Múzeumban.
A két intézmény együttműködése m ár
hosszú múltra tekint vissza. Legutóbb 2005.
december 20. és 2006. március 31. között
volt látható az „Egy évtized két a rca” cí
mű kiállítás a Savaria Múzeumban. Ekkor
Burgenland és Vas megye 1945-55 közöt
ti történetét mutattuk be, összehasonlítva
a társadalmi, politikai, gazdasági fejlődés
során megmutatkozó azonosságokat és kü
lönbségeket. Az együttműködést m ost m a
gasabb szintre helyeztük. A kiállítás m ár
a koncepció kialakításától kezdve szoros
együttműködésben készült, és a m agyar
oldal bem utatását kiterjesztettük az egész
nyugat-dunántúli régióra.
A koncepció megtervezésével és kivitele
zésével megbízott építész - Erich Woschitz
- a kiállító teret a társadalom történészek
által kidolgozott hármasságnak megfelelő
en alakította ki. Az osztrák és m agyar ol
dalt a „vasfüggöny” - a műszaki zárat idé
ző térelemsor - választja ketté. A látogató
eldöntheti, hogy a magyar vagy az osztrák
oldalon kezdi a tárlat megtekintését. A ki
állítótér hátsó részét nagy paraván zárja,
amelyen egy óriásplakátként kinagyított, a
„vasfüggönyről" készített fotó látható a „két
országrész” felől, a paraván másik oldalán
pedig a m osontarcsai (andaul) hídra em 
lékeztető emelvényen keresztül juthatunk
„egyik országból a másikba”. A m osontar
csai (andaui) híd megjelenítése lehetővé te 

A magyar határőrizetet és menekültügyet bemutató tabló
A stall introducing Hungarian frontier defence and refugees matters
szi. hogy az 1956-os magyar forradalmat
harmadik - nemzetközi - perspektívából is
szemlélhessük, miközben a paravánba vá
gott kémlelő nyíláson át visszapillanthatunk
„Magyarországra” és „Ausztriára”.
Osztrák é s magyar szakem berek közre
működésével íródott német nyelvű kata
lógus a kiállításhoz: A/4-es formátumban
készült, képekkel illusztrálva, 152 oldalból
áll. A kiadvány magyar nyelvű változata a
szombathelyi kiállításra készült el. A téma
szinte érintetlen, tehát a közreműködőknek
először forrásfeltárást kellett végezniük. A
kötet értékét ez nagyban növeli.
A kiállításhoz felhívás útján magánsze

mélyektől is gyűjtöttünk olyan tárgyakat,
dokumentumokat, amelyekhez tulajdono
sának személyes élményei, történetei is
kötődnek. A tárgyak gyűjtése mellett fon
tosnak tartottuk, hogy ezeket - oral history-ként - megörökítsük az utókor számára.
A kamerával készült interjúkat a kiállítás
szombathelyi bem utatásakor tekinthette
meg a közönség.
A z 50-es évek
A magyar oldal első fejezete a forradal
mat megelőző korszakkal foglalkozik. A lá
togatót egy szovjet katona és egy bőrka-
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bátos ÁVH-s fogadja. Majd egy 1945-ben
Magyarországon készített selyem Sztálinkép is ennek az időszaknak a fő jellegzetes
ségeire utal. Magyarországon 1949 őszére
lényegében megvalósult a kommunista ha
talomgyakorlás szovjet típusa, az egypártrendszer. 1949-53 között tömegessé vált a
terror az országban. A hétköznapok átpoliti
zált légköre, a mindent beárnyékoló terror,
a bérek csökkenése, az árak emelkedése és
az ellátásban mutatkozó hiányok egyre kilátástalanabbá tették az emberek életét. A
falu társadalm át a szövetkezetesítés osztot
ta meg.
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Forradalom és szabadságharc
Nyugat-Dunántúlon
A második rész a forradalom nyugat-dunán
túli eseményeit mutatja be. A régió települé
sein nagyjából hasonló „forgatókönyv” alap
ján zajlottak le az események, a tüntetések
során elpusztították a gyűlölt rezsimet kife
jező szimbólumokat: a vörös csillagokat leRészlet a Kádár-korszak végét bemutató tablóból
A detail from the End ofKádár-era section
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verték, az ismert kommunista vezetők műve
it elégették, lemondásra késztették a gyűlölt
pártvezetőket, az államvédelemi hatóságok
épületeit elfoglalt ák, iratanyagaikat megsem
misítették. A bázakerettyei olajbányászok
felvonulásáról és a helyi szovjet emlékmű le
döntéséről, a győri ÁVH székház elfoglalásá
ról készített fotók jól illusztrálják ezt. A tömeg
a pártszékházakhoz, faluhelyen a tanácshá
zához vonult, ahol az alkalmi szónokok sorol
ták a nemzeti sérelmeket és megfogalmaz
ták a legfőbb követeléseket, ezeket többnyire
ki is nyomtatták. A fennmaradt eredeti pél
dányokból is láthatunk válogatást. Ahol a he
lyi pártvezetők ösztönzésére fegyverhasz
nálatra is sor került, ott halottak tucatjai
maradtak az utcákon (Mosonmagyaróvár,
Zalaegerszeg, Győr). A legtragikusabb hely
zet Mosonmagyaróváron alakult ki, a mé
szárlás következtében ötvenketten meghal
tak, és több mint nyolcvanan megsebesültek.
A mosonmagyaróvári Hansági Múzeummal
való együttműködésünknek köszönhetően az
egyik áldozat fából készült sírkeresztjét is be
tudtuk mutatni.
Október 30-a legfontosabb eseménye a
régióban a Dunántúli Nemzeti Tanács meg
alakulása lett Győrött Szigethy Attila elnök
letével. A szovjet csapatok november máso
dikétól fokozatosan ellenőrzésük alá vonták
a nyugati határt. November 4-én a szov
jetek elfoglalták az ország főbb stratégiai

Részlet a mentalitás- és társadalomtörténeti
példákat bemutató tablóból
A detail from the mentality and social history
section
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A z osztrák újságok részletesen tudósítottak a magyarországi eseményekről
Austrian papers regularly reported on the events in Hungary
pontjait. Szombathelyen tizenketten estek
áldozatul a tám adásnak. Megkezdődött a
forradalomban részt vevő személyek össze
gyűjtése, majd kiszállítása a Szovjetunióba.
Felszámolták a forradalom során keletke
zett intézményeket, szervezeteket.
Megtorlás a nyugat-dunántúli régióban
A rögtönbíráskodás bevezetéséről szóló
plakát jelzi, hogy a hatalom elszánta m a
gát a drasztikus lépésekre. A leginkább ve
szélyesnek ítélt személyek és csoportok el
távolítása után minden erejét a társadalom
megfélemlítésére, megtörésére fordítot
ta. Magánszemélytől kaptuk a Vas Megyei
Nemzeti Tanács egykori elnökének, Weither
Károlynak a szovjetunióbeli deportálásából
származó, rongyból varrott sálját, szappa
nét, az öngyilkosságakor összetört szem 
üvegét. Kuriózumnak számít Mindszenty
József borotvakészlete, melyet az USA bu
dapesti nagykövetségén menekültként töl
tött évei alatt használt. Az első, 1957 tava
száig tartó időszakot a tömeges és kegyetlen
megtorlás jellemezte. A hatalom megkülön
böztetés nélkül büntette az egész társad al
mat. Az interjúalanyok elbeszélése szerint
a forradalomban aktívan részt vevőket nem
csak bírósági eljárás útján büntették. Akinek
a cselekményét nem ítélték súlyosnak, azt is
különböző retorziókkal sújtották.
Határőrizet és menekültügy 1948-89
A magyar vezetés 1948-ban - szovjet kez
deményezésre - határozta el a műszaki ha
tárzár kiépítését a jugoszláv és az osztrák
határon. A vasfüggöny építésének és bon

tásának különböző szakaszairól, az aknák
telepítéséről és felszedéséről a körmendi
Határőrség Központi Múzeuma tulajdonát
képező fotósorozat került a kiállítóteret el
választó, a vasfüggönyt szimbolizáló tére
lemekre. Az itt látható tárgyak közül emlí
tésre méltó még az aknák kézi felkutatását
szolgáló szűróbot, eredeti fa- és bakelit ak
na és egy jelzőpisztoly. A szigorú határőrizet
ellenére sokan próbálkoztak a „disszidálásA vasfüggöny megjelenítése
The iron curtain in the exhibition

sal". A határőrök m egtévesztését szolgálta
az a gólyaláb, amellyel a nyomsávon lépege
tett át a határsértő.
„Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van”
A népi demokráciaként aposztrofált korszak
jobb m egértését segíti elő a társadalom - és
mentalitástörténeti példákat bemutató feje
zet. A korszak egyik jellemzője volt a köz-
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terek kisajátítása. Amint azt m ár korábban,
mások is igyekeztek megvalósítani, a ma
gyar egypártrendszerű népi demokrácia is
a saját ideológiája terjesztésére használta
fel a köztereket. A legszokványosabb mód
ja ennek az emlékművek állítása, valamint
lebontása, a nem kívánt szobrok ledöntése.
A Szombathelyi Városgazdálkodási Vállalat
raktárában készült fényképen Lenin szobor,
Kádár-címer és munkásmozgalmi vezetők
eltávolított szobrai láthatók.
Az ünnepi díszítések kötelező eleme volt.
hogy a nemzeti zászló é s a vörös lobogó
csak párban jelenhetett meg. Hatalmas
transzparensekbe öltöztették a közterüle
teket. A társadalom m ilitarizálása e kor
szak másik jellemzője. A munkásőrséget
- két egyenruhát is bem utatunk -1957-ben
alakították meg, feladata „a szocializmus
vívmányainak” megvédése volt. A tá rsa 
dalom m ilitarizálásának m ásik formája a
határőrök, rendőrök m unkáját segítő „ön
kéntesek" szervezése volt. A rendszer, a
zsarnokság gyeplőin az em berek például
közéleti, politikai viccekkel igyekeztek la
zítani. Ezekből a viccekből választottunk
ki hatot - melyek karikatúrával is illuszt
rálva vannak - és egy 50 x 50 x 50 cm-es
„dobókockára” ragasztottuk. Ki-ki szaba
don guríthat magának a látogatás során
a korszakra jellemző viccekből, a fiatalok
pedig - különösen múzeumpedagógiai fog
lalkozás keretében - kihámozhatják annak
m ögöttes jelentését és ennek kapcsán is
elmélyülhetnek a korszak jellemzőiben. A
„gulyáskommunizmus” term észetesen az
anyagiak terén is igyekezett engedménye
ket tenni. Ennek egyik eleme volt a hétvé
gi házak, nyaralók építésének az engedése,
valamint a városok szélén kiparcellázott
kiskertek, melyeket fotóval illusztráltunk.
A Kádár-korszak (1957-1989)
A kádári vezetés arra törekedett, hogy a la
kosság minél szélesebb rétegeinek elvisel
hető legyen az életszínvonala. Ezt célozták
a nagyarányú és olcsó lakásépítések (új la
kótelepek). az autóhoz, tévéhez, háztartási
gépekhez jutás lehetősége, az élelmiszer-el
látás bővülése, a háztáji gazdaságok enge
délyezése és a nyugatra való utazás lehető
vé tétele. Ezeket a „vívmányokat” fotók és
különböző nyomtatványok segítségével inutattuk be. A rendszer legitimitásának alap
ja a forradalmi események ellenforrada
lomként való magyarázása volt. Egy külön
tárlóban mutatjuk be a korszakban, majd a
rendszerváltás után kiadott tankönyveket.
1989 tavaszától Magyarországon lélegzetel
állító ütemben peregtek az események, pil
lanatok alatt omlott össze a pártállam, és
haladt előre a rendszerváltozás. 1989. októ
ber 23-án kiáltották ki a Harmadik Magyar
Köztársaságot, s ezzel formálisan is vé
get ért az állampárti időszak. A Magyar
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Rakétapisztoly az 1960-as évekből (Határőrség Központi Múzeuma, Körmend)
A rocket gun from the 1960s (Frontier Police Museum, Körmend)

Aknakereső szúróbot hegye az 1960-as évekből (Határőrség Központi Múzeuma, Körmend)
The tip of a mine-detecting stick from the 1960s (Frontier Police Museum Körmend)
Demokrata Fórum egykorú plakátja emlé
keztet arra, hogy az utolsó szovjet katona
1991. június 19-én hagyta el hazánkat.
Segélyintézkedések szervezése a magyar
menekültek számára Ausztriában
Ezzel a résszel kezdődik a kiállítás oszt
rák része. A forradalom kitörése nyomán
az osztrák belügyminisztérium vészterve
mintegy 6 ezer menekülttel számolt. Ezzel
szemben Magyarország Vörös H adsereg ál
tali megszállásának napján, november 4én már ennyien menekültek Ausztriába, s
1956 végéig összesen mintegy 160 ezer ma
gyar távozott Ausztrián keresztül nyugatra.
A menekültáradat 1957 januárjától alább
hagyott, mert a határt ismét fokozottan
őrizték. Ausztria több mint 180 ezer, míg
Jugoszlávia 18 ezer magyart fogadott ebben
az időben.
Az osztrák belügyminisztérium novem
ber 5-ére virradó éjszaka létrehozta a 10
UH (Magyar Segítség) elnevezésű osztályát,
mely a menekültügy összes szervezési és

pénzügyi teendőit irányította. Minden szö
vetségi tartományban akciócsoportot alakí
tottak ki, ezekben minden kérdést helyben
tisztáztak. A segélyszervezetek - minde
nekelőtt a Vöröskereszt - kezdettől fogva
részt vettek a segélyszolgálatban.
87 burgenlandi településen alakítottak ki
gyűjtőtáborokat, ahonnan a menekültek a
szállítástól függően még érkezésük napján
vagy pár nappal később a kismartoni (eisenstadti) menekülttáborba kerültek. Ezt a
tábort központi gyűjtőpontnak tervezték, a
menekültek innen ideiglenes lakóhelyeikre ju
tottak - Ausztria sok pontjára. A legtöbb me
nekült nagy, állami táborokban kapott elhe
lyezést, de az osztrák hatóságok törekedtek
arra, hogy lehetőleg minél több menekültet
el tudjanak helyezni segélyszervezetek lakó
épületeiben. vagy magánházaknál.
A táborokban készített fényképek az ét
kezés, a ruhaosztás vagy éppen az időtöltő
zenélés pillanatait örökítették meg. A doku
mentumok között pedig például a menekül
tek szám ára javasolt bútorok prospektusát
is láthatjuk.
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ekkori tevékenységét elsősorban fotók és
dokumentumok illusztrálják.
Ausztria az 1956-os eseményekhez kötő
dő eredményei nyomán katonailag sem le
ges, de a nyugati értékekhez igazodó állam
ként határozta meg magát.
A mosontarcsai (andaui) híd mítosza

A mosonmagyaróvári sortűz egyik áldozatának eredeti sírkeresztje
(Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár)
The original tomb cross from a victim of the line-firing in Mosonmagyaróvár
(Hanság Museum, Mosonmagyaróvár)
Szövetségi hadsereg, csendőrség és
vámőrség határ menti bevetésen
A megszálló csapatok kivonulása után, 1955ben újjászervezték a burgenlandi biztonsági
rendszert: az Osztrák Szövetségi Hadsereg
első 14 ezer újonca október 15-én lépett szol
gálatba. A csendőrség és a vámőrség támo
gatására m ár október 24-én nagyobb egysé
geket helyeztek az államhatárhoz.
Az osztrák állam integritását biztosító
szövetségi hadsereg, csendőrség és vám
őrség 1956 őszén humanitárius feladatot
látott el. Az 1956. október 23-ai forrada
lom kezdetével a csendőrségnek alapvető
en biztosítania kellett az államhatárt, va
lamint gondoskodnia a menekültekről, s
nem utolsósorban biztonságérzetet nyújta

nia a lakosságnak. A határ menti bevetés
során többször sor került összetűzésekre.
November 23-án például három szovjet ka
tona Rohoncnál (Rechnitz) üldözött magyar
menekülteket, s közülük egy nőt meg akar
tak erőszakolni, és ki akartak rabolni - ezt a
vámügyőrség akadályozta meg.
A vámügyőrség Kismartonban (Eisenstadtban) létrehozott egy koordináló állo
m ást a „magyar bevetéshez”. A feladatok
súlypontja a miklóshalmi (nickelsdorU), pomogyi (pamhageni), kelénpataki (klingenbachi), sopronkeresztúri (deutschkreuzi),
rőtfalvi (rattersdorfi), csajtai (schachendorli) és rábakeresztúri (heiligenkreuzi) határ
átkelőkre helyeződött; az összesen mintegy
1400 vámosnak több mint a fele szolgált ek
kor Burgenlandban. A rendvédelmi szervek

E hídon keresztül több mint 80 ezer ma
gyar é rte el szabadságát. Mosontarcsától
(Andalítói) mintegy 10 km-re, még magyar
földön e kis híd a Hanság közepén, a csa
tornán á t vezetett. A hosszú gyaloglástól
teljesen kimerültén, sokszor csak szemé
lyes holmival indultak a menekültek egy bi
zonytalan jövő felé. Naponta mintegy 3 ez
ren jutottak át. A menekülteket először az
önfeláldozóan segítő helyi lakosság látta
el, nem csak Mosontarcsán (Andauban), ha
nem egész Burgenland területén. Ezt követ
ték nem sokára a világ minden tájáról érke
ző segélyszervezetek. A faluban működött
például a Vöröskereszt, a szamaritánusok
szövetsége, a népsegélyezők, a „Mentsük
meg a gyermeket!” szervezet, a Német
Máltai Szeretetszolgálat és az Angolok
Magyarországi Segítése. Több olyan befoga
dó táb o rt hoztak létre - iskolákban, vendég
lőkben vagy tűzoltó-szerházakban ahol a
menekültekről éjjel-nappal gondoskodtak.
Ellátták őket, szükség esetén ruhát bizto
sítottak számukra, illetve orvosi ellátásban
részesítették, majd továbbszállították őket.
A m osontarcsai (andaui) híd a határtalan
segítőkészség szimbólumává, a humánum
és a tolerancia jelképévé vált.
A menekültsorsok személyes vonatkozá
saira világít rá két osztrák állampolgárságot
kapott magyar család tagjainak a menekü
lését. a menekülés előzményeit, majd a csa
ládtagok ausztriai életútját bemutató rész.
A „hídon” korabeli filmfelvevő kamera és
babakocsi idézi a médiaeseménnyé is vált
menekültáradatot.
Egy határ, mely más, mint a többi Burgenland és az „ő” Vasfüggönye
1956 elejétől a határ menti hivatali formalitá
sok a minimumra csökkentek. 1956. október
28-30-ig örömünnepeket ültek a határ menti
falvak lakói: a magyarok felkeresték burgen
landi barátaikat, rokonaikat, az ezekről ké
szített képek tanúskodnak az akkor felhőtlen
boldogságról. 1956. november 2-a körül lezár
ták a határt, hogy megakadályozzák fegyveres
alakulatok átlépését Ausztriába, és azt csu
pán diplomáciai okokból vagy segélyszállítmá
nyoknak nyitották meg. 1956 november végén
sűrűsödtek a szovjet katonákkal való határ
menti összetűzések: néhány tragikus esetben
a szovjetek menekültekre nyitottak tüzet, mi
után azok osztrák területre léptek. 1957 áprili
sától júniusig újabb drótkerítéseket húztak fel.
kialakítottak egy aknaövezetet.
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A határ két oldalán az em berek megtanul
tak együtt élni a „vasfüggönnyel”.
A következő évek bizalomépítő intézkedé
seinek hatására, óvatos közeledés volt ta
pasztalható Ausztria és Magyarország kö
zött: először a gazdaság, a sport és a kultúra
területén. Az újfajta együttműködés először
a határon vált érzékelhetővé. Az államha
tár volt - és jelenleg is - a politikai széljá
rás fokmérője.
A magyarországi krízis nemzetközi
összefüggései
Sztálin 1953. március 5-ei váratlan halá
la volt a lázadások nyitánya. A szocialista
blokkon belüli első zavargásokra 1953. júni
us elején került sor Csehszlovákiában, majd
Kelet-Németországban ham arosan mun
kásfelkelés tört ki, melyet Moszkva szovjet
tankokkal vert le. A katasztrofális magyarországi gazdasági helyzetre tekintettel 1953
júliusában Nagy Imre lett a miniszterelnök,
aki 1955 áprilisáig, leváltásáig óvatos re
formkorszakot vezetett be.
1955 az enyhülés éve volt: május ló 
én aláírták az Osztrák Államszerződést,
júliusban Genfben négy hatalom csúcstalálkozójára, valamint a
nagyhatal
mak közeledésére került sor. Megszűnt a
Szovjetunió és Jugoszlávia ellenséges vi
szonya. Decemberben tizenhat új tagállam
mal bővült az ENSZ, köztük Ausztriával és
a Magyar Népköztársasággal. 1956-ban vá
ratlan politikai fordulat következett be: a
Szovjet Kommunista Párt XX. kongresszu
sán Hruscsov híres „titkos beszédében” le
számolt Sztálinnal és a sztálinizmussal.
Erre először Lengyelország reagált: mun
kásfelkelés tört ki Poznanban. A belhar-
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cok során a reformkommunista Wladislaw
Gomulkának sikerült keresztülvinnie aka
ratát, és október 21-én megkapta a pártfő
titkári címet. A Moszkvával nem egyeztetett
dolog miatt kis híján szovjet katonai beavat
kozás történt, de Hruscsov végül megeny
hült.
Egyiptomban 1956. június közepén az
utolsó brit csapatok is elhagyták az or
szágot, június 23-án pedig Gamal Abd elNassert megválasztották első elnöknek, aki
négy héttel később államosította a Szuezicsatornát. Ezt a döntést megelőzte egy, az
Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával
való összetűzés az asszuáni duzzasztógát
finanszírozásának ügyében. A brit-francia
intervenció (1956. október 31-től) katonai
lag sikeres volt, politikailag a tám adók ve
reségével végződött . Nagy nemzetközi nyo
m ásra Anglia és Franciaország november
7-én leállította a katonai hadműveleteket , s
őket még novemberben ENSZ-csapatok vál
tották le.
Az Amerikai Egyesült Államok, illetve an
nak elnöke, Eisenhower nagyon nehéz hely
zetben találta m agát a krízis mindkét heté
ben, 1956 október végén/november elején:
mindkét krízis egybeesett az am erikai el
nökválasztás utolsó fázisával, de november
6-án őt sikeresen újraválasztották.
Újra és újra felvetődik a kérdés: a ma
gyarországi és a szuezi krízis között fennáll-e valamilyen közvetlen összefüggés?
Megállapíthatjuk, hogy a két krízis egy
mástól függetlenül tört ki, és egymástól
függetlenül fokozódott, de nagymértékben
hatottak egym ásra. A nyugati hatalm ak el
kerülték egy kiszélesedő háború veszé
lyét, hiszen Szuezt feladták, és m egtagad
ták a törvényes magyar kormány kérését,

hogy védelmet biztosítsanak neki a szov
jet megszállással szemben. Ezzel egy idő
ben a Szovjetunió - m ialatt Magyarországot
tankokkal lerohanta - nem késlekedett
Franciaországot és Angliát atomfegyverek
bevetésével fenyegetni.
Lásd még - See also: Képmelléklet III.

„From Dreams into Nightmares”
Exhibition in Iturgenland and County Vas
The bilingual exhibition on the revolution of
1956 w as set up as a joint work of the Museum
D irectorate of Vas County and the Landesmuseum
in Burgenland, Austria on th e 50th anniversary
of the revolution. The opening of the show took
place in May in Burgenland while the Hungarian
public is able to see it from 22 October in the town
of Szombathely. The co-operation of the two in
stitutions has been established for a while. Their
last project was a show on the common past of
the two regions after the Second World War. The
new exhibition is based on an interesting con
cept a s the Hungarian and Austrian sections are
sep arated by an „iron curtain” just as they w ere
in reality at the time of the events and after
w ards. Visitors have the choice to sta rt their tour
on either side. Several exhibits were gathered
from private collections and oral history is giv
en g reat importance in connection with them as
we still have people who w ere there and can talk
about it. The structure goes along a line which
first describes the general atm osphere and situ
ation in the 1950s, then the events of the West
Transdanubian region are represented, followed
by the period of retaliation. Frontier defence and
refugees’ issues are special areas linked with
the region. The decades after the revolution in
cluding the Kádár-era, the situation of refugees
in Austria and the frontier region and its defence
are also described in the exhibition.

„A csodát most is ők vigyázzák”
Emlékkiállítás a Szent István Király Múzeumban
Demeter Zsófia
„A csodát most is ők vigyázzák", - ezt a Máraiidézetet választottam az 1956-os forrada
lom és szabadságharc 50. évfordulója tiszte
letére a székesfehérvári Szent István Király
Múzeumban rendezett emlékkiállítás címéül.
Az egész kiállítást is Márai Sándor „Mennyből
az angy al" kezdetű verse vezeti végig.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város és
az 1956-os Emlékév program támogatá
sával rendeztük meg a kiállítást, melyen
Székesfehérvár városa 1956-os eseményeit
mutatjuk be korabeli dokumentumok, újságok
és egykorú fotók segítségével. A dokumen
tum- és művészi értékű egykorú felvételek
többségét dr. Perényi István készítette. A vá

ros közgyűjteményei és polgárai egyaránt se
gítségemre voltak abban, hogy a 13 nap szé
kesfehérvári eseményeit bemutathassam.
A kiállításhoz köszönettel használtuk fel dr.
Berke Gyű Iáné, Király Béla, Oroszlán Balázs,
Szloboda Antalné gyűjteményének darab
jait, valamint a Székesfehérvári Püspöki és
Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Levéltára és a Vörösmarty
Mihály Megyei Könyvtár dokumentumait.
A kiállítás látványtervét Horváth János
készítette. A fotók, mind a helyszínek és
az emléktáblák mai felvételei, mind pedig
a reprodukciók és a nagyítások Gelencsér
Ferenc munkái. A kiállításhoz kapcsolódik
a MABEOSZ Székesfehérvári Bélyeggyűjtő
Kör és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete
Fejér Megyei - Alba Regia - csoportjának ér

tékes 1956-os bélyeg- és érmebemutatója.
Kiállításunk a Szent István Király Múzeum
Országzászló téri épületében tekinthető meg
2006. december 17-ig, naponta 14 és 18 óra
között.
A kiállítás megnyitásának napján, 2006. ok
tóber 18-án tudományos konferenciát rendez
tünk a Városháza nagytermében. A tanácsko
záson előadónk volt Szakolczai Attila, Horváth
Miklós, Csurgai Horváth József és Pozsgay
Imre. A szakemberek 1956 központi problé
máival, hadtörténeti összefüggéseivel, szé
kesfehérvári eseményeivel és megítéléseivel
foglalkoztak. A tanácskozás előadásait - az
érettségizendő diákoktól a forradalmi esemé
nyek résztvevőiig - örvendetesen szép számú
hallgatóság követte.
A tudományos tanácskozás és a kiállítás a
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lakói termelőkként jöttek csak szóba. Ennek
a helyzetnek felelt meg a rendszer szovjetizálása: azaz az 1920-30-as évekbeli szovjet
rendszer erőszakos átültetése, a rendőrállam
kiépítése, a tervutasításos gazdasági rend
szer létrehozása. Ezzel együtt járt a kolhozosítás, az egyházak jogainak korlátozása, a ci
vil társadalom intézményeinek szétverése és
egyáltalán a bizalmatlanság légkörének meg
alapozása, az információ monopolizálása. A
rettegés fő szervezője az „ÁVÓ” (Államvédelmi
Osztály, majd Államvédelmi Hatóság) volt,
amely 1948-tól önállóvá vált . nyolc vidéki köz
pontjának egyike Székesfehérváron műkö
dött. A nyomást fokozta az is, hogy az oszt
rák államszerződés megkötése (1955) után
az Ausztriából kivont, Magyarországra tele
pített szovjet Különleges Hadtest parancs
nokságát Székesfehérvárra helyezték. Ezek a
körülmények magyarázatul szolgálnak arra,
hogy az ideológiai, gazdasági és társadalmi
beszorítottság, kiszolgáltatottság-érzés mi
att a budapesti eseményekre szinte azonnal
robbanással feleltek városunkban is. A kiál
lított dokumentumok érzékeltetik a hatalom
A ciszterci rendház, a fehérvári diákszázad körlete
The Cisternian friary, quarters of the
Székesfehérvár student company
helyi sajtó nagy érdeklődésével találkozott.
Méltán, hiszen már a felkészülés időszaká
ban is sok szó esett a helyi újságok hasábja
in, a rádiókban és a televízió képernyőjén az
évfordulós vállalkozásokról. Többen ezek
ből a média-hírekből értesültek arról, hogy
mi készül. Ennek hatására jöttek be a mú
zeumba: hozták el emlékeiket, dokumentu
maikat, képeiket, gyűjteményük darabjait.
Sokan voltak, akik nem tárgyakkal, hanem
sokáig elhallgatott emlékeikkel kerestek fel.
Visszaemlékezéseiket és a tudományos konfe
rencia előadásait Székesfehérvár városa em
lékkötetben kívánja megjelentetni.
Székesfehérvárott többféle esemény, ren
dezvény Is kapcsolódott a forradalom 50. év
fordulójához: általános- és középiskolásaink
többfordulós vetélkedővel, rajzpályázattal, a
Barátság Klubmozi izgalmas tematikus film
válogatással emlékezett. Az ünnepnapon
avatták fel Székesfehérváron az 56-osok terén
Lugossy Mária Munkácsy-díjas szobrászmű
vész alkotását. Az ünnepnapot a Vörösmarty
Színházban díszünnepség zárta.
A kiállítás megidézi azt a beszorítottság
érzést, am it Márai Sándor így fejez ki: „egy
nép azt mondta: elég volt”. S valóban a m á
sodik világháborús veszteség, a szuverenitás
hiánya és a szovjet birodalmi érdekek szűkre
szabták a politikai mozgásteret. Az ország a
szovjet rendszer számára felvonulási- és iilközőterületként, gazdasági teljesítményként,
Nagygyűlés a Városháza előtt október 26-án
Rally in front of the Town Hall, on the 26th of
October
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arrogáns sikerpropagandáját (sztahanovista
oklevél, felszabadulási évfordulók ünneplése,
csasztuska a cukorrépa-termesztés fokozá
sára), illetve az emberek kiszolgáltatottságát
és szegénységét (beszolgáltatási könyvek,
áruellátási jegyzékek, békekölcsön jegyzési
útmutatók és szelvények stb.).
A forradalomhoz vezető úton fontos ál
lomásokként mutattam be az SZKP XX.
Kongresszusán elmondott Hruscsov beszéd
amerikai ballonról ledobott példányát, illetve
a Rajk László és társai újratemetését bemu
tató újságokat. 1956. október 23-án a fehér
vári események középpontjában a középisko
lások diákgyűlése állt. Ismerték a MEFESZ
felhívását, csatlakoztak a Műszaki Egyetem
diákbizottságának követeléseihez. A fehérvá
ri középiskolások kiléptek a DISZ-ből. s meg
alakították saját szervezetüket. Követeléseik
közlését aznap a Szent István-teremben össze
gyűlt tömeg támogatásával sem sikerült elérni.
Este feszülten figyelték a rádióban elhangzott
Gerő-beszédet, majd a szovjet csapatok behí
vásának következményeként m ár tapasztal
hatták a szovjet csapatmozgásokat az ország
fővárosa felé: lánctalpak dübörögtek Fehérvár
utcáin.
A szovjet csapatok Magyarország belügyeibe való beavatkozásával hadüzenet nélküli
háború kezdődött, és a nemzetközi helyzet
ből következően mindez ugyanakkor a szov
jet blokkon belüli ügy maradt. A tizenegy éves
állami terrorral szétzilált és megosztott tö
megből pedig éppen ekkor alakult ki a nem
zeti szabadságharc tábora. Már ez a nemze
ti demokratikus forradalmat megvívó akarat
kapott tragikus figyelmezetést október 24-én.
Székesfehérváron fokozatosan áll le a munka:
a gyárakban gyűléseket tartanak. AVárosháza
előtti tömegnek Készéi István ismerteti az
egyetemi ifjúság követeléseit. Este az utcákon
a kijárási tilalom életbe léptetése ellen tünte
tő fiatalok a város több pontján gyülekeznek.
Társuk szabadon bocsátása miatt vonulnak a
rendőrség és az ÁVH székháza, a Szabó Palota
elé. Az épületet a Polgárdiban állomásozó
9336-os számú alakulat egysége biztosította.
A katonák nem kaptak tűzparancsot.
Az eseményeket az egykori résztvevők hely
zetüknek megfelelően különbözőképpen me
sélik. A magyar katonai szakasz parancs
noka úgy látta, hogy a rendőrparancsnok
riasztó lövéseitől megriadt tömeget hátulról
kezdte lőni egy orosz páncélozott jármű. Az
egyik áldozat hozzátartozója viszont az izga
tott tömegben helyet foglalva tanúsítja, hogy'
Bernáth Katalint, az egyik fiatal áldozatot az
ávósok hosszú sorozata m ár azelőtt eltalál
ta, hogy7 az orosz páncélautó is tüzelni kez
dett volna. A két sorozat között azonban talán
még egyetlen perc sem telt el. Hatan vesztet
ték életüket: négy' tüntető fiatal és két rendőr,
akik az épület védelmére éppen megérkeztek,
s akiket kétségkívül az orosz golyók találtak
el. A sortűz hatására Fehérváron másnap az
üzemekben leállt a munka, jelentős tömegtün
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Halottak napi megemlékezés 1956. november 1-ién -A ll souls’ davon 1 November, 1956
tetések voltak. Középpontjuk a Városháza, il
letve a Megyeháza tere lelt. Délelőtt a Városi
Tanács épületéről leverték a vörös csillagot.
Október 26-án a Népszavában a szakszer
vezet a munkástanácsok szervezésére szó
lít fel, s ehhez a pártvezetés is csatlakozik.
A munkástanácsok tehát legitim módon, s
ugyanakkor tömegtámogatással alakultak, s
a forradalom táborát erősítették. Ezen a na
pon a belvárosban jelentős tömegtüntetések
voltak, ahová a gyárak dolgozói vonultak ki
nemzeti zászlók alatt, szervezetten. Az orszá
gos követelések mellett a megyei vezetők és a
Fejér Megyei Néplap szerkesztőjének leváltá
sát követelték. A Vadásztölténygárban, a MÁV
Fűtőházban és a MEKOVALL-nál alakultak
először munkástanácsok. Intézkedtek a 24-ei

áldozatok eltemettetéséről, családjaik segé
lyezéséről. Sikerült elérniük az elítéltek bör
tönből való szabadon bocsátását is. Érdekes
dokumentum erre vonatkozóan Csányi József
följegyzése. Egy saját beszédét tartalmazó fü
zetke előlapjára írta fel a fehérvári börtönből
szabadon bocsátott politikai foglyok nevét.
27-én nemzeti tanács veszi át a hatalmat.
Városunk gyógyszer- és kötszerszállítmányt
juttat a fővárosba, önkéntes véradást szervez
a budapesti harcok sebesültjei megsegítésére.
A megyeháza előtti tüntetés hatására lemond
a megyei tanács elnöke. A székesfehérvári
helyőrségparancsnok gyülekezési- és felvonu
lási tilalmat rendel el.
Október 28-a döntő fordulat a forradalom
és szabadságharc történetében és Nagy Imre
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Fadrusz János Krisztus a keresztfán című művének másolata a Szent Imre templom oldalában
a Kossuth-címerrel
Copy of the Christ on the Cross by János Fadrusz in the side of the St. Emerich Church, with the
Kossuth coat of arms
Fotók - Photos: dr. Perényi István

életében is: a kormányfő a felkelők mellé állt.
Irányvonala tehát ekkortól eltér a Katonai
Bizottságétól és a legfelsőbb pártvezetésé
től. A bizottság a forradalom leverésére, ka
tonai hatalomátvételre törekszik a szovjet
haderőre és a karhatalomra támaszkodva. A
Kossuth Rádió műsora e nap délutánjától a
szabadságharc érdekeit tükrözi, két nappal
később m ár Szabad Kossuth Rádióként su
gároz. Székesfehérváron az ÁVH kapitánysá
ga beszüntette tevékenységét: a fegyvereket a
rendőrségnek adták át. Az országban gyorsan
halad az új karhatalom, a nemzetőrség szer
vezése: m ár ezen a napon felállították a szé
kesfehérvári nemzetőrséget.
Október 29-én a Hadtestparancsnokság
előtt tüntetők Mikes József vezérőrnagy le
mondását követelték. Mikes mindeddig ered
ményesen munkálkodott azon, hogy a vá
ros rendjét fenntartsák. A Nemzeti Bizottság
küldöttséget menesztett a kormányhoz, s

tapasztalatairól népgyűlésen számolt be.
Követeléseik középpontjában az oroszok ki
vonulása állt, amely után szabad választáso
kat kell tartani. A bizottság november 1-jét az
áldozatokra emlékezve hivatalos ünnepnap
pá nyilvánította. A városi és megyei felada
tokat a nemzeti bizottságok intéző bizottsá
gai végezték. Részt vettek a nemzetőrségek
szervezésében, és felügyelet alá vonták a
forradalmi napilapot, az „Új Fehérvárt” és a
Vörösmarty Rádiót. A Vörösmarty Rádió adá
sát október 30-án kezdte meg. A Szabad Győr
Rádió felhívására a dunántúli nemzeti bizott
ságok Győrben tanácskoztak. Ebből az al
kalomból hozták létre a Dunántúli Nemzeti
Tanácsot, s ezzel a Dunántúlra kiterjedő po
litikai egység jött létre, a nemzeti tanácsok
követelései egységesedtek. Ekkor a Nagy
Imre-kormánnyal szembeni fenntartásaikat
hangoztatták. Itt alakították meg a Dunántúli
Forradalmi Katonatanácsot is. Ezen a napon

megszakadt Székesfehérvár telefonösszeköt
tetése Budapesttel.
Október 31-én lemondott Mikes vezérőr
nagy. A hadtestparancsnok Kemendi Béla ez
redes lett. Kemendit a Dunántúli Forradalmi
Katonatanács vezetőjévé is megválasztották.
A Dunántúlon állomásozó valamennyi kato
nai alakulat a tanács fennhatósága alá került.
Megkezdődött a nemzetőr egységek felfegy
verzése a fehérvári egykori 17-es laktanyá
ban. Hazaérkeztek Fehérvárra a váci börtön
ből szabadult politikai foglyok.
November 1-jén Székesfehérváron az el
esettekre emlékeztek. A Hősök terén a fek
vő katona szobra helyén keresztet ácsoltak
erre az alkalomra. A keresztnél az üzemek
dolgozói koszorúztak. A Szentlélek-temetőben is megemlékeztek az elesettekről. Ekkor
szüntették meg a munkás- és építőmunkás
zászlóaljakat. Az ÁVH objektumait a rendőr
ség vette át. A Dunántúli Nemzeti Tanács ki
fejezte bizalmát a Nagy-Imre kormány mel
lett, állást foglalt a sztrájk beszüntetésére
és felhívta a kormányt a határok fokozott
védelmére.
A szovjet hadsereg november 2-án ma
gyarországi főhadiszállását Szolnokon állí
totta fel. Az október 31-ei döntés értelmében
a magyar forradalom leverésére megérke
zett Konyev marsall, a Varsói Szerződés főparancsnoka, és kiadta a november 4-ére
vonatkozó támadási parancsot. A szovjet
hadsereg az előző napokban megszállta a re
pülőtereket, körülzárta a nagyobb városokat,
a következő napon lezárta a főbb utakat és
a nyugati határt. A jelentős szovjet csapatmozgásokat Székesfehérváron is érzékelték.
Megkezdődött a szovjet lisztek családtagjai
nak evakuálása. A városi nemzeti bizottság a
munka felvétele mellett döntött, s intézkedett
a term elés és a vonatközlekedés megindítá
sáról. A nemzetőrséget riadóztatták, ávós
tiszteket tartóztattak le, köztük Szikra Mihály
parancsnokot. Megszervezték a székesfehér
vári diákszázadot, szálláshelyük a Ciszterci
Rendház lett. Az épület őrségét adták.
Itt mindenki az élet újraindításán és az
önálló karhatalom megteremtésén fáradozott.
Eközben a magyar hadsereg a honvédelmi mi
niszter és a vezérkari főnök november 3-ai le
tartóztatásával vezető nélkül maradt.
A következő nap, november 4-e a második
szovjet intervenció kezdete: a Forgószél had
művelet. Erre az időre Románia felől újabb gé
pesített hadosztály érkezett. A szárazföldi és
páncélos alakulatokkal beözönlő, légierővel is
kiegészített szovjet csapatok rommá lövik a
fővárost és a fő stratégiai pontokat megszáll
ják. Székesfehérváron hajnali 4 óra után je
lentek meg az orosz tankok: lőttek a város ut
cáin. Károk keletkeztek a Városháza, a posta,
a vasútállomás, a Tiszti Klub (Magyar Király
Szálló), a hadtestparancsnokság (Cégbíróság)
és a volt 17-es laktanya (Tiszti Klub) épü
letében. A harcokban tizenöten vesztették éle
tüket, a támadók közül 4-5 orosz katona is
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elesett. A Szolnoki Rádió tudatta az ország né
pével a Kádár-kormány megalakulását. Nagy
Imre 42 társával a jugoszláv nagykövetségre
menekült.
Rádióadók sokasága kér segítséget „a vi
lág becsületes millióitól”. Hiába. A kormány
államminisztere, Bibó István történész egye
dül marad a Parlamentben, s kiáltványt fo
galmaz a forradalmi nemzet érdekében.
Kiáltványát ezen szavakkal zárja: „Isten óvja
Magyarországot!”
Az óriási túlerővel indított orvtám adás
csak fokozatosan tudta legyűrni a forra
dalmárok hősies ellenállását. Sztálinváros
(Dunaújváros) november 7-éig, Csepel
és Nagykovácsi 11-éig ta rto tta magát. A
Mecsekben és a Bakonyban még tovább él
a fegyveres ellenállás. Fehérváron az utol
só fegyveres akciót a Babolcsai István és
Marton István vezette fegyveres csoport
hajtotta végre: november 5-én átmeneti
leg elfoglalták az öreghegyi rádióállomást.
Fehérvár utcáin november 17-éig orosz ka
tonák járőröztek.
November 6-án az országot szovjet katonai
közigazgatás alá helyezték. A fegyveres harc
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befejeződésével ismét csak a politikai ellenál
lás lehetősége maradt. Röplapok, illegális új
ságok, kiáltványok és új tömegszervezetek je
lentek meg. Leghatásosabbnak a november
14-én megalakult Nagy-budapesti Központi
Munkástanács bizonyult. November 16-ig
tartott az általános sztrájk, az üzemekben a
munkát csak a munkástanács felhívására vet
ték fel.
A november 7-étől Budapesten tartózkodó
Kádár-kormány csak újabb, november 21-én
indított szovjet intervenció segítségével tudta
letörni az ellenállást. Harckocsik akadályozták
meg az Országos Munkástanács megalakulá
sát, majd részt vettek a jugoszláv nagykövet
séget elhagyó Nagy Imréék elrablásában. Az
újabb beavatkozást november 23-án a „néma
tüntetés”, majd december 4-én a nőtüntetés
követi. Mindkét tüntetést Székesfehérváron
is megszervezték: 23-án kora délután teljesen
elnéptelenedtek Fehérvár utcái.
A 13 nap eseményeiről dokumentumokkal,
korabeli újságokkal, egykorú és mai képek
kel emlékezünk meg. S persze ezzel a Máraiidézettel: „Mondd meg nekik - mennyből az
angyal!”

..This Time it is also Them Who Are Guarding
the Miracle...”
A Memorial Exhibition at the King St. Stephen
Museum

The 50th anniversary of the Hungarian Revolution
of 1956 was commemorated with a series of events
and programmes as well as a memorial tempora
ry exhibition in Székesfehérvár. A poem by Sándor
Márai serves as a guiding element all along die
show. The exhibited newspapers, documents and
photographs (most os which were taken by István
Perényi) have been obtained from the local public
collections as well as from enthusiastic locals who,
as soon as they heard about the plans of die exhibi
tion, did not hesitate to share their memories, from
their homes and from their hearts. The events have
had large publicity over the media, so the success
in terms of content and in terms of visitor number
may be owing to them as well. Stamps and coins in
connection with the revolution and its period are
also exhibited. There was a conference held at the
time of the opening, focussing on local and nation
wide events of 1956. The exhibition itself shows
the historical background, the atmosphere and the
events of the time, leading to the outbreak of the de
monstrations first in Budapest, and right after that
in Székesfehérvár, which had been a city under tre
mendous pressure and tension.

Ifjúság és forradalom Kelet-Magyarországon
N. Dikán Nóra
A Jósa András Múzeum az 1956-os forra
dalom fél évszázados jubileumára országos
tudományos konferenciával és három me
gye (Borsod, Hajdú. Szabolcs) történetét
bemutató kiállítással készült. A program
látványos összegzése volt az ifjúságnak a
forradalomban betöltött szerepét taglaló
több éve folyó kutatásnak, am elyet a Nagy
Imre Alapítvány szponzorált. A konferencia
és a kiállítás színhelyének kiválasztásánál
Nyíregyházára esett a választás, m ert az
Alapítvány tudományos tan ácsán belül a
téma felelőse Némethné Dikán Nóra volt.
aki egyben az Alapítvány által működte
tett Nagy Im re Társaság országos alelnöki
tisztségét is betölti. A Nagy Im re Társaság
országos elnökségének Budapesten az
MTA székházában 2006. június 7-én tar
tott konferenciája az országos jubileumi
rendezvények hivatalos nyitó ünnepsége,
a nyíregyházi tudományos ülésszak és ki
állítás pedig 2006. szeptem ber 28-29-én
a Társaság legnagyobb vidéki rendezvénye
volt.
Megyénkben az 1956-os forradalom
50. évfordulójának ünnepségeit koordiná
ló emlékbizottság a Jósa András Múzeum
programtervezetét fogadta el központi
szakmai rendezvénynek, s egyben biztosi-

Csizmadia Zoltán: Fiatal nemzetőr,
1956
Zoltán Csizmadia: Young militia man,
1956

tolta a Nagy Imre Társaság és az Országos
Emlékbizottság anyagi tám ogatása mellett
a program költségeinek javarészét. A tu
dományos ülésszaknak és a jubileumi ki
állításnak a közelmúltban felújított Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár adott
méltó helyet, ugyanis ez év szeptemberétől
a múzeumépület teljes rekonstrukciója tart.
A kétnapos konferencia kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött, ahol a budapes
ti és vidéki egyetemek forradalmi diákbi
zottságainak egykori vezetői emlékeztek a
forradalom napjaira, m ajd az egyetemi le
véltárak fiatal m unkatársai ismertették,
hogy levéltáraikban milyen források, illet
ve milyen új kutatási segédanyagok áll
nak a szakemberek rendelkezésére. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Márton
László, Dobszay Károly a budapesti, Kiss
Tamás a szegedi, Bujdosó Alpár a sopro
ni, Dem csák József a miskolci, Székelyhídi
Ágoston a debreceni forradalmi diákmoz
galom vezetői voltak. A beszélgetés moderátori feladatát Szögi László, a Budapesti
Egyetemi Könyvtár főigazgatója látta el.
A vitában részt vettek a budapesti egye
temi levéltárak levéltárosai: Zsidi Vilmos,
Batalka Krisztina, Osváth Zsolt, Molnár
László, és itt került bem utatásra Sarussi K.
Béla és Gsiffáry Gabriella közreműködésé
vel az 1956-os m egtorlás első magyaror
szági adatbázisa CD-n.
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Az első nap a történeti és az azt kiegé
szítő képzőművészeti kiállítás megnyi
tásával zárult. A Memento l!)56-l!)88
című képzőművészeti kiállítás (rendez
te Sümegi György, a Történeti Levéltár
osztályvezetője) az em lített három me
gyében született vagy o tt élő művészek
nek az 1956-os forradalom témájából ké
szült alkotásaiból m utatott be válogatást:
a Debrecenben élő Bíró Lajos és Bényi
Árpád, a Borsodból szárm azó Szalay Lajos
és Pásztor Gábor, a Szabolcs megyében al
kotó Tóth Sándor és a mátészalkai szüle
tésű Csizmadia Zoltán képeiből. Közülük
Pásztor Gábor, Tóth Sándor és Csizmadia
Zoltán a Képzőművészeti Főiskola nem
zetőr hallgatóiként élték á t a forradalmat.
Csizmadia Zoltán három, fiatal fegyveres
nem zetőrt ábrázoló grafikáinak külön tö r
téneti értéke, hogy a forradalom napjaiban
született. Tóth Sándor 1957-ben készült, a
Képzőművészeti Főiskolát elfoglaló szov
jet alakulatok által agyonlőtt társukra em 
lékező grafikája (Memento Csűrös Zoltán)
pedig a november 4-ei szovjet megszállást
követő, a képzőművészeti főiskolát sem kí
mélő tragikus eseményekre utal.
A m ásnapi tudományos konferencia zöm
mel a budapesti egyetemek forradalomban
játszott szerepét taglalta. Az elhangzott
előadásokat a Szabolcs-Szatmár-Beregi
Szemle október 23-ára megjelent kiilönszáma tartalm azza.
Kétségtelen, hogy a rendezvény leglátvá
nyosabb és egyben a legnagyobb közönségsikert arató programja az Észak- és KeietMagyarország 1956 című történeti kiállítás
volt. A kiállítás koncepciója, hogy ne csak
egy átfogó képet nyújtson a három, BorsodAbaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és SzabolcsSzatm ár-Bereg megye 1956-os forradalmi
eseményeiről, hanem kellően hangsúlyoz
za a forradalom regionális központjának,
Miskolcnak meghatározó szerepét, m ara
Részlet a kiállításból - Detail of the exhibition
Fotók - Photos: Boros György

déktalanul érvényesült. Törekedtünk arra,
hogy minél látványosabb grafikai eszközök
kel mutassuk be azokat a tömegmegmozdu
lásokat, amelyek végül is a hatalom váltást
m egtestesítő forradalm i bizottságok, mun
kástanácsok m egalakításába torkollottak.
Bár mindhárom megyében az uralm i jelké
pek eltávolítása, a szovjet emlékművek le
döntése általános volt, mégis a nyíregyházi
szovjet hősi emlékmű, a Pátzay Pál kozák
lovast ábrázoló szobrának ledöntése, an
nak minden fázisát megörökítő fotósoro
zat messzemenő lehetőséget kínált, hogy
ezt az eseményt jelképpé formáljuk. A kiál
lítóterem teljes hátsó falát ennek a fotóso
rozatnak textilre nyomott képei borították.
A forradalmi bizottságok működését gra
fikonok, jegyzőkönyvek, megbízólevelek, a
forradalmi vezetők korabeli fotói, igazolvá
nyok tették életszerűvé. Külön tablót szen
teltünk a volt koalíciós pártok újjáalakulá
sá t tudtul adó plakátoknak, röplapoknak,
újságcikkeknek. A kiállítás egyharm adát
a megszállás é s m egtorlás tém akörének
szenteltük. A képek, amint a szovjet alaku
latok megszállják a középületeket, az ung
vári börtön, ahová mindhárom megye for
radalmi vezetőit hurcolták, a kivégzettek és
elítéltek névsora és fotói, a két nyíregyhá
zi m ártír (Szilágyi László és Tomasovszky
András) kivégzéséről felvett jegyzőkönyv
és az özvegy Szilágyi Lászlóné könyörgő
levele, hogy férjét tisztességgel eltem et
hesse, visszaadta e napok félelemmel teli
légkörét. A m egtorlás befejező tablója az
a több mint hétszáz elítélt nevét ta rtalm a
zó, az elítéltek fényképeire nyomott névsor,
ami a miskolci forradalmárokról készült.
Kiállítottuk azokat a dokumentumokat,
amelyek az 1956-os forradalomban részt
vettek megfigyeléséről szóltak, majd legvé
gül azokat az állam i és önkormányzati ki
tüntetéseket, amelyekben a rendszerváltás
után a forradalom résztvevői részesültek.

Tóth Sándor: Memento Csűrös Zoltán, 1957
Sándor Tóth: Memento Zoltán Csűrös, 1957
A kiállításnak egyik legfőbb látványos
sága volt az a hat monitoron folyamato
san vetített dokumentumfilm, amely a deb
receni október 23-i sortűzről, a miskolci
tüntetés előzményeiről, valamint a bu
dapesti harcokban elesett két nyíregyhá
zi testvérpárról szólt. Részleteket lehetett
látni Zombori Katalin „Apáink pere” című
dokumentumfilmjéből, és hallható volt a
letartóztatott és elítélt nyíregyházi hely
őrségparancsnok feleségével készült in
terjú. A kiállításon látható volt Pátzay Pál
ledöntött kozák lovas szobrának feje, am it
Koroknay Gyula, a Vasvári Pál Gimnázium
tanára (a hetvenes évek második felétől a
Jósa A ndrás Múzeum művészettörténésze)
adott át az akkori megyei múzeumigazga
tónak, Csallány Dezsőnek.
A kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum
fotótára, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Levéltár, a Herman Ottó Múzeum, a Jósa
András Múzeum, dr. Fazekas Árpád
(Nyíregyháza) és Filep Tibor (Debrecen)
gyűjteményében lévő
dokumentumok
nak, továbbá Filep Tibor, Zombori Katalin,
Szitha Miklós, Miló Mihály, Kéry Péter és
Bogdányi Ferenc filmjeinek felhasználásá
val készült.
touiig People and the Revolution in
Rastern Hungary
The A ndrás Jósa M useum in Nyíregyháza
com m em orated the anniversary of the 1956
Revolution by organising a conference and an
exhibition presenting the events in Borsod,
Hajdú, an d Szabolcs Counties. The exhibition
„N orth-Eastern Hungary 1956” proved un
doubtedly the most popular p art of the program
series. The exposition covers the revolutionary
events of those glorious days in all three coun
ties. but proves the leading role in the process
of th e tow n of Miskolc.
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Forradalom bélyegeken

Angyal E rzsébet
Október 20-án az 1956-os forradalom ra és
szabadságharcra emlékező kiállítás nyílt
a Bélyegmúzeumban. Voltaképpen nem is
egy kiállítás, de anyagukban, bem utatási
módjukban tapasztalható eltérésük ellené
re közös bennük, hogy témájukban az év
fordulóhoz kötődnek.
Aki a Bélyegmúzeumnak csak az állandó
kiállítását ismeri, talán nem is tudja, hogy a
bélyegek eredeti grafikáit is itt őrzik. Ebből
a gyűjteményből kerültek ki azok a kivite
li és pályázati tervek, amelyek az 1956 a
bélyeggrafikus szemével című kiállításban
láthatók. A kiállítás m egrendezéséhez pá
lyázati tám ogatással hozzájárult a Képzőés Iparművészeti Lektorátus, valam int
az Oktatási és Kulturális Minisztérium.
Bizonnyal szükségtelen arra emlékeztetni,
hogy a bélyeg, m int egyfajta hivatalos fize
tőeszköz csak olyan ábrázolásokat hordoz
hat, amelyek politikai, ideológiai, ízlésbeli
összhangban vannak a kibocsátó elvárása
ival. Ha elfogadjuk a közhelyszámba menő

m egállapítást, hogy a bélyeg az ország név
jegye, hozzá kell tennünk, hogy az ország
adott állapotának névjegye. Fentiekből nyil
vánvalóan következik, hogy ’56 eseményei,
szereplői és mindaz, ami '56-ra bárm i mó
don em lékeztet, sokáig tabutém a volt a bé
lyegtervezésben. Az első ábrázolások még
egy kicsit a „vállaljuk is, nem is” hozzáál
lást mutatják. A rendszerváltozás előesté
jén egy rányomott bélyegű postai levelező
lappal tö rt meg a jég. A levelezőlap Nagy
Imre újratem etése alkalmából jelent meg.
Tervezője Svindt Ferenc. A bélyegkép Nagy
Imre profil fejképét ábrázolja. Tanulságos
a m egrendelő utasítása a nyomdának, mi
szerint a bélyeg feliratából Nagy Imre ne
vét el kell hagyni. A lobogó lángot ábrázoló
alkalmi bélyegzőben is csupán a tem etés
dátum a szerepel. Az sem mellékes szem 
pont, hogy az alkalmi levelezőlapok soha
sem ta rth a tta k számot töm eges felhaszná
lásra, a bélyegkép üzenete is eszerint hat.
A harm incötödik évforduló m ár a rend
szerváltozás idejére esik. Postai megörö
kítése azonban még mindig m eglehetősen
visszafogott. Dudás László tervezésében

Svindt Ferenc pályázati terve a 2006-os kiadáshoz
The competition design by Ferenc Svindt for the 2006 issue

MAGYARORSZÁG
Oláh György pályázati terve a Nemzeti
ünnepek kiadáshoz (1998)
The competion design by György Oláh for the
National Holidays-issue (1998)
szintén alkalmi levelezőlap került forgalom
ba. A látogatók csak a nyom tatott levelezőla
pon láthatják a teljes képet, mivel a sokszo
rosított grafika e műfajában igen gyakori,
hogy színek szerinti fázisképekből áll ös
sze a nyom tatott változat. Természetesen
ezeket a fázisképeket is bemutatjuk, hogy a
látogató - mintegy mellékesen - a bélyeg
gyártás és a bélyeg-grafika viszonyáról is
képet alkothasson. Ugyanebben az évben
- 1991-ben - bélyeg is megörökíti ’56 em
lékét. Ez azonban nem önálló bélyegkép.
Dudás László tervezett a szintén az ő ne
véhez fűződő Kastélyok forgalmi bélyegsor
legutóbb megjelent címletéhez egy felül
nyom ás-ábrát. Ez inkább csak tipográfi
ai elemekből áll. Stílszerűvé az teszi, hogy
formájában a postai bélyegzőt idézi. 1996ra már bátran vállalható volt '56 emléke.
A posta bélyegblokkal szándékozott meg
örökíteni az évfordulót. A meghívott pá
lyázók közt nyertesnek nyilvánított Svindt
Ferenc a blokk mellett négy bélyegből ál
ló sorozatot is tervezett, és a posta végül
mind az öt címletet m egjelentette. Svindt
komor színű, mozgalmas bélyegei egészen
eredeti stílusúak. Számítógéppel tervez, de
nemcsak a különböző forrásból származó
részletek szkenneléssel tö rtén ő egybekomponálásával él, hanem a gép festőprogram 
ját is használja. Bélyegeire nem elég ránéz
ni, tanulmányozni kell őket. A felnagyított
formában való bem utatás ehhez segíti hoz
zá a látogatókat. Svindt több műfajú mű-
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Svindt Ferenc három festménye egészíti ki.
Ezek nem bélyegtervek, de egy bélyegter
vező vallomásai önmagának 1956-hoz való
viszonyáról.
A másik kiállítást, 1956 a filatéliában,
a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság
rendezte. A Bélyegmúzeum tagja a tá rsa 
ságnak, a m úzeum dolgozói közül többen
személyesen is. így részben közös kiállí
tásnak is tekinthető a MAFITT bem utató
ja. Ez az összeállítás tágabb, m int am it cí
me sugall, objektumai filatéliai emlékek
és vonatkozások mellett postatörténeti és
kortörténeti dokumentumok. A böngészés
re, a kiállított dokumentumok olvasására,
tanulm ányozására szánt kiállítást itt csu
pán fejezetcímeivel próbáljuk bemutatni:
Előzmények a filatéliában; 1956 - a sza
badság szele; A postaforgalom; In memó
riám Nagy Imre; Szolidaritás - a bélyegek
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Spanyol bélyeg Pro infancia hungara felirattal
Spanish stamp with the inscription Pro infan
cia hungara

vész. Tervezett egyebek mellett egy ’5 6 -o s
emlékművet, ami emlékműként nem való
sult ugyan meg, terve azonban látható a ki
állításban. Egyebek között azért is, m ert
ennek az emlékműtervnek a képe díszíti
a blokk első napi borítékját. Ugyanebben
a vitrinben látható a stílusban, techniká
ban hasonló másik Svindt-mű, a M agyar
millennium elnevezésű, húsz bélyegből ál
ló történelmi panorám a-sor megfelelő sz e 
lete.
1990-ben csatlakozott Magyarország
az európai postákat tömörítő nem zetkö
zi szervezethez. Az összetartozást évente
azonos témában kiadott bélyegekkel is ki
fejezik. 1998-ban az Európa-bélyegek el
fogadott témája a nemzeti ünnepek voltak.
E két bélyeghez a Magyar Posta augusztus
20-a mellett október 23-át adta meg p á
lyázati témául meghívott bélyegtervezők
szám ára. A nyertes Benedek Imre munkái
m ellett a többi pályázó alkotásai is láth a
tók. A bélyegmúzeumi kiállítás m egnyitó
ját néhány órával megelőzően bocsátották
forgalomba az 50. évforduló tiszteletére
Berky Péter terve nyomán készült bélyeg
blokkot. A végleges változatot szín- és m o
tívum -összetételben, kompozícióban eltérő
variációk sokasága előzte meg. Az ezekből
bem utatott csokornyi változat jól példáz
za, mennyire nehéz a fennkölt tém ának és
a műfaji kötöttségeknek egyszerre m egfe
lelni. Ugyanez az érzésünk a rivális pályá
zók munkáinak láttán. A grafikai kiállítást

M AGYAR P Q S
A Soproni felülnyomás sor egyik címlete
One denomination of the Sopron overpress -series
Fotók - Photos: Halász Alexandra

üzenete; Menekülés új hazába; Egymástól
elszakítva; Emlékek - A „soproni” bélyegek.
A kiállítás a Társaság tagjainak összeadott
anyagából valósult meg. Több m int egy év
tizede szem besültek a filatelisták azzal a
ténnyel, hogy azok a levelek, táviratok, am e
lyek ezekből a hetekből szárm aznak, azok
a későbbi küldemények, amelyek „nemkí
vánatos" bélyegekkel ellátva érkeztek ma
gyar cím zettekhez, m eglehetősen ritkák.
Nem véletlenül, hiszen sok félelemben élő
ember sem m isítette meg az ilyen levelét, a
külföldről érkezők jó részét pedig meg sem
kapták a cím zettek. Ritkaságokat láthat te 
hát, aki ellátogat a Bélyegmúzeumba.
A grafikai és filatéliai kiállítás anyagá
nak m ásolataiból 12 tablós összeállítást
készített a Múzeum a Sárvári Református
Napokra. A kiállítást november közepé
től készek vagyunk további helyszínekre is
kölcsönözni.
Két további összeállítás egészíti ki az
’56-os megemlékezést. A Hungarika-bélyegek gyűjtői bizonyára jól ismerik, a nagykö
zönségnek azonban újat m ondanak azok a

bélyegek, amelyeket külföldi posták adtak
ki, megemlékezve a magyarországi forra
dalomról, legtöbb esetben egyúttal felár
formájában adományokat gyűjtve a forra
dalom áldozatainak, menekültjeinek. Ezek
a bélyegek a magyar bélyegkereskedelem
ben alig voltak elérhetők, a leveleken pe
dig többnyire „vissza a feladóhoz” jelzést
kaptak, és visszaküldettek, am int ezt a
MAFITT-kiállítás több tétele dem onstrál
ja. A legism ertebb az ’56-os hungarika-bélyegek közül talán a görög Nagy Imre-bélyeg. Harminc évvel a Nagy Im rét ábrázoló
első m agyar postai értékcikk kiadása előtt
került forgalomba. Ezt a kiadását nem an
nyira a szolidaritás motiválta, mint in
kább Görögország egyfajta bosszúja volt
azért, hogy a Szovjetunió bélyeget adott ki
Manolisz Glezosz kommunista újságíróról.
A Görögországból ezzel a bélyeggel ellátott
és rendben kézbesített levél arról is tanús
kodik, hogy a posta „ébersége” sem volt
mindig teljes.
A „Soproni felülnyomás” fogalom a ma
gyar filatéliában. A Soproni E rdészeti és
Faipari Egyetem 1956. október 22-ei di
ákparlam entjének kezdem ényezésére a
Munka és Épületek elnevezésű, forgalom
ban volt bélyegek teljes íveire „Hazádnak
rendületlenül...! Sopron, 1956 okt. 22.”
szöveget nyom tattak. Ezzel a felülnyo
m ással ak arták a bélyegeket használni,
áru sításu k ra azonban már nem kerülhe
te tt sor. A felülnyomás eszközeit m egsem 
m isítették, a készletet a posta lefoglalta.
A mégis m agánkézben m aradt mennyiség
terjedése m ellett a posta is üzletet látott
a lefoglalt készlet értékesítésében, így sok
- zömmel külföldi - filatelista büszkélked
het „soproni so r”-ral. E kiadás darabjait
és a felülnyomás, bevonás dokum entum a
it m utatja be az '56-os kiállítás részeként
a múzeum.
A Bélyegmúzeum jellegéből és funkció
jából következően ezúttal is úgy ünnepel,
hogy kiállításával a filatélia szerelm esei
nek és az érdeklődő nagyközönségnek egy
szerre nyújtson élményt, felfedezni valót.
Lásd még - See also: Képmelléklet I.

Revolution on the Stamps
On the 20th of October a unique exhibition was
opened in the Stam p Museum, commemorating
the 50th anniversary of the 1956 Revolution and
War of Independence. Actually not 1, but 2 expo
sitions w ere presented in the m useum . The first
one. bearing the title 1956 With the Eyes of a
Stam p-m aker covers the designs of stam p s ma
de in the last 15 years. The second presentation,
arranged by the Hungarian Scientific Philately
Society, show s several stam p curiosities, all de
dicated to the them e of the revolution.
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Új otthon, új kiállítás, régi-új lelkesedés

B. Varga Judit
Nemcsak a hazai helytörténeti gyűjtemé
nyekből, de a lehetőségek és szolgáltatások
terén sokkal gazdagabb országos múzeu
mokból is kevesen jönnek ki olyan fellel
kesült hangulatban, mini a Ferencvárosi
Helytörténeti Gyűjtemény új otthonából, a
Ráday és Erkel utca sarkán lévő, Károlyi és
Almássy grófok 1875-ben épült (Ybl Miklós
tervezte) egykori palotájából.
A központi vásárcsarnok szomszédságá
ból pár utcányira költöző gyűjtemény két
új kiállítással és egy új kiadvánnyal de
bütált a IX. kerületi lakosok és a kerület
ben megforduló, nézelődő, szabadidejüket
a sétáló Ráday utca csalogató vendéglátó
inak szentelő, egyelőre még véletlenül be
térő látogatók előtt. A Ráday utca rendez
vényei (tavasztól őszig átlag három hetente
egy fesztivál) és forgalma megelőlegezik az
előző helyhez képest legalább dupla látoga
tottságot, a szakmai gárda meg jó témavá
lasztással, egyértelmű, feltűnni, hivalkodni
nem akaró címekkel, igényes kivitelezéssel
társuló jó ötletekkel garantálja a megjósolt
érdeklődést.
Ilyen garancia a Ferencváros 1956
időszakos emléktárlat is, melyet a for
radalom évfordulóján, október 23-án
nyitottak. Ugyanekkor m utatták be a helytörténeti zsebkönyv sorozat (látogatóba
rát forma és elnevezés!) részeként az 1956
Ferencvárosban című kötetet együttműkö
désben a helytörténeti egyesülettel.

A 40 négyzetméternyi kiállítást, ahogyan
a 208 oldalas könyvet is, a forradalom és a
szabadságharc 50. évfordulójának közpon
ti szervezői, a kulturális tárca é s az em
lékév bizottság, tám ogatásra érdem esnek
tartották. A budapesti és a kerületi önkor
mányzat a korábbi jó tapasztalatok alap
ján szintén segítette a m egvalósítást. És
egyik tám ogatónak sem kellett csalódnia!
A 2007. m árcius 30-ig látható tá rla t mód
szertanában, kivitelezési technikáiban, de
a kulturális animációt tekintve is üde szín

folt a többny ire fotókiállítások uralta 56-os
megemlékezések között. Itt csak egy fény
kép van, az is mozivászon méretben a b a
rikád enteriőr háttereként mutatja a feldúlt
Ferenc körutat , a M ester'utca felől fotóz
va az Üllői út irányába. Ráadásul nem m á
sik közgyűjteményből szárm azó m áso
latként, hanem az egykori amatőr fotós
(egyébként grafikus), Lajos Ferenc unoka
húga által csak ehhez a kiállításhoz rendel
kezésre bocsátott eredeti pozitívról készí
tett nagyításként. Ugyanis ami eredeti, az

1956-os diorámák. Forintos Kálmán munkái
Dioramas on 1956. Design: Kálmán Forintos
mind a helyi lakosok előrelátó múltőrzé
sének köszönhető, és nem utolsósorban a
helytörténeti gyűjtemény bő egy évvel ez
előtt m eghirdetett figyelemfelkeltő akció
jának (ahogyan ezt pl. a Magyar Nemzeti
Múzeum is tette).
Az enteriőr koncepciója a „tájkép csata
után” érzését idézi a gazdátlan barikáddal,
a szétszórt macskakövekkel, a sebtében ki
ragasztott röplapokkal, Rákosi elejtett tu 
cat-portréjával, a d o btáras géppisztollyal
(amit egy Széna téri felkelő adott kölcsön,
miután fél évszázadig őrizte) és a Kisfaludy
utcában lelőtt köztéri lámpaburával (amit
szintén egy ott lakó m en tett meg az utókor
és 56 emléke számára). A hétköznapi forra
dalm at számomra legmegkapóbban (a ki
állítás intimitása) az Üllői úton talált, szov
jet tank tiporta babakocsi jelenti, amely
valahogy kint felejtődött a november eleji
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m entum ain a kiállított darab nem látható.
Ettől persze még birtokolhatták jó páran,
csak nehezen elképzelhető, hogy tulajdono
saik a barikádok közelébe mentek vele.
Az viszont biztos, hogy ha valaki össze
állítaná a magyarországi 56-os kiállítások
g reatest hits albumát, a ferencvárosi tá r 
lat a feltétlenül megnézni érdem es „top 10"
kategóriába kerülne. (A kiállítást rendezte:
Gönczi Ambrus.)

Részletek a kiállításból - Details of the exhibition

zűrzavarban. A benne talált játék mackó
val együtt hozta be tulajdonosa a kiállítás
ra. Hogy m iért vitte magával annak ide
jén a félig összepréselt babakocsit, rejtély;
megfejtése olyan nem mindennapi törté
net, amelyből egy muzeális intézmény csak
profitálhat. A sápadt sárga mackó köti össze
a zajos utcát a csendes, az eseményektől
megszeppent, felkavart otthonnal. A ko
rabeli, Ráday utca 30. szám alatti házból
szárm azó szobarészleten az elbizonytala
nodás jelei mutatkoznak. Pontosabban ezt
a hatást érik el a tudatos tárgyválasztások
kal a rendezők. A kinyitott Európa térkép
az „el kell menni” racionális lehetőségét
érzékelteti, a teáskanna, a tükör szélébe
bújtatott családi fényképek és a masnira
kötött kokárda (szintén a tárgygyűjtési fel
hívásra érkezett eredeti darabok) a m ara
dást jelképezik. Közben folyamatosan szól
a Kossuth rádió október 23. és november 4.
közötti adása. A muzeológiával kapcsolatos
modern fogalom társítások létjogosultságát
itt értettem meg először igazán. A kiállítá
sok megtekintésének bizalm as, egyéni fo
lyamatáról van szó1, melyre persze a téma,
az ötvenéves jubileum is ráerősít.
A szobabelsővel átellenes sarokban pi
henhet és elmélkedhet a látogató a kávé
házi miliőt árasztó körasztal és Thonet
székek m ellett, melyek egyébként az in
tézmény vezetőjének tárgyalóhelyéül is
szolgálnak a dolgos munkanapokon (kettő
az egyben funkció). A mai és az ötven év
vel ezelőtti berendezés a mindennapi tör
ténetet m eséli el, hozza testközelbe, te 
szi megérthetővé, átélhetővé. Az egész
olyan, m intha kinéznénk az ablakon a m a
gára hagyott barikádra. A kínálkozó témaválasztás (a három m eghatározó ferencvá

rosi fegyveres csoport: a Tűzoltó utcai, a
Berzenczey utcai é s Ferenc téri, valamint
a Tompa és Ráday utcai, az ugyancsak fe
rencvárosi Kilián laktanyával együtt) és a
hozzárendelt, alaposan átválogatott tá r
gyak a történeti muzeológia évtizedes kö
vetelményéhez igazodva - ti. a történeti
jelenség lényegét kifejezni képes reprezen
tációs darabok felkutatása és a jó abszt
rakciós adottság megléte2 - segítették a
kiállítás-komponáló munkát. Nincsenek
erőltetett interaktív elemek (a Ferenc kör
út egyik találatot kapott épületét ábrázoló
dioráma a sajátos magyar humor megjele
nítésével még belefér), a szakm ába vetett
hitünket m egroppantó rafinált címszavak,
semmi „rémálom, vér, horror” felirat. Van
viszont élő virág, amitől az otthon még in
kább elkülönül az utcától. Érdekes, hogy az
elmúlt 15-20 évben a cserepes virág kike
rült (állományvédelmi szempontból) a kiál
lításokból, míg korábban komoly tanulm á
nyokban értekeztek esztétikai hatásáról.3
Mindenesetre az 50-es évekbeli szobabel
sőt hitelesebbé é s meghittebbé (látogatóbarátabbá) teszi.
Valami azonban zavart: a fényesre suvickolt Danubia motorkerékpár közvetlen
látványa nem illik az utcajelenetbe. Nem a
magángyűjtőkre jellemző fetisizált tárgyak
iránti m egbecsülésből eredő túltisztítás,
glancos külső m iatt, sokkal inkább a tör
ténelmi hitelesség szempontjából. Vajon az
1955-ben gyártott motorból mennyi sza
ladgált Budapest utcáin a forradalom alatt?
A típus nem volt-e elég új és drága ahhoz,
hogy szűk egy év alatt a fővárosi utcakép
részévé váljon? Mindenesetre a forradalom
szép számú, többek között az emlékév kap
csán közgyűjteményekbe került fotódoku

Jegyzetek
1 A kiállításnak, mint tanulási folyamatnak
az intim itásáról, az idő extázisáról I. A m úze
umok, m int a tanulás helyszínei - Museums as
learning places. Szerk.: Ju tta Thinesse-Demel N ém eth Balázs. PTE-TTK-FEEFI. 2005. 17.
2 Bővebben 1. Hetés Tibor: Az új- és a leg
újabb kori történeti muzeológia néhány kérdé
séről é s tudománypolitikai célkitűzéseiről. In.:
Tanulmányok az új- és legújabbkori történeti
m uzeológia kérdéseiről. 37-38.
3 Pl. Boreczky László: A legújabbkori tö rté 
neti kiállításaink esztétikai problémái. Magyar
N emzeti Múzeum A dattár AD-1-44-75. Kézirat .

New Place, New Exhibition, Ever Present
Enthusiasm
The 9 th district of B udapest, known as
F erencváros played a very im portant role during
the 1956 Revolution and War of Independence.
The re sista n c e of the H ungarian arm ed revolutio n ers w as one of the stro n g est in the district in
the whole of Budapest. The Kilián barracks, the
Tűzoltó S treet fighters, the Tompa Street fight
ers, an d th e Ferenc Square fighters w rote their
n am es in the book of th e revolution with their
outstan d in g fight bravery. The exhibtion of the
F erencváros Local History Collection presents
the sto ry of these w arriors, and the author of
the article examines the different aspects of the
exposition.
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Európai szenzáció 550 éve: Nándorfehérvár m egvédése
Csorba Csaba
Amikor felkérést kaptam , hogy tö rtén el
münk e jeles évfordulójáról írjak, többfé
le utat választhattam . Nyilvánvaló, hogy a
legegyszerűbb lenne rutinosan összeollózni
az eddigi szakirodalomból és kiadott forrá
sokból egy szokványos évfordulós m egem 
lékezést, amely em elkedett hangnemben,
hősi pátosszal m éltatná eleinket, akik éle
tük árán is megvédték hazánkat a rátörő
ellenségtől. Egy effajta cikk elvileg bárhol
(heti- vagy havi lapokban, képes m agazi
nokban) megjelenhetne. Nyilvánvaló, hogy
valamilyen formában azért célszerű kife
jezni azt. hogy éppen egy múzeumi orgá
num szám ára íródott, tehát jó, ha legalább
egyszer előfordul benne a múzeum szó.
Mindezeket végiggondolva úgy döntöttem ,
hogy m ás utat választok, túllépve az év
fordulós cikkek rutinján, mert az ügy ennél
sokkalta többet, m ást érdemel.
Induljunk ki abból, hogy egész Európa
ránk figyelt 550 esztendeje: III. Galixtus
pápa, III. Frigyes ném et-róm ai császár, a
királyok és fejedelmek (ha a gyakorlatban

nem is igen tettek semmit), azért szorong
va gondoltak arra, hogy a prédára éhes
Oszmán Birodalom veszélyesen közel ke
rülhet Nyugathoz, ha Nándorfehérvár ele
sik. M árpedig erre joggal szám íthattak,
hiszen három évvel korábban a bevehetet
lennek vélt Konstantinápoly falain belül is
diadalmenetben vonulhatott föl a sikerekre
áhítozó II. Mehmed szultán, aki ekkor vette
föl a padisah (nagy király) címet. Azért is
fontos volt szám ára éppen Nándorfehérvár
elfoglalása, hogy ezzel is bizonyítsa: ami
elődeinek nem sikerült, annak véghezvite
lére ő képes. Apja, II. Murád ugyanis 1440ben két hónapon keresztül ostrom olta si
kertelenül Nándorfehérvárat. Az 1426-ban
Zsigmond magyar királynak Lazarevics
István szerb fejedelemmel kötött megál
lapodása értelmében m agyar kézre került
vár védői magukra hagyatva küzdöttek,
mert 1440 tavaszán-nyarán a magyar po
litikai erőket (és katonaságukat) az foglal
koztatta, ki legyen az ország tényleges ura,
a csecsem ő utószülött László, vagy egy ti
zenéves fiúcska, a lengyel Ulászló.
1456. nyarán sokkal rövidebb ideig tartott
az ostrom: mindössze két és fél hétig. Július

A fellegvár 1456-ban. Makett a helyszínen - The citadel in 1456. Model on the spot

22-én aztán II. Mehmed szultán (a padisah)
megszégyenülten, menekülésszerűen vo
nult el a falak alól. A vár védőinek vezető
je, Szilágyi Mihály, a fölmentő had vezetője,
Hunyadi János, a keresztes seregek toborzója és vezetője, az Itáliából érkezett feren
ces szerzetes, Kapisztrán János diadalá
ról akkor egész Európa beszélt. Zúgtak a
harangok, a Te Deum hangjai töltötték be
a kontinens templomait. A résztvevők és
a távolból aggodalmaskodók egyaránt úgy
érezték, hogy valamiféle isteni csoda ré
szesei.
Az ostrom egyik legendás hőse, akinek
tettét a késői utókor festményen örökítette
meg, a horvát szárm azású Dugovics Titusz,
aki hősiesen helytállt már a várnai csatá
ban (1444) is. A július 21-ről 22-re virra
dó éjjelen a kaputorony magasából, elke
seredett párviadalban magával rántotta a
győzelmi zászlót kitűző janicsárt a mélybe.
Mindketten szörnyethaltak, de az önfelál
dozás példája erőt adott a védőknek, hogy
fölülkerekedjenek, s kiverjék a törököket a
falak közül. A nagy törökverő hadvezérnek,
Hunyadi Jánosnak a magyar trónra lépett
ha, Mátyás király uralkodásának második
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évében (1459) birtokkal jutalmazta m eg a
vértanú fiát. Alig telt el fél évtized, s a nán
dorfehérvári hőstettnek a megism étlésére
is sor került: a magyar kézre került boszni
ai Jajce várának védelme során egy ism e
retlenségben m aradt magyar védő hasonló
helyzetben zászlóval együtt magával rá n 
totta az ostromló törököt a mélybe (a véde
lem ezúttal is sikert hozott).
A török ellenes harcok ábrázolása megje
lent címereinken is. A legrégebbi a Bocskay
családnak Zsigmond király által 1414-ben
adományozott címere. 1848-ban a Mohoraycímeren jelenik meg egy török alakja, a
Radák család címerén magyar ruhás vitéz lő
rá puskájával egy török harcosra. Különösen
kedveltek lettek a későbbiek során a levá
gott török fejet ábrázoló címerek. Érdekes,
hogy ilyeneket nemcsak a magyar királyok,
hanem a forma szerint oszmán alattvaló
erdélyi fejedelmek is meglehetősen sűrűn
adományoztak híveiknek!
Fél évszázaddal ezelőtt, Pécsett állítot
ták föl Hunyadi János pompás lovas szob
rát. S nagy ünnepségeken emlékeztek meg
az 500 éves évfordulóról. Igaz, 1956-ot az
tán korántsem ez tette nevezetessé...
Ebben az esztendőben aligha várhattuk
azt, hogy valahol egy újabb Hunyadi-szob
rot avassanak. Bár a mai Belgrádban azért
talán elkelne egy ilyen, vagy akár a rom á
niai Vajdahunyadon is, ahol a vár mai álla
pota bizony aligha méltó egykori fényéhez,
főleg ha tekintetben vesszük, hogy a rom á
nok a magukénak vallják a büszke lovagvár
egykori urát.
Az, hogy mi rendezzünk akár Vajdahu
nyadon, akár Belgrádban egy nagy kiállí
tást az évfordulóra, fölöttébb nehezen megszervezhetőnek látszott. Ez azonban nem

ment föl bennünket annak a felelősségétől,
hogy itt, a mai Magyarországon emlékez
zünk meg egy olyan esem ényről, amelynek
fölidézésével egész Európa figyelmét ma
gunk felé fordíthatjuk.
Nyáron, júliusban, a fő idegenforgalmi
szezonban, egy múzeum hűvösében bizo
nyára sok magyar és külföldi látogató szí
vesen „ejtőzött” volna, a rekkenő hőség elől
„menekülve”. A Szépművészeti Múzeum
ugyan nagy nemzetközi kiállítással várta
a közönséget, azonban talán Luxemburgi
Zsigmond mellett valamelyik reprezenta
tív intézményünkben (vagy bármilyen kiál
lításra alkalm as térben) lehetett volna egy
kiállítás, amely Nándorfehérvár hős védő
ire, s általában a török-magyar harcokra
emlékezett volna, amelyek évszázadokon
keresztül igazi európai szenzációnak szá
mítottak. Az, hogy 1986-ban, azaz két év
tizede kiállításon állítottunk emléket Buda
visszafoglalásának, nem jelenti azt, hogy
aktualitását vesztette volna a végvári har
cok tém ája. Tegyük hozzá, hogy ha nem is
annyira kerek évforduló, de van még né
hány olyan, ami éppen 2006-ban aktuális.
1556-ban Szigetvárat sikerült megvéde
ni, 1566-ban viszont hősi harcban elesett.
Ugyanebben az évben került török kézre
Gyula vára, viszont Thury György megvéd
te (Vár) Palotát, 1606-ban zárult a (zsilvatoroki) békével a 15 éves háború, s még
távolabbra megyünk, ott a mohácsi csata
(1526) évfordulója is.
A m agyar történettudomány, s a magyar
múzeumügy bizony nemigen jeleskedett e
szépen csokorba is köthető évfordulókkal
kapcsolatosan. Ez elsősorban tudományszervezési kérdés. Nem véletlenül nem a
„tudománypolitika" kifejezést használtam.

Hunyadi emlékkő a fellegvárban - Hunyadi-memorial stone in the citadel

m ert 1945 után négy évtizeden keresz
tül ezt m eglehetősen lejáratták, s egyálta
lán a politikától jó minél távolabb kerülni
az egyes tudományszakoknak (ha tehetik).
Való igaz, hogy egy (vagy több) korszerű,
reprezentatív kiállítás megszervezése, ki
vitelezése igen nagy pénzt igényel, de a ta
karékosság sem kifizetődő, még rövidtávon
sem.
Vegyük sorra: a mohácsi csatatéren az
1976-os évfordulóra készült kiállítás be
ton kulisszái a kor jellegzetes építményei,
maga a kiállítás szegényes, primitív volt
kezdettől (sok szöveg, kevés tárgy, fakó
képek), amelyek együttvéve leginkább tö
mény unalm at kelthettek a látogatóban, az
esetlegesen ide vetődő külföldiek sem ára
dozhattak a látottakról. Állítólag most né
mileg fölújították, de a lényeg, maga a ször
nyű építmény nem változott. Aki a csatatér
látványa helyett megelégedne Mohács vá
rosának múzeumi kiállításával, az már hi
ába keresi a múzeumot (a történeti kiállí
tást) a jubileumi évben...
Thury György, az egész Európa által cso
dált végvári hős vára, Palota évtizedek óta
a vegyipar történetét bem utató kiállítá
sokkal várja (szűkre szabott nyitvatartási
idővel) a látogatókat. A vár történetét nem
mutatja be kiállítás a sok harcot megélt
falak között, ami szégyen és gyalázat (de
nem egyetlen város szégyene, hanem a ma
gyar tudományszervezésé).
Szigetvár falai (bástyái) életveszélyesek,
fölmenni sem szabad rájuk, a múzeumi ki
állítás több évtizede készült, színvonaláról
jobb nem beszélni. Aki ide jön, lehangoltan
távozik, ha csak a kazamata borozójában
föl nem hajt több pohár „búfelejtő" nedűt.
Üdítő kivétel Gyula vára, amelynek fölújí
tása befejeződött, s új kiállítással is vár
ja látogatóit. No de (stílszerűen) egy fecske
nem csinál nyarat.
Bizony igencsak hiányzik egy olyan nagy,
reprezentatív múzeumi kiállítás, amely a
több évszázados török-magyar harcoknak
állít emléket, s ennek nem kellett volna fel
tétlenül 1456-hoz kötődnie, b ár ez az év
forduló igencsak alkalmas lett volna en
nek m egnyitására. Gondoljuk csak meg, ez
olyan tém a, amely valaha egész Európát
érdekelte. S ha manapság mások is az ak
tuális kérdések, azért múltunknak mégis
egyik olyan szelete, amely talán leginkább
szám íthat Európa érdeklődésére. Ráadásul
a politikailag ma is izgalmas 1956-tal ez a
fél évezreddel korábbi „56” jól összekap
csolható lett volna. Némi „ellensúlya” le
hetett volna az aktuálpolitikával beszennye
zett XX. századi évfordulónak. Utólag látjuk
igazán, hogy mennyire szükséges is lett
volna...
A Nyugaton oly népszerű mini rnundusokhoz hasonlóan régi nevezetes végvá
raink rekonstrukcióit és a nevezetes ost
romokat nagy méretű, nyílt színi parkban
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Dizdár-torony, Lazarovics István kapu a [elsővárban - Dizdár-lower, István Lazarovics gate in the upper town
Fotók - Photos: Marossy Endre

lehetne bemutatni. Akár a Margitszigeten
is föl lehetett volna építeni Nándorfehérvár
nagy m éretű makettjét, sőt a mai techniká
val még az ostrom ot is le lehetett volna ját
szani mozgó szerkezetekkel.
A nagy méretű makettek olyan látványos
ságok lennének, amelyek ide kötődnek, s
nem kellene félni, hogy gazdasági meg
fontolásokból áttelepítik valamelyik má
sik országba (vagy világrészre), mint egyes
nagyüzemeket. Emellett term észetesen vá
rainkban is igazán látványos kiállításokat
kellene fölépíteni, amelyek vonzzák a kö
zönséget kül- és belföldről egyaránt. Már
vannak jó ötletek, de sajnos sok a rutinsze
rű megoldás. Ilyenek a panoptikumok, am e
lyeknek életképei között különösen a börtön
és kínzókamra a „sláger”, mintha ez lett vol
na az egykori várak legfontosabb funkciója.
Természetesen nem csupán a várak, hanem
a magyar történelem más jelentős építésze
ti emlékei (kolostorok, templomok, városok,
falvak) is elkészíthetők lennének.

Ideje lenne a m agyar m úzeum ügyben
valamilyen hosszabb távú olyan tervet
kidolgozni, hogy egyes intézm ényekben
milyen típusú állandó kiállítások készül
jenek, melyek lehetnek azok, am elyek a
legnagyobb közönséget vonzanák. Ez te r 
m észetesen korántsem jelentené, hogy
a tudom ányosságot föladnánk, s helyet
te valamiféle kom m ersz bóvli válna u ral
kodóvá, olcsó v ásári látványossággá züllesztenénk kiállítóhelyeinket. De az sem
lehet, hogy egy-egy kiállítás csupán sz a k 
em berek szűk, néhány tucat, legfeljebb
egy-kétszáz főt szám láló csoportjai szá
m ára legyen élvezhető. Nézzük m eg, mit
csinál Európa, m ert nekünk a unió tö b 
bi m úzeum ával kell versenyre kelnünk, s
ők nagyon előttünk vannak. Az, hogy tö r
ténelm ünket, érté k e s hagyom ányainkat
m egism ertessük minél többekkel, az te r 
m észetesen nem csupán pénzügyi érdek,
hanem legalább annyira hazafias k ö teles
ség is.

A European Sensation 550 Years ago: the
Defending of Belgrade
550 y e a rs ago an o u tstanding military suc
cess w as achieved: the besieging Turkish a r
my, led by Sultan Mehmed II w ere beaten by the
H ungarian defenders at Belgrade. At the tim e
the n am es of János Hunyadi, Mihály Szilágyi or
John C apistrano becam e well-known through
out Europe. The fact, th a t th is real historic
event h as not been com m em orated by any kind
of exhibition or presentation gives the author
of the article food for thought and opportunity
to exam ine how the battles, sieg es and w ars of
the Turkish era and occupation are presented
in exhibitions, or in certain historic sites, such
a s castles. The conclusions of th is examination
give also much food for thought. The exhibitions
and o th er shows in historic monuments and
m useum s, if there can be found any at all, are
mostly out of date, or poorly arranged. It is im
perative th a t these expositions, with which botli
H ungarians and foreigners can be informed of
the significant events and c o u rse s of events, be
rearran g ed and modernised.
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Bocskai István tudományos em lékülés Hajdúszoboszlón

Nagy István
Hajdúszoboszló város a 2006-ban csak
nem egész éven át tartó rendezvényso
rozattal tisztelgett Bocskai István em
lékének. Ennek az adta apropóját, hogy
Bocskai 1606. szeptem ber 2-án Kassán
kelt adománylevelével Szoboszlóra telepí
tette Halasi Fekete Péter kapitány és hét
százados lovas hajdúit. Az ünnepségso
rozat egyik záró eseményeként került sor
szeptember 8-án a városi önkormányzat
és kulturális intézményei szervezésében a
Bocskai István tudományos emlékülés meg
rendezésére, melynek a Városháza díszter
me adott otthont. A levezető elnök dr. Gebei
Sándor egyetem i tanár, az Eszterházy
Károly Főiskola oktatója volt. Az emlék
ülést dr. Sóvágó László polgárm ester nyi
totta meg. Kiemelte, hogy Bocskai és a haj
dúk nélkül Szoboszló és az egész Hajdúság
nem lenne az, ami ma. Hiányolta, hogy a
megemlékezések nem voltak országos mé
retűek. Hangsúlyozta, hogy Bocskait olyan
követendő példaképnek tekinti, aki meg
érezte a kor kívánalmait.
Dr. Zachar József egyetemi tanár a hosszú
Oszmán - Habsburg háború eseményeit
m utatta be. Részletesen ism ertette a XVI.
századi H absburg-török háborúskodáso
kat és békekötéseket. Elmondta, hogyan
csúsztak ki a hódoltsági török hatalom
gyakorlók a központi hatalom alól a szul
táni hatalom meggyengülése és a gazdasá
gi válság m iatt, mely mind súlyosabb helyi
harci cselekményekhez vezetett. A háború
hosszúsága ma is vitatott, és több elneve
zéssel is illetik. Zachar III. Murad szultán
nak 1593. augusztusában II. Rudolf csá
szárhoz intézett hadüzenetét tekinteti a
háború kezdetének, lezárásának pedig a
zsitvatoroki békét. Felvázolta a hosszú há
ború nemzetközi h átterét, a Habsburg ud
varnak a háború elkerülésére tett kísérle
teit. Kiemelte, hogy mindkét fél csak saját
erőforrásokra szám íthatott, egyedül VIII.
Kelemen pápa küldött anyagi és katonai se 
gítséget a Habsburgoknak. Hangsúlyozta,
hogy a háború minden meghatározó teher
tétele a m agyarságra hárult. Röviden is
m ertette a hadműveleteket, a béketárgya
lások lefolyását, a békeszerződés pontjait.
Összegzésként megállapította, hogy a tö 
rök elképzelések kudarcot vallottak, de a
Habsburgoknak is tudom ásul kellett venni
ük m agyarországi hatalm uk adott kerete
it. A polgári lakosság tehertétele azonban
olyan nagy volt, hogy szükségszerűnek ítél
te a Bocskai-felkelés kirobbanását.

Dr. Papp Sándor egyetemi docens Bocskai
é s a török kapcsolatát vizsgálta. Elmondta,
hogy 1604. április 1-jétől maradtak fenn
dokumentumok Bocskainak a törökkel foly
ta to tt tárgyalásairól. Bocskai ugyanis kí
sérletet tett az Erdélyi Fejedelemség meg
szerzésére. Ez az ügy azonban hónapokat
csúszott a nagyvezírváltás következtében,
é s Bocskai időközben kiegyezett az udvar
ral. Az ügyben az hozott fordulatot, hogy
elterjedt a hír, Bocskai török kapcsolatai
ra utaló iratok tűntek el egy hajdúrajtaütés
során. Bocskai megijedt, bizalm asai pe
dig feladták. Megindultak ellene a császári
csapatok, Bocskai védekezett, és ezzel kez
d etét is vette a szabadságharc. B em utatta
Lala Mehmed pasának 1604. november
5-14. között keltezett, a szultán nevében
Budán Bocskai szám ára kiállított kinevező
levelét, amelyben Bocskait Magyarország
királyának és Erdély fejedelmének nevez
ték. 1605 m árciusában Bocskai követei
Konstantinápolyban tartózkodtak, hogy ál
lamközi szerződést kössenek a törökkel. A
szerződés a Szapolyai-féle rendet állította
volna vissza, azaz az ország török segítség
gel egyesült volna - a hódoltság kivételével
- a magyar király fennhatósága alatt. 1605ben azonban Bocskai szándékai megváltoz
tak, csak az Erdélyi Fejedelemséget akarta
magának megszerezni. Az előadó ism ertet
te a török politikában beállt változásokat
is, minek következtében megindulhattak a
béketárgyalások az Oszmán és a Habsburg
Birodalom között. Végül m egállapította, a
Bocskai-szabadságharc elválaszthatatlan
a török nagypolitikától. A 63 évig fennálló,
Zsitvatorokon megkötött Habsburg-török
béke pedig lehetőséget adott az erdélyi fe
jedelmeknek, hogy kiteljesítsék az ország
rész fejlődését a XVII. században.
Dr. Gebei Sándor egyetemi ta n á r Hajdú
- kozák paralelek című előadásában a
Rzeczpospolita (Lengyelország) területén,
a Dnyeper vidékén élő zaporozsjei kozákok
történetét vetette össze a m agyar hajdúké
val. Megállapítása szerint az azonosságok
nehezen ragadhatok meg, inkább a különb
ségeket kell hangsúlyozni. A kozák szó je
lentése 'szabad em ber’, ami egy különleges
társadalm i kategóriát jelölt a jobbágy és
a nemes között. Ez a réteg sem volt azon
ban egységes. A királyi szolgálatban álló
ún. regisztrált kozákok kiváltságos hely
zetben voltak a szabad kozákokkal szem
ben, akik az ún. Szicsekben (=fa erőd) él
tek. A kozákok a Rzeczpospolita délkeleti
vidékén a határvédelm et látták el, mivel
ezen a területen nem alakult ki a magyarországihoz hasonló végvárrendszer, vagy

Marton László: Bocskai István lovasszobra
(W72)
László Marton: The equestrian statue of
István Bocskai (1972)

idegen zsoldba álltak. A kozák zsoldosság
a XVII. században végig fennmaradt, a har
mincéves háborúban is több ezren harcol
tak. Báthory István lengyel király 500 kozá
kot fogadott fel. de a királyi zsoldban állók
szám a egyre növekedett, s a XVII. század
közepén a regisztrált kozákok száma 60
ezer fő volt. Nem ism ert azonban a hajdúk
nem esítéséhez hasonló kiváltságolásuk.
Dr. Egyed Ákos, az MTA külső tag
ja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke
(Kolozsvár) Bocskai és a székelyek kapcso
latáról tarto tt előadást. Két szakaszt kü
lönített el. Az első szakaszban inkább el
lenségesnek volt mondható az a viszony,
ami az 1596-os „véres farsan g ib an , majd
az 1600 novemberi lécfalvi gyűlésen csú
csosodott ki, ahol kitiltották Bocskait
Erdélyből, vagyonát pedig elkobozták. A
m ásodik szakasz a szabadságharc volt,
am ikor együttműködés jellemezte ezt
a kapcsolatot. Abban, hogy a székelyek
Bocskai mellé álltak, jelentős szerepet tu
lajdonított Petki Jánosnak. Felidézte a szé
kely nemeseknek és a közszékelyeknek az
1605 februári székelykeresztúri tanácsko
záson folytatott párbeszédét, melynek vé
gén Bocskait jelölték Erdély fejedelmévé,
Bocskai pedig ígéretet tett a székely sza
badság visszaállítására. Bocskai valódi
államférfiként cselekedett, és hozzájárult
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ahhoz, hogy a székelység megőrizze több
ségét ősi szállásterületén.
Töli László, a Hadtörténeti Múzeum mu
zeológusa a tizenöt éves háború fegyverze
téről beszélt képekkel gazdagon illusztrált
előadásában. A hosszú háború alatt - mint
mondta - m egváltozott a hadviselés, és
megváltoztak az erkölcsök, ennek pedig a
m uskéta tömeges alkalm azása volt az oka.
Ez a fegyver átalakította a nyugat-európai
hadviselést. Kifejtette, hogy nem érdem es
lebecsülni ezt a fegyvert, mert 300 m éte

Szüts János: Bocskai István (olajkép, 1816)
János Szüts: István Bocskai (oil painting, 1816)
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rig ölőhatása tökéletes volt, a lövedékek
olyan nagy mértékű roncsolást okoztak az
emberi testben, hogy a sebesültet csak rit
kán tudták megmenteni. A muskéta éppen
ezért csodálattal és borzadállyal töltötte el
a kortársakal. Használata összehangoltsá
got és bátorságot követelt meg a m uskétá
soktól.
Dr. Nyakas Miklós történész (Hajdúbö
szörmény) Bocskai hajdútelepítéseit m utat
ta be. A Bocskai-kori hajdúk szárm azásáról
elmondta, hogy azok jórészt a Partium te

rületéről, a Tiszántúlról szárm aztak, és so
kan közülük a feudális libertás valamilyen
szintjén álltak. Megjegyezte, hogy Bocskai
már váradi kapitányként kapcsolatba került
a hajdúkkal, és 1599-ben jelentős hajdúse
reget tudott toborozni, valam int bihari bir
tokaira és a hajdúkra tám aszkodott a későb
biekben is. Az előadó azt vizsgálta, milyen
feltételek mellett fogtak a hajdúk fegyvert
1604-ben. Bocskai zsákm ányt ígérhetett
és állandó zsoldot a hajdúkapitányoknak,
de a letelepítés ekkor még nem kerülhe
tett szóba. Ugyanakkor hozzátette, hogy a
vallási motívumok Is fontos szerepet játsz
hattak. A szabadságharcot végigkísérte a
hajdúkérdés rendezetlensége. A nem es
ség tele volt panasszal a hajdúk kilengései
miatt. Az előadó úgy vélte, hogy a szeren
csi gyűlés idején történt az első kísérlet a
kérdés m egoldására, a rendek ugyanis ki
váltságolt birtokot ígértek a hajdúknak, és
azt, hogy a nemesi nemzet befogadja őket.
Megjegyezte, hogy a korponai kiváltságle
vél is utalt a rendeknek a kiváltságolásba
való beleegyezésére. Hangsúlyozta, noha
a hajdúk letelepítésének gondolata m áso
kat is foglalkoztatott, Bocskai m égis újat és
m aradandót alkotott. Célja ugyanis a ma
gyar végvárrendszer Kálló és Tokaj között
hiányzó részének pótlása volt. A szoboszlói
hajdúk jórészt a Kunságból szárm aztak, és
korábban is rendelkeztek valamiféle kivált
sággal. Végezetül kiemelte, hogy Bocskai
mélyebb nyomokat hagyott történelm ünk
ben, mint azt a nagyközönség gondolná.
Dr. Papp Klára egyetemi docens A
Bocskai-telepítés folytatása Bihar várm e
gyében címmel tarto tt előadást. Ism ertette
a hajdúk ellen hozott országgyűlési végzé
seket, mivel megítélésük igen rossz volt
az állandó rablások, fosztogatások miatt.
Ezért - mint mondta - Bocskai nem kis ve
szélyt vállalt, amikor úgy döntött, a haj
dúkra támaszkodva indítja meg önvédelmi
harcát. A hajdúk m egzabolázását szolgál
ta Lippai Balázs kivégzése (melyhez talán
magának Bocskainak is köze volt), vala
mim Bocskai hadiregulája. Akik azonban
hűségesek voltak, azokat kollektív nem e
si kiváltsággal jutalm azta meg. Az előadó
röviden ism ertette ezeket, de hozzátette,
Bocskai halála után komoly problém át je
lentett, hogy a hajdúk mintegy kétharm a
da nem kapott kiváltságot. Mint mondta,
1607-1608 folyamán kiderült, hogy a m a
gyar rendiség nem tarto tt igényt szolgála
taikra. Báthory Gábor azonban elfogadta a
hajdúk szövetségét, és növekedett a hajdú
kiváltságolások szám a Biharban. Ez a fo
lyamat folytatódott I. Rákóczi György alatt
is. Az előadó szerint ez arra utalt, hogy
Bihar vármegyét a XVI. századi szerepéhez
képest is m egerősítették az erdélyi fejedel
mek a XVII. század első felében. Az alap
vető különbség, hogy a nagy hajdúvárosok
kiváltságait elfogadta az udvar, míg a kis-

sített meg Bethlen Gábor és I. Rákóczi
György. 1635-ben III. Ferdinándtól halá
szati jogot, 1654-ben II. Rákóczi Györgytől
pedig harm incadm entességet kapott a vá
ros. Ism ertette az 1606. szeptem ber 2-án
kelt adománylevél tartalm át, s hozzátette,
hogy II. Mátyás 1613-ban m egerősítette a
hajdúk nemesi kiváltságait. Megemlítette,
hogy az első lovashajdú nemzedék tagjai
többségükben ismeretlenek előttünk, noha
Forgách Zsigmond országbíró 1613-ban el
rendelte összeírásukat. A történeti hagyo
mány tudni véli, hogy a XVIII. század vé
gén még megvolt ez az összeírás, azonban
a mai napig sem került elő.
A konferencia végén a levezető elnök
megköszönte a résztvevők munkáját. Aki
ezen a szeptem beri napon a hajdúszo-

Bocskai István letelepítő kiváltságlevele a szoboszlói lovas hajdúk részére (1606)
The settling charter given by István Bocskai to the Haiduk horsemen of Szoboszló

hajdú városokét nem. Várad török elfogla
lása után a kis hajdúvárosok népességé
nek egy része elmenekült, az itt maradók
zöme már nem katona, hanem földműves.
Településeik belső önkormányzatát a XVIII.
század végén m ár veszélyeztették nagybir
tokosi törekvések.
Dr. Pandula Attila egyetemi docens
(ELTE) az „öreg” hajdúvárosok cím ere
it vizsgálta. Megállapította, hogy a hajdú
városok nagy hangsúlyt fektettek a hajdú
szimbólumnak vélt katonai szimbólumok
használatára, ezért gyakori címereikben
a szablyát ta rtó páncélos kéz vagy a hajdú
alakja. A XVIII. században hangsúlyozot
tan törökellenes elemmel is bővültek ezek
a címerek, melyek Hajdúszoboszló kivéte
lével mind felvett címerek. Külön figyelmet
szentelt a hajdúszoboszlói címer változata
inak. Elemezte a helyi múzeumban látható
Bocskai-zászló, úrasztali kelyhek, p ecsét
nyomók, a helyi református egyházban őr
zött kenyérosztó tál, valamint a hajdúszo
boszlói középületek címerábrázolásait.
Dr. Szabadi István, a Debreceni Refor
mátus Kollégium levéltárának igazgatója
Bocskai és a vallásszabadság kérdése cí
mű előadásában arra világított rá, hogy a
vallási sérelm ek orvoslása központi kérdés
volt a szabadságharcban. Részletesen be
m utatta I. Rudolf politikáját, melynek fon

tos elem e volt a rendi önállóság megtörése,
és a p ro testán s vallásszabadság meggyen
gítése. Ezért a felső-magyarországi evan
gélikus lakosság felszabadítóként ünne
pelte Bocskait, és az erdélyi magyarok is
m essiásként üdvözölték. Politikájának te
ológiai alapozása kálvinista prédikátorok
tól szárm azott, s közülük is kiemelkedett
a fejedelem tanácsadója, Alvinczi Péter
kassai lelkipásztor. Ism ertette a felkelés
jogosságát igazoló teológiai érveket, me
lyek szerint az igazi hatalom az ország ja
vát szolgálja, aki pedig ez ellen tesz, az az
igazi lázadó. Korabeli szövegeken bem utat
ta, hogy Bocskai előbb Gedeonként, majd
halála után a magyarok Mózeseként jelent
meg. Ism ertette a bécsi béke vallásszabad
ságra vonatkozó rendelkezéseit, és kiemel
te, hogy Bocskai vívmányai fél évszázadra
biztosították a protestáns egyházak sza
bad működését.
Gsetnyák János helytörténész (Hajdú
szoboszló) a szoboszlói lovashajdúkról be
szélt. Mint mondta, Szoboszló különleges
helyet foglalt el a hajdúvárosok között: kü
lönálló hajdútelepülés volt, az itt letelepí
te tt hajdúk vagyonosabbak voltak, és itt
élt a legtöbb nemes. Szoboszló gazdasági
fejlődését biztosították az újabb kiváltsá
gok: 1610-ben vásárjogol kapott Báthory
Gábortól, amit 1623-ban és 1648-ban erő

A Bocskaitól kapott kiváltságlevél címerképe
(1606)
The heraldic figure of the charter given by
Bocskai (1606)
Fotók - Photos: Nagy Gábor
boszlói Városháza díszterm ét választotta,
bizonyosan nem csalódott. A jól sikerült
szervezés, a jól összeállított tem atika és
a rendezvény légköre mind hozzájárultak
ahhoz, hogy a város méltó módon állítson
emléket e jeles évfordulónak.
István Bocskai Memorial Session in
Hajdúszoboszló
The town of Hajdúszoboszló commemorated the
activity of István Bocskai, prince of Transylvania,
with several program s throughout 2006. The rea
son of this y ear’s celebrations w as the fact, that
Bocskai on the 2nd of September, 1606, with his
deed of gift settled the Haiduks (foot-soldiers)
of captain Péter Halasi Fekete in the town. The
closing event of the celebrations w as the scienti
fic symposium covering the activities of Bocskai
and his im pact on the Hajdú region. The author of
the article gives an outline of the presentations.
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A Bessenyei Kör megalakulása a Magyar Nemzeti Múzeumban

Éri István
„...Petőfi kör néven vonult be történelmünk
be ez a mozgalom, és m ost már marad
jon így, - de jegyezzük meg, előzménye a
Bessenyei kör v o lt.( L a k a to s István felszó
lalása a Petőll kör emlékülésén, 1!)8Í).)
Az 1956-os forradalom ötvenedik évfor
dulóján irdatlan mennyiségű történeti fel
dolgozás, személyes visszaemlékezés, fo
tóalbum látott és lát majd még napvilágot.
Amikor a MAGYAR MÚZEUMOK szerkesz
tősége - illő időben, több hónappal ezelőtt
- megkérdezte tőlem, hogy van-e valami
mondanivalóm az évforduló kapcsán, nem
mel feleltem. Úgy tudtam, gondoltam, hogy
mások m ár mindent m egírtak, dokumen
táltak arról, amihez így vagy úgy nekem is
közöm lehetett.
Nemrég azonban, amikor a Petőfi-kör,
mint „szellemi előkészítő” értékelése kap
csán két érdem dús és illetékes tudós inter
júit olvastam 1, furcsa dolgot észleltem. Azt,
hogy ennek a sajátos, az 56-os értelm isé
gi társadalm at mozgósító formációnak az
eredetéről - mint ahogy az egyik nyilatko
zó, Litván György is megjegyezte - lassan
ként mítoszok keletkeznek. Ő maga is egy
fajta - m ára közfelfogássá lett hiedelmet
közölt. Szerinte ugyanis a DISZ (Dolgozó
Ifjúsági Szövetség) keretében született
meg a Bessenyei Kör, amelyet a költő-múfordító Lakatos István „és néhány íróbarálja neve fémjelzett”. Azonban „ezek az apolitikus, polgári beállítottságú irodalmárok"
nem voltak alkalm asak „az értelm iségi tö
megelégedetlenség levezetésére”. Ezért
vált szükségessé a Petőfi-kör létrehozása,
szintén a „DISZ égisze alatt”.
Ez az állítás nem felel meg teljes mér
tékben a valóságnak. 1989 m árciusában amennyire lehetett - az előzményekkel is
foglalkozott a Petőfi-körről rendezett em
lékülés. Őszre m ár a jegyzőkönyve is meg
jelent2. Majd néhány év múlva, 1992-ben
napvilágot látott egy terjedelm es és alapos
tanulmány, amely a Belügyminisztérium
„vizsgálati fogságban lévő személyek vallo
m ását” és az ügyükben kihallgatott tanukét,
illetve a Politikatörténeti Intézet levéltárá
nak anyagát dolgozta fel „A Bessenyei körtől
a Petőfi körig" címmel3. Szerzője szorosan
ragaszkodott az írott szöveghez, b ár maga
is érezte azok befolyásoltságát, elfogultsá
gát. Mellőzte a szereplők szem besítését ko
rábbi nyilatkozataikkal. Nagy kár...hányán
nem élnek m ár azóta közülünk!
Számos érintőleges megjegyzést, minő

sítést nem is említek, azonban fel kell hív
nom a figyelmet Lakatos István barátom
1993-ban megjelent életmű összegző köte
tének Függelékére.4 Egyedülálló eset, hogy
az akkor még szórványosan kiadott effaj
ta iratközléshez az érintett maga fűzhetett
őszinte, irodalmi színvonalú kom m entárt.
Az 1989-es emlékülést magam is végig
ültem. Az ott elhangzottakkal kapcsolatos
megjegyzéseimet, észrevételeim et a jegy
zőkönyv m egjelenését követően m egírtam
és megküldtem Hegedűs B. Andrásnak.
Ő megköszönte, és arról biztosított, hogy
majd a nagy Petőfi-körös monográfiában
figyelembe fogja venni. Levelem és a hoz
zá mellékelt dokumentumok sorsáról nem
tudok sem m it. Őszintén szólva, nem kí
vántam az üggyel tovább foglalkozni, leg
feljebb csendesen figyeltem a „m ítosz” to
vábbi alakulását. Egy tavaly megjelent,
velem készített interjúkötetben azért kéthárom oldalon igyekeztem a múzeumi vo
natkozásokról a tém ában közölni annyit,
amennyit szükségesnek láttam .5
Mégis csak akadt valami, am iért a mi
szakmai folyóiratunkban írásom nak helyet
kértem. Legalább itt szeretném azt a tényt
rögzíteni, hogy a Bessenyei kör - úgyis,
mint a Petőfi kör „jogelődje” - az 1954. no
vember 9-i első alakuló ülését a Magyar
Nemzeti Múzeum akkori tanácsterm ében
ta rto tta meg! Teszem ezt azért, m ert ép
pen ebben az épületben „Az 1956-os for
radalom emlékei” címet viselő kiállítás, a
maga m eglehetős zsúfoltságában nagyot
markolni akarva, a Petőfi kör nevezetesebb
rendezvényeire invitáló 3 -4 meghívó kiál
lításával tett eleget a „szellemi előkészítő”
szerep bem utatásának. Ennyire tellett vol
na a gyűjteményből? Az 1989-es em lékülé
sen a Budai Vigadó előcsarnokában a Horn
Emil által rendezett alkalmi kiállításon is
többet láttam. Logikus-e, hogy a rendező
ség a Bessenyei-kör lokális kapcsolatát a
Nemzeti Múzeum épületével meg sem em 
líti? Esetleg nem is tudott róla?
Hadd idézzek Nádas Péter évfordulós cik
kéből: „A lazán összetartozó, azonos politi
kai körből származó, hasonló szakm ai kép
zettségű értelmiségi csoportok spontánul
szerveződtek egy vitakör köré, amit előbb
Bessenyeiről, később Petőfiről neveztek el.
Akarták, vagy nem akarták, term észetes
módon kapcsolódtak a felvilágosodás nagy
reformnemzedékéhez, amely előkészítette
az 1848-as magyar forradalmat. Szellemi
párhuzam, emocionális és történeti tradí
ció világos volt előttük”6 Mit írhatott volna
még Nádas, ha tud a topografikus párhu
zam ról is?

Term észetesen a novem ber 9-i ö sszejö 
vetelnek személyi vonatkozásai is voltak.
Kénytelen vagyok m o st már, mint az egy
re fogyó számú túlélő egyike a saját em 
lékeim alapján előadni, kik voltunk, m iért
és hogyan indítottuk ú tjára az akkor m ég
„Fiatal magyar értelm iségiek” klubjának
nevezett szervezkedést. Az előzmények
hez tartozik, hogy 1952-ben „apróhirde
té se n vett régészként” belecsöppentem a
Nem zeti Múzeum közegébe. Káderként el
könyvelve, hiszen gyári munkásként h e 
lyeztek át - mint végzős esti tagozatos
bölcsészt - gyakornoknak. Az éppen m eg
változott vezetés alkalm asnak talált a r 
ra - noha pártonkívüli voltam
hogy a
hozzám hasonló korú kb. 20-25 fős m ú
zeum i fiatalságból hozzam létre a m úze
umi DISZ szervezetet. Tekintet nélkül a r 
ra, hogy én is csak ekkor lettem DISZ-tag.
Szervezetünk kezdetben jól szerepelt: a
szakm ában a nagysikerű dísztermi fa r
sangok tettek bennünket ism ertté. Akkor
gondoltam arra, hogy egy ilyen tekintélyes
intézm ény ifjúsági szervezete valamilyen
kohéziós szerepre is alkalm as lehetne.
Ehhez a magam tá rsa d a lm i kapcsola
tai ad o ttak voltak. Ugyanis mint nappali,
majd a kollégiumból értelm iségi szárm a
zásúként eltávolított e sti tagozatos egye
tem ista, meglehetősen változatos és szé
les körű ism eretséggel rendelkeztem. Igaz
- furcsa módon - több, egymástól elkü
lönült szakm ai csoport tagjaival kerültem
össze. így magam lehettem kapcsolódá
suk m egterem tője. Néprajzosokat, népi
táncosokat, történészeket, írókat, költő
ket, képzőművészeket, jogászokat, zeneakadém istákat és - lassacsk án - régésze
ket, könyvtárosokat sorolhatnék ide.
Nem az egyedüli voltam, aki a fiatal ér
telm iségiek - az akkori politikának igen
kedvező, de a személyiségekre károsan ha
tó - szétforgácsoltságát észleltem. Ezért,
amikor Sztálin halála után nálunk is sok
minden változott, lehetőségek nyíltak szá
munkra is. A DISZ szervezetéhez való ta r
tozás alkalm asnak tűnt ném i álcázásra, a
Hazafias Népfront újraéledése ugyancsak.
Barátaim közé sorolhattam a Népművelési
Intézet, illetve az Állami Népi Együttes
DISZ titkárait is. Derzsi Ottó. illetve Pálfi
Csaba személyében. Jó viszonyba kerültem
az O rszágos Széchényi Könyvtár DISZ veze
tőjével, aki raktárosként működött, és sze
retett volna valamit javítani halódó szerve
zetében. 1954 szeptem berében mi négyen
az „összebarátkoztatás” jeligéjével álla
podtunk meg a klubalapítás gondolatában.
Az I. és a VIII. kerületi DISZ Bizottságoknál
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„für alle Fälle" be is jelentettük szándékun
kat, és áldásukat elnyertük.
Megállapodtunk a meghívandók körében:
mindenki körülnéz a maga ismeretsége
környékén. Nemcsak a négy alapszervezet
tagjait kívántuk összehozni. (Amint ez ké
sőbb ki is tűnt, a Magyar Nemzeti Múzeum
és a Széchényi Könyvtár fiataljai váltak
leginkább érdektelenné szervezkedésünk
során.) A találkozó helyszíne - magától ér
tetődően - a Magyar Nemzeti Múzeum ta 
nácsterm e lett. Az első ízben most pub
likált, ide mellékelt meghívó szövegét
magam fogalmaztam és gépeltem. Öreg
barátom , Dajbukát Gergely, a múzeumi
Rotaprint Üzem vezetője sokszorosította
kb. 200 példányban, felsőbb engedély, láttam ozás nélkül. A postázást intézményeink
terhére bonyolítottuk.
Már az első megbeszéléseink során ja
vasoltam Lakatos István bevonását, aki
vel 1947-től barátok voltunk. Terveinkkel

egyetértett, sokat seg ített a névsor bőví
tésében, majd részt vett programunk m eg
fogalmazásában. Hogy Lakatos m ennyire
vélte fontosnak elgondolásunkat, arról az
elkövetkező hónapok eseményeiben játszott
szerepe tanúskodik. Hatékony társunk lett
a méltatlanul elfeledett Komoly/Koryürek
Péter, akkor új barátom , a Népművelési
Minisztérium Színházi Osztályának ve
zetője. Szerepvállalását ml sem bizonyít
ja jobban, hogy 1955 januárjában Lakatos
m ellett róla kellett terjedelmes káder
anyagot összeállítania a budapesti DISZ
Bizottságnak a Központi Vezetőség szám á
ra. Élettörténete alaposabb figyelmet érd e
melne, ideértve 1956-os szereplését, mint
az „Igazság” c. „A forradalmi m agyar hon
védség ifjúsági lapja” főszerkesztő-helyet
tesének is.
A Hazafias N épfront 1954. október 23-i
kongresszusán elhangzott Nagy Im re be
széd m egerősített bennünket elképzelése

B u d a p est,

1954 o k tó b e r

K ed ves ^ a r ú tu n k l
Tudományos, ir o d a lm i á s m ű v é sz e ti é le tü n k b e n e g y r e nagyobb m é rté k b e n
J u tu n k szóhoz m l, a f i a t a l nem zed ék . L e h e t is é g e in k nagyok , Jövőnk t á v 
l a t a b e l á t h a t a t l a n . Azonban - a tudom ány vagy m ű v é s z e t bárm ely á g ib a n
v é g e z z ü k i s m unkánkat - m in d en ü tt n e h é z fe la d a to k e l ő t t á llu n k a f e le lő s s é g ü n k m in d e n ü tt eg y a rá n t n a g y . Ha ezek a f e l a d a t o k e l t é r ő e k i s ,
m egold ásu k m é g is k ö z ö s érd ek e m indn yájun kn ak. H is z e n J ó r tte z t mi v a gyünk é a le s z ü n k f e l e l é s e k a z é r t , h ogyan a la k u l, f e j l ő d i k s z o c i a l i s 
t a k u ltú r á n k , h o g y a n v á lik tu d om án yos é s m ű vészi te v é k e n y sé g ü n k né pünk o é lja in a k s e g í t ő j é v é , i g a z m ű v é s z e t t é , i g a z tudom ánnyá.
K ö zö s f e le lő s s é g ü n k á s sokban k ö z ö s n o h éz a é g eln k é r z é s e r é p 5 ta k é s z 
t e t bennünket ö s s z e f o g * era. Ki nem é r e z t e k ö z ü lü n k , m en n yire s z ü k s é g e
v o ln a a rra , hogy sz ű k szakmai e lz á r k ó z o t t u á r á b ó l k i l é p v e m e g ism er h e s
s e , é r t é k e l h e s s e a tö b b i tudom ány- vagy m ű v é sz e ti á g f i a t a ls á g á n a k
nuinkáavíf^t? Ki n e v á g y o tt v o ln a a r r a , hogy nem zed ék én ek m in él tö b b
t a g j á v a l é r t e e n s z ó t , v i t a t k o z z é k , vagy b a r á tk o z z é k velü k ?
S a jn o s , e z l d á i g so k akadály g i t o l t a , hogy m e g ta lá lh a s s u k egym ást,
[lap jain k b an azo n b a n , a s z é le s k ö r ű n e m z e ti ö s s z e f o g á s t m e g v a ló s ító
H a z a fia s N é p fr o n t p é ld á j a f i g y e l m e z t e t bennünket a r r a , hogy számunk
r a i s m e g v á lt o z o t t a h e l y z e t i M ost van ig a zá n s z ü k s é g - Jobban m in t
v a la h a - a f i a t a l m agyar é r t e l m i s é g ö s s z e t a l á l k o z á s á r a az u tu n k b a
á l l ó akadályok nem le k ü z d h e t e t lé n e k , ha e g y ü t t e s e n p rób álk ozu n k l e 
g y ő z é s ü k k e l é e a c é l m e g v á ló d t á c á r u l . Hozzunk l é t r e te h á t e g y o l y a n
In téz m én y t, am elyb en minden f i a t a l magyar művé a z , Í r ó , tu d ó s, m in d en
a lk o t ó é r t e l m i s é g i ö s s z e t a l á l k o z h a t , o tth o n r a l e l h e t , (m elynek l é g 
k ö r e m indnyájunk m unkásságának e g é s z s é g e s ö s z t ö n z é s t ad. L egyen ez
az in tézm én y egy o ly a n s a j á t o s f e l é p í t é s ű k lu b , m ely n ek é lé n k s z e ll e 
mi é l e t é t a ,k l u b é l e t k ö t ö t t é s k ö t e t l e n form áján ak ö s s z e o l v a s z t á s a
b iz to s íta n a .
E c é l e lé r é s é r e sz e r e tn é n k T éged i s m o z g ó s íta n i! A M agyar N em zeti
Muzeum, az O r s z á g o s S zéch en yi K ö n y v tá r , a N é p m ű v é sz e ti I n t é z e t é e
az Á llam i Népi E g y ü t t e s f i a t a l s á g a v á l l a l t a a kezd em én yező s z e r e p e t , e l i s é r t b iz o n y o s ere d m é n y t, d e a to v á b b i munkához s z ü k s é g e s ,
hogy többek k ö z ö t t a Te c s a t l a k o z á s o d r a i s s z á m íth a s s u n k . Célunk vi
l á g o s , azonban a m e g v a ló s ít á s m ó d o z a ta i a z é le s e b b k ö r ü m e g v it a t á s t i g é n y e ln e k . E z ó r t h a tá r o z tu k e l , h o g y 1954. novem b er 9 -é n a N e m ze ti
Múzeumban m ű v é s z e t i, ir o d a lm i é s tudományos é l e t ü n k kü lön b öző á g a i 
nak f i a t a l j a i b ó l m in te g y f é l a z á z a t hívunk ö s s z e a to v á b b i teen d ő k
m e g b e s z é lé s é r e . Amennyiben t e r v ü n k k e l e g y e t é r t e s z é s munkánkat t á 
m o g a tn i akarod, f í g y r é s z t e z e n a ta lá lk o z ó n , l é g y e z á l t a l az a l a 
pítás munkájának r é s z e s e .
A v is z o n tlá tá s

reményében ü d v ö z ö l a t a l á lk o z ó
Rendező e é g e

/ U o i r b e s z ó lé s ü n k e t a Muzeum k u ltu r te r m é b e n t a r t j u k
B e já r a t a B rődy Sándor u t c a i k ojw . . /
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ink realitását illetően. Ekkor merült fel a
Bessenyei név felvételének ötlete. Múzeumi
közművelődési feladataim ellátása kapcsán
a budapesti Tudományos Ism eretterjesztő
Társulatban Tilkovszky Lóránttal és Nagy
Balázzsal kerültem kapcsolatba. Ők infor
máltak a Múzeum utcai Kossuth Klub ter
vezett megnyitásáról. Terveinket mind
ketten tám ogatták, és így számíthattunk
társaságunk számára a megfelelő színtér
re is. Ez aztán 1955 m árciusában meg is
valósult, bár ott már Petőfi kör néven kap
tunk helyet.
Az 1954. november 9-i Nemzeti Múzeum
beli alakuló ülés keddi napra esett. Az ese
mény híre - előtte és utána is - nagy port
vert fel a városban. A megjelent 5 0 -6 0
résztvevő névsora, jelenléti ív hiányában,
sajnos ism eretlen. A jelenlévőket arra kér
tük, hogy az előttünk még ismeretlen ba
rátaik nevét, címét adják meg, hogy a kö
vetkező alkalomra nekik is küldhessünk
meghívót. Nem tudnám megmondani, képviselte-e valaki a DISZ kerületi bizottsá
gát. De tény, hogy a VIII. kerületi instruktor
nem sokkal az összejövetel után felhívott,
állítsak össze egy névsort azokról, akiket
Hollós Ervin, a DISZ KV titkára meghívhat
na egy m egbeszélésre a Böszörményi úti
DISZ központba. A szervezkedésről tehát
a legfőbb DISZ vezetés ham ar tudom ást
szerzett. Néhány napon belül sor került az
első hivatalos megbeszélésre, amelyet az
tán jónéhány követett. Emlékezetem sze
rint nem mind a négy DISZ szervezet kép
viseltette magát, csak kettő, jómagam és
Pálfi Csaba személyében. Megjelent még
Lakatos, Komoly, Vujicsics Tihamér, Tóth
Aladár (az Operaház igazgatójának fia, jo
gász az Igazságügyi Minisztériumban),
m ásokra nem emlékszem. A DISZ részéről
ott ült Hollós mellett Huszár Tibor, talán
Tánczos Gábor és még néhányan.
Hollós a Központi Vezetőség nevében el
ism eréssel nyilatkozott DISZ alapszerve
zeteink öntevékenységéről, és azonnali
segítségüket ajánlotta fel a további szer
vezéshez. Nagy m éretekben gondolkozott:
több száz fő szám ára biztosítanák a hely
színt, fogadással egybekötve, segítséget
adnak a meghívók készítéséhez és postá
zásához. Mi pedig a részletes klubprog
ram ot terjesztenénk elő. Ebben segítsé
günkre lesz a budapesti DISZ bizottság
titkára, Huszár Tibor. Vele még Lakatos
albérletében is találkoztunk szúkebb körű
megbeszéléseken. Most m ár tudjuk, ehhez
Hollós Ervin külön engedélye volt szüksé
ges. Igaz, amikor egy - némi italfogyasz
tá ssa l is járó - értekezlet végén Vujicsics
Tiham ér Lakatos pianínójához ült és el
énekelte az „Albán kecskepásztorok" da
lát. Huszár és kísérője sürgősen eltávozott.
Az is zavarhatta, hogy a Lakatos által pa
pírra vetett újabb meghívó fogalmazványát
- m ost kerül ez is először közlésre - egy
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Képek a Bélyegmúzeum 1956-os kiállításából
Photos from the 1956 Exhibition of the Stamp Museum
Október 23.
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MAGYARORSZAG
A Nemzeti ünnepek kiadás egyik címlete
Tervező: Benedek Imre
One denomination of the National Holidays-issue.
Design by Imre Benedek

Oláh György pályázati terve a Nemzeti ünnepek kiadáshoz, 1998
The competition design by György Oláh for the National Holidays-issue,
1998

A görög Nagy Imre-bélyeg
The Imre Nagy-stamp írom Greece
A Magyar Millennium bélyegsor részlete, 2001.
Tervező: Svindt Ferenc
Detail of the Hungarian Millennium stamp series 2001.
Design by Ferenc Svindt
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A 2006. október 20-án forgalomba bocsátott bélyegblokk. Tervező:
Berky Péter
Block of stamps, issued on the 20th of October, 2006. Design by
Péter Berky
Fotók - Photos: Halász Alexandra
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Részletek a Magyar Nemzeti Múzeum ’56-os kiállításából
Details from the ’56 Exhibition of the Hungarian National Museum

Részlet a kiállításból
Detail of the exhibition

A Nemzeti Múzeum 1956-os kiállításának lógója
The logo of the 1956 exhibition of the National Museum
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1848/49-es és 1956-os ereklyegyűjtemény
Collection o f 1848/49 and 1956 relics
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Kossuth-cimeres jelvények a
forradalom idejéből
Badges of Kossuth-coat of
arms from the time of the
revolution

Chicagóból hazakerült ’56-os lyukas zászló
Flag with a hole from 1956, brought back from Chicago

Mocsonoky Károly nemzetőr karszalagja és Kossuthcímeres jelvénye
Arm-band of militia man Károly Mocsonoky and his badge
of Kossuth-coat of arms
Fotók - Photos: Kardos Judit

Képmelléklet III.

Részletek a Savaria Múzeum kiállításából
Details from Exhibition of the Savaria Museum, Szombathely

Részlet az 1950-es évek Magyarországát bemutató tablóból
A detail of the exhibition in the Hungarian section describing the 50s

Részlet a forradalom és szabadságharc nyugat-dunántúli eseményeit
bemutató fejezetből
A detail of the exhibition describing the events of the revolution in the
Western Transdanubian region

A kiállítás magyar oldala
The Hungarian side

Az osztrák fegyveres erők határvédelmi tevékenységét bemutató tabló
A section describing the activities of Austrian armed forces defending
frontiers

Részlet a kiállítás osztrák oldalából
A detail from the Austrian side
Rákosi Mátyás 1956-ban
karikaturizált festménye (Savaria
Múzeum Szombathely)
A caricaturised painting of Mátyás
Rákosi írom 1956 (Savaria Museum,
Szombathely)
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Heves m egye nepnmveszete, Eger
Folk Art of Heves County, Eger

A Heves megye élő népművészete című kiállítás részlete
Detail of the exhibition ’’The hiving Folk Art of Heves County”

A Népművészeti örökségünk lines megye című kiállítás részlete
Detail of the exhibition ’’Heves County, Our Folk Art Heritage”

Orros kancsó. Varga
Károly fazekas munkája
Nosed pitcher. Work by
potter Károly Varga
Szőttes kötény,
Szilvásvárad
Homespun apron,
Szilvásvárad

Egri népviselet. Az ivó, 1846. Fotó a népművészeti
kötetből
Folk dress from Eger. The pub, 1846. Photograph from
the folk art volume
Fotók - Photos: Lónyainé Nagy Éva
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Rákosit ábrázoló nyomat hátoldalára ír
ta. Őszintén megvallva, Ilyen lelkes tám o
gatásra nem szám ítottunk, éltünk is némi
gyanúperrel, ami rövidesen beigazolódott.
A következő összejövetelt 1954. decem 
ber 23-án este fél 7-kor tarto ttu k a MagyarSzovjet Társaság Thököly út 73. alatti klubhelyiségében. Ehhez a DISZ elkérte a mi
cím listánkat, amely ekkor m ár 250 nevet
tartalm azott. Lakatos ugyan a Köztársaság
téri DISZ irodában még ellenőrizhette a
borítékok címzését, de azt m ár nem, hogy
ezekből mi került postázásra. így a Thököly
úton, ahol m arcona őrök kérték el a meghí
vókat, csak igen kevés hívünket láthattuk,
annál többen voltak a DISZ által mozgósí
tott vendégek. A m egállapodás értelmében
viszont mienk volt a szó. Lakatos elővette
kéziratát, melynek egy példányát máig őr
zöm. Pataki Ferenc rövid megnyitója után
felolvasta program unkat. Néhány részletet
idézek: „Bessenyei György a magyar felvilá
gosodás első nagy írója, Filozófusának aján
lólevelében ezt mondja: ’a mindkét ágon lé
vő nemes magyar ifjúságnak.. .ismerjük meg
egymáshoz való hívségünket, gondolkoz
zunk nagy hazánk terhériii és igyekezzünk
valósággal nemesnek lenni.’ Mi, mindkét
ágon lévő értelmiségi ifjúság, a mai, ünnep
előtti napon azt mondhatnánk, ennek a fel
szólításnak szellemében gyűltünk össze. ...”
„Tudjuk azt: nagy történelmi pillanatok
ban a magyar ifjúság mindig talpon állt;
tudjuk és érezzük: a m ostani időszak törté
nelmi időszak; s büszkén valljuk és teljes fe
lelősséggel vállaljuk: a mai történelmi idők
nek mi vagyunk az ifjúsága! Érthető tehát,
ha a kor szavából, serkentően és figyelmez
tetően azt halljuk ki és egyre erőteljeseb
ben: magyar fiatalok, mi, fogjunk össze, sor
sunk irányításába szóljunk bele.”
„A fiatal magyar értelmiség úgy lát
ja, el kellett érkeznie számára az alkal
mas időnek, hogy a hazát az eddiginél job
ban szolgálja - az új szakasz politikájának
következtében erre nagyobb lehetősége is
van...Munkánkban a Hazafias Népfrontra
kívánunk támaszkodni, amelynek szelle
mében dolgozunk: továbbá a Párt és a DISZ
segítségét kérjük kezdeményezésünk elő
mozdítására.” „Célunk kettős. Van egy kö
zelebbi és egy távolabbi célunk. A közelebbi:
megalakítjuk a fiatal magyar értelmiségi
ek klubját. E klub tagjai egyelőre azok, akik
körében mozgalmunk gondolata megérle
lődött: fiatal tudósok, művészek, írók. A z
igény régen megvan már arra, hogy tudo
mányos és művészi területen dolgozó fia
taloknak közös otthona legyen. A társaság
mindenkinek szükséges, - írja Eötvös József
- márcsak azért is, mert nélküle elvesztjük
a mértéket, m ely szerint magunkat megítél
hetjük..."
„Alkotó fiatalságunknak új korszaka kez
dődhet azáltal, ha a rokon és a kevésbé ro
kon szakm ák problémáit megismeri, a m a
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DOLGOZÓ IFJÚSÁG SZÖVETSÉGE
BUDAPESTI BIZOTTSÁGA

Budapest, 19 5 __
VI., Bencxor-utea IS

K edves B a rá tu n k !
S z e r e t e t t e l m eghívunk a b u d a p e s t i f i a t a l é r t e l m i s é g i e k
b a r á t i t a l á l k o z ó j á r a . M eg b eszélésü n k c é l j a : a f i a t a l magyar é r 
t e l m i s é g i e k k lu b j á n a k m e g a la k ítá s a . A N épm üvóozeti I n t é z e t , az
Á lla m i K ép i E g y ü tt e s , a H em zeti Muzoum é s a S z é c h e n y i K ö n y v tár
f i a t a l j a i , to v á b b á szám os f i a t a l i r ó , m űvész, tu d ó s o ly a n klub
m e g a l a k ít á s á t k e z d e m é n y e z i, mely a f i a t a l magyar é r t e l m i s é g le g 
j o b b j a i t e g y e s í te n é . C é lju k , bogy a f i a t a l a lk o tó é r t e l m i s é g
k ö z e le d jé k egym áshoz, hogy s z e l le m i e r ő i t , a lk o t ó k é s z s é g é t á p o l
j a . M égpedig o ly a n k lu b é s k l u b é l e t b i z t o s í t á s a r é v é n , am ely a
m ű v e lő d é s, a b a r á t s á g , a sz a b a d v é le m é n y n y ilv á n ítá s o n a la p u ló
a lk o t ó v i t á k é s a s z ó r a k o z á s o tth o n a l e s z .
Az ö s s z e j ö v e t e l , a h o l a p ro g ram m o t, a f e l a d a t o k a t m eg ter
v e z z ü k a Thököly u t 7?$^szám a l a t t i k lu b b a ly is é g b e n l e s z . Id ő :
1954. decem ber 2 3 , d é l u t á n V 2 7, - ó r a k o r .

S z e re te tte l vár a
DISZ B u d a p e s ti B i z o t t s á g a .

gáéval összeveti, baráti beszélgetésekben
és viták során tanul belőlük s általában,
ha összefüggéseiben tudja m ajd ismerni
életünket, nem csak szorosan vett szakm ai
szempontból.”
„Rendezvényeink gerincét azonban elő
adásaink tennék s az ezeket követő megbe
szélések és viták... Tervezett első néhány
előadásunknak címét fel is sorolhatom, no
ha távolról sem az összes probléma, mely
bennünket érdekel, még csak nem is min
den esetben a legfontosabbak. E zek az elő
adások: I. A magyarság eredete, 2. Mit ér az
ember, ha magyar, 3. Igazság és őszinteség,
4. A dogmatizmus, mint a haladás kerékkö
tője. .. 14. Ifjúságunk erkölcsi állapota, 15.
Miért nem alkotnak vagy miért nem tudnak
alkotni egyes tehetséges művészeink, 16. Az
erdélyi magyar autonóm terület, 17. A hatá
ron túl élő magyarság szellemi eredményei.
Stb. stb. ”
„Általában pedig: klubunk a fiatal magyar
tudós- és művészértelmiséget érintő minden
kérdésben, a megfelelő szerveknél, hallatni
akarja szavát.”
„Mint említettem, van távolabbi célunk
is .. .e távolabbi cél adja meg az előbbiek igaz
értelmét is. .. .Mindannak amit teszünk: ha
zánk hasznára kell történnie. A z egész ifjú
sághoz való közeledés gondolata az, amely
nek a mi klubunk központja lenne. ”
„Kiépítenénk a vidékkel is a kapcsolata

inkat. .. Fel akarjuk újítani szellemi életünk
hagyományos formáit.... Egyszóval, a szel
lemi erjedésnek, a szellemi erjedés igényé
nek élesztői akarunk lenni.”
Miután már a helyszínen ráébredtünk,
hogy a DISZ legfőbb vezetői alaposan át
vertek bennünket, m ásodik hozzászólóként
Komoly Péter kissé keményebben fogalma
zott, nem kifejezetten a Bessenyei megfo
galm azta „egy magyar társaság iránti jám
bor szándék” szellemében. Korrekt eljárást,
garanciát, széles körű tám ogatást, cselekvé
si szabadságot kért. Viszontválasz nem volt,
az ismerkedés, barátkozás a többi résztvevő
körében zajlott, mi magunkra maradtunk és
megállapíthattuk: csak eszközként használ
ták fel jóravaló szándékunkat.
Ólmosi Zoltán levéltári forrásfeltárásá
nak köszönhetően ma m ár sokat megtud
hatunk arról, milyen h atást váltott ki a né
hány tucatnyi Bessenyei körös első Nemzeti
Múzeumbeli találkozója és karakteres prog
ramja. Január és m árcius között a DISZ ve
zetősége mozgolódásunk ügyében legalább
egy tucat beadványt, javaslatot, határoza
tot produkált, amelyek aztán eljutottak a
belügyminiszter illetékes helyetteséhez és
Mező Imréhez, az MDP budapesti titkárá
hoz. A kezdeményezők eleve gyanúsak vol
tak, de egy ideig legalább a látszatot fent
kellett tartani. A Thököly úti két felszólalóról
is ekkoriban készült nyolcoldalas jelentés.
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A DISZ m ár ekkor elhatározott szándé
kairól 1989-ben nem a legőszintébben
Hegedűs B. A ndrás nyilatkozott: „Kérdezem:
mi legyen a véleményünk a Bessenyei körről,
Lakatos István barátunkról, akit annak ér
dekében, hogy a Petőfi kör a revizionizmus
és a reformkommunisták mozgalma legyen,
mint azt önkritikusan leírtam és olvashat
ják - bolsevizáltunk.”1 Ellentmond ennek
az az 1955. május 19-i feljegyzés, amely
ben olvasható: .... az ellenséges elemek
(Lakatos és Éri) teljes elszigetelése, a szá
munkra perspektivikus elemek tőlük való
leválasztása, a mindvégig rossz szándékúak kiszorítása jelenti az egyik legfontosabb
politikai feladatot a Petőfi körben"}' Amint
a közreadó írja: Hollós, Gosztonyi, Szakali,
Molnár János szignója is olvasható az ira
ton. Ne felejtsük el, ekkor m ár leváltották
Nagy Im rét, m egfosztották összes funkci
ójától és párttagságától. Az ekkor létreho
z o tt-e lő b b Vasváriról, majd Petőfiről elne
vezett klub vagy kör még m essze nem azt
a feladatot vállalta el, am it aztán 1956-ban
beteljesített. A mi kezdeményező társasá
gunk egyáltalán nem volt apolitikus, vilá
gos képünk volt arról, mi folyik az ország
ban.
így történhetett, hogy a szám os - a DISZ
KV által elvetett - vezetőségi variációban
mégis m egm aradt Éri - Lakatos kettőst vé
gül is úgy ebrudalták ki, hogy „elfelejtettek”
az elnökségi ülésekre meghívót küldeni.

Emiatt persze rendszeresen hiányoztunk,
és ezt úgy vették, hogy mi léptünk ki önké
nyesen a vezetőségből. Mindezek a h áttér
ben zajló machinációk már m essze nem a
Nemzeti Múzeumbeli „jámbor szándékunk”
megvalósulásáról tanúskodtak. Kis tá r
saságunknak m égis jutott némi elégtétel
1955. március 25-én, amikor a Petőfi körré
átkeresztelt, időközben majd 300 főre fel
növesztett tagság kisebbségeként megje
lenhettünk a Kossuth Klubban.
Jegyzetek
1 1956: Petőfi kör a szellem i előkészítő (Interjú
Litván Györggyel - Mítosz és valóság - valam int
Pataki Ferenccel - Vezeklés és jóvátétel - készí
te tte Hovanyecz László). N épszabadság 2006.
szeptem ber 23.
2 Petőfi Kör a reformm ozgalom fóruma 1956ban. (A Budai Vigadóban 1989. m árcius 18-án
ta rto tt emlékülés jegyzőkönyve.) Mozgó Világ
1989. 8. szám 94-114. é s u.o. 9. szám 85-102.
3 Ólmosi Zoltán: A Bessenyei körtől a Petőfi
körig. Múltunk 1992. 1. szám 90-110.
4 Lakatos István: Paradicsom kert. Ö ssze
gyűjtött versek és szépprózai munkák. Függelék
- Periratok, 1957/58. Tevan Kiadó, 1993. 4 9 3 544.
5 Kaiser László: Éri István. Egy ap ró h ird e
tésen vett régész emlékezései. Életinterjú.
Hungarovox Kiadó, 2005. 43-44.
6 Nádas Péter: Fővesztett forradalom. Élet és
Irodalom 2006. október 20. 3-4.
7 Hegedűs B. A ndrás itt az emlékülés cím é

vel azonos, terjedelm es tanulm ányára hivatko
zik, amely a Világosság 1989 januári szám ában
jelent meg. 21-33. old.
"Ó lm osi i.m. 102.

The Establishing of the Bessenyei Circle in
the Hungarian National Museum
The author of the article gives his view on the
founding of the Bessenyei Circle, the predeces
sor of the well-known Petőfi Circle. He finds the
sharing of his thoughts on the them e important
not only because of the 50th anniversary of the
Revolution b u t the fact, that the establishing and
early activity of the original circle has not been
appropriately elaborated. Even the close connec
tion of the circle to the museum field is not known,
although th e foundation meeting of the Bessenyei
Circle took place in the National Museum on
November 9, 1954. More than 50 young intellec
tual participated in the first meeting, the news
of which evoked much in terest throughout the
city, even th e leaders of the Association of Young
Workers (DISZ) were informed and wanted to
know m ore about the circle. The second m eet
ing w as held on December 23, 1954, at the club
of the Hungarian-Soviet Society. In the place of
the original attendants, several representatives
of DISZ w ere present, as a sign of how seriously
the leaders of the communist youth organisation
took the possible threat this circle might have
signified. The 2 founders of the cirlce, István Éri
and István Lakatos were slowly separated in the
following months. Eventually, a s a kind of conso
lation, in March 1955 they w ere admitted at the
Kossuth Club, at the next m eetting of the Circle,
now nam ed after Petőfi.

A Természettudományi Múzeum gyűjteményei tűzvészben
K ecskem éti Tibor
Az 1956-os magyarországi forradalom h ar
ci cselekményei nem kímélték a kulturá
lis intézményeket, így a múzeumokat sem.
Kár érte az Iparművészeti Múzeumot, a
Természettudományi Múzeumot s a Magyar
Nemzeti Múzeumot. A legnagyobb veszte
ségeket a Természettudományi Múzeum
szenvedte el, mivel nem csak a Baross ut
cai épületében lévő állattani gyűjtemények
jelentős része égett el, hanem a Magyar
Nemzeti Múzeum épületében lévő Ásványés Kőzettára, valamint Föld- és Őslénytára
gyűjteményeinek mintegy 80%-a lett a tűz
vész áldozata.
Akkor m ár több mint két éve dolgoztam
a Föld- és Őslénytárban, mint geológus. Itt
indult tudományos pályám. Az idő tájt fe
jeztem be egyetemi doktori disszertáció-

Az Őslénytár egyik terme a tűzvész után
One of the halls of the Palaeontological
Collection after the fire

m at a magyarországi Assilinákról. Október
23-án hazatérőben magammal akartam
vinni a kéziratot, hogy a szükséges javítá
sokat otthon m egtehessem benne. De na

gyon nehéz volt a táskám , így íróasztalo
mon hagytam a paksam étát. Ott pusztult
az egész a vizsgálati anyaggal együtt.
A pusztulás és következményei megta-
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kat a pincébe. A harcok elülte után a lángok
reggel 6,15 órakor újra felcsaptak, s csak
8.25-re tudták a tűzoltók a bútorokat „lefeketíteni”. Még kisebb tetőtűzhöz riasz
tották a tűzoltókat (17,10 és 20,46 órakor),
amit eloltani véltek, am ikor a 23,17 órakor
leadott tűzjelzés szerint „igen nagy tű z”höz riasztották a tűzoltókat. A Múzeum u t
cai ablaksor, valamint a Puskin utcai ol
dal 5 ablaka mögött hatalm as tűz tombolt.
Ekkor semmisült meg teljesen a m ásod
szor égő Ásvány- és Kőzettár, s ekkor égett
ki a Föld- és Őslénytár. Csak október 26án, pénteken hajnali 3,50 órára sikerült te l
jesen eloltani a tüzet. Még október 26-án
pénteken (7.17), 27-én szombaton (14,18).
28-án vasárnap (17,14) és 30-án kedden
(10,14 és 15,46) történt tűzjelzés, de e tü 
zek többnyire csak kisebb, ún. parkettatüzek voltak, amelyeket h am ar eloltottak.
Ez adatokból, melyeket Minárovics János
tűzoltó ezredes, a Tűzoltó Múzeum egyko
ri igazgatója, maga is hivatásos tűzoltó
munkájából vettünk (Magyar Múzeumok
1997/3), s melyek a tűzoltóság központi
ügyeleti naplójából szárm aznak, kiderült,
hogy e napokban ö sszesen 14 tűzhöz ri
asztották a tűzoltókat a Magyar Nemzeti
Múzeumba (4 kivonulás sikertelen volt!).
Ebből kettő olyan nagy méretű és he
ves volt, hogy katasztrofálisnak nevezhe
tő. Mindkettő október 25-én, csütörtökön
történt. Az egyik hajnalban, ekkor égett
ki az Ásvány- és Kőzettár s az Afrika ki
állítás: a másik éjjel, ekkor égett tovább
az Ásvány- és Kőzettár, é s égett ki a Földés Őslénytár. Meg kell említeni, hogy az
Őslénytár bejárati folyosóját egy aknagrá
nát belövés is érte, ez ledöntött egy gyűjte
ményszekrényt, de helyrehozhatatlan kárt
nem okozott.
Tűzőrségben
Ennek az ajtónak a tokján keresztül égett ki az Őslénytár
Through this door-case The Palaeontological Collection was burned out

pasztalójaként emlékezem az akkori ese
ményekre, felidézve a tűzeseteket, a pusz
tulás m értékét s az újjáéledés reményteli
munkáját.
Tűzesetek időrendben
Október 24., szerda: 12,13 óra tűzjelzés. E
szerint a Magyar Nemzeti Múzeum Múzeum
utcai oldalán két helyiség égett. Itt voltak
1846 óta a Természettudományi Múzeum
Ásvány- és Kőzettárának gyűjteményei és
munkaszobái. A tűzoltók eloltották a tü
zet, de a harcok m iatt „visszaszerelni’’ m ár
nem tudtak. Újabb tűzjelzés történt 18,08,
valamint 19,25 órakor, azonban egyik alka
lommal sem sikerült a tűzoltóknak az épü
lethez jutni a Kálvin téri és Múzeum körúti

heves tűzpárbajok miatt. Ugyancsak siker
telen volt a kivonulás m ár október 25-én,
csütörtökön 1,03 órakor. A közben egy
re jobban elhatalmasodó tűzről 2,36 óra
kor újabb riasztás érkezett. A tűzoltóknak
végül is nagy nehézségek között sikerült a
„kárhely”-re érkezni, s az akkorra m ár nagy
kiterjedésű tűz oltásához fogni. Újra égett
az Ásvány- és Kőzettár a második em ele
ten, az Afrika kiállítás a harmadik em ele
ten, valamint a tető. A tűz az épület Puskin
utcai oldala felé terjedt, veszélyeztetve az
Országos Széchényi Könyvtárat. Négy tűz
oltó csoportnak 3 órai megfeszített és hősi
es munkával sikerült a tüzet lokalizálni, de
a heves harcok m iatt nem sikerült az oltást
befejezni. Ugyanis a hajnalban az épületbe
behatoló oroszok leparancsolták a tűzoltó

A tűzesetekről, szinte azzal egy időben
tudom ást szerzett az érdekelt Nemzeti
Múzeum és a Természettudományi Múzeum
főigazgatósága. A további károk megelőzé
se, ill. a meglévők csökkentése érdekében
közös éjjeli őrséget szerveztek. Az őrség
feladata az volt, hogy 16 órától másnap
reggel 8 óráig óránként járja körbe a tűz ál
tal érintett helyiségeket, s a zsarátnokokat,
az esetleg fellobbanó kisebb tüzeket oltsa
el, a nagyobb tüzeket pedig jelentse a tűz
oltóságnak.
Az őrségbe elsősorban fiatal és a mú
zeumhoz viszonylag közel lakó munkatár
sakat kértek fel, term észetesen már csak
a harcok elülte utáni napokban. így je
lölt ki engem is telefonon közvetlen főnö
köm, Csepreghyné Meznerics Ilonán ke
resztül Boros István főigazgató. Ennek
nyomán kétszer, október 29-én, hétfőn és
október 31-én, szerdán került rám a sor.
Előbbi alkalommal ifj. Endrődy Sebő, utób-
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Az Ásványtár kiégett teremsora
The burned óul row of halls o f llw Mineral Collection
bi alkalommal fforváth Lajos zoológusok
kal voltam őrségben (sajnos azóta mind
két kolléga elhunyt). Tartózkodási helyünk
a Nemzeti Múzeum földszintjén egy bel
ső, jól védett helyiségben, az ún. kataló
gus szobában volt. A Nemzeti Múzeumból
Radnóthy Aladár régész, egy általam akkor
először látott Király nevű kolléga, valamint
a Kovács nevű bennlakó portás volt a tá r 
sam.
A bejárandó helyiségeket mintegy félmé
teres törm elék fedte. Ez a bútorok elszenesedet darabjaiból, az ősmaradványok
többnyire „oltott m eszéből” (a 90%-ban
mészkőből álló kövületeket a tűz égetett
m ésszé hevítette, majd az oltóvíz „beoltot
ta ”), de legnagyobb részt a falakról az oltás
h atására lepattogzott vakolatdarabokból
állt. Ebben és ezen botorkáltunk a sö té t
ben, mivel fényt a még szórványos lövöl
dözés m iatt nem mertünk használni. Utunk
során mindenhol a pusztulás lehangoló ké
pe fogadott. Számomra a legszomorúbb és
legelkeserítőbb látvány egykori szobám
volt. Mindenhol, így íróasztalom helyén is
törmelék, pernye és ham u volt, benne az
elham vadt disszertációm. Több mint egy
évi munkám ment veszendőbe! Egyik utunk
alkalmával döbbentünk rá: az Őslénytár
azért égett ki, mert az egyik Ásványtárral
közös helyiség falában a múlt századi le 
választáskor benn hagyták az ajtótokot, s
ezt eltakarva építették fel mindkét olda
lon a mennyezetig érő könyvszekrényeket.
A tűz az ajtótokon keresztül terjedt át az
Őslénytárba! Egy félelemkeltő élményben
is részünk volt. Az egyik „járőrözés” so rán
az ásványtári hosszú folyosón a törm elék
között egy emberi tetem et, gyanítottuk le
lőtt felkelő, véltünk felismerni a kintről b e 

szűrődő gyér fényben (érdekes, a közvilá
gítás és a telefon többnyire működött az
események alatt is!). Később a reggeli vi
lágosságban m ár láttuk, a tetem nem más,
mint az ásványtári folyosó feletti Afrika ki
állításból a kiégett födémen keresztül lezu
hant Néger dobos c. súlyos bronz-szobor.
Mi pusztult el?
A világ harm adik leggazdagabb és legér
tékesebb ásványgyűjteménye, az Ásványé s Kőzettár mintegy 140 ()()() leltári tételt
számláló állományának mintegy 80%-a lett

a tűz m artaléka. A pótolhatatlan vesztesé
gek közül néhány kiemelkedő. Elégett a gróf
Széchényi Ferencné gróf Eestetics Julianna
1803-ban adományozott válogatott ásvá
nyokból álló kollekciója, mely az Ásványtár,
rajta keresztül tulajdonképpen a Magyar
Természettudományi
Múzeum
alapító
gyűjteménye. Elem észtette a tűz Szájbély
L. (1838), Fauser A. (1842), BrunswickForray-Chotek (1853), Lobkowitz, F. J.
(1870) kapitális példányokat is tartalm azó
gyűjteményeit. A veszteséglistán találha
tó Weiss verespataki term ésarany gyűjte
ménye, a dél-afrikai, brazíliai, kelet-indiai
ritkaságokat is tartalm azó gyémántkollek
ció, a m agyar vonatkozású ásványok (nagy
ágit, szilvanit, petzit, krennerit, semseyit,
andorit, lorandit, stb.) különgyűjteménye,
valam int a 484 lelőhelyről 1295 darabot
tartalm azó s nemzetközileg is nyilvántar
tott meteoritgyűjtemény. A maradék, mint
egy 20%-nyi anyag a tűztől nem érintett
Múzeum körúti oldalon lévő négy kiállítá
si terem vitrinjeinek alsó, fiókos részében
volt.
A Föld- és Őslénytár közép-európai vi
szonylatban számottevő, mintegy 140 ezer
leltári tételes gyűjteménye szintén 80%os veszteséget szenvedett el. Az újragyűjthetetlen anyagok közül néhány kiemel
kedő: a világhírű csehországi kambrium
Barrande term észetbúvár által az 1800as években gyűjtött trilobita (háromkaréjos ősrák) kollekció, a Párizsi-medence
nagyszerű m egtartási állapotú eocén pu
hatestű gyűjteménye, az egri Wind tég la
gyár agyagbányájából előkerült közel 200
fajt (benne több típust!) tartalm azó felsőoligocén molluszka gyűjtemény, Kossuth
Lajos torinói szám űzetése alatt gyűjtött

Az ásványtári hosszú folyosó elpusztult szekrénysora
The demolished storage cabinets on the long corridor of the Mineral Collection
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Az Afrika kiállítás elefántos diorámája a tűzvész után
The diorama o f the Africa exhibition with the elephant, after the fire

tengeri pliocén csiga- és kagylógyűjtemé
nye, autográf alátétcédulákkal. A gazdag
gerinces anyagból elégett a Prodinotherium
hungaricum ősormányos lípuspéldánya,
Semsey Andor mecénási gesztusa nyo
mán gyűjteményünkbe került több töké
letes m egtartású holzmadeni jura őshüllő
lelet (Ichthyosaurusok, Mystriosaurusok),
a jégkorszaki óriáslajhárok közé tartozó
Glyptodon több hatalm as páncélja, vala
mint a történeti időkben kihalt, hatalm as
ősm adárnak, az Aepyornisnak a világon
legnagyobbnak tarto tt tojása (mintegy fél
száz példányát tartják nyilván a múzeu
mok). Az anyag mintegy 20%-a az osz
tályvezetői szobában és az udvari hosszú
folyosón menekült meg a m egsem m isülés
től.
Mindkét tá r veszteségeit növelte az, hogy
a rendkívül gazdag, szám os XVIII. századi
alapművet tartalm azó könyvtár, valamint
a több száz kéziratos földtani térképet is
magába foglaló térképtár megsemmisült.
Elégett a tárak valamennyi mikroszkóp
ja (a lencseüvegek megolvadtak, a statívok elgörbültek), egyéb m űszere (goniométerek), összes leltárkönyve, és a kutatók
számos elkészült dolgozatának kézirata

(többek közt a szerzőé) is! A so rs különös
szeszélye folytán az Őslénytár folyóiratai
közül a Neues Jahrbuch szaklap kb. 15 kö
te te a törmelék alatti tökéletlen égés mi
a tt ugyan megpörkölődött, de m egm aradt.
Restaurálva, k issé kormosán, a kiszáradás
után hullámos lapokkal, ma is használha
tó. S arról is meg kell emlékezni, hogy új
ra felállított könyvtárunk első kötete egy
olyan könyv lett. melyet Géczy B arnabás az
Őslénytani Tanszék akkori adjunktusa, ma
egyetemi tanára, akadémikus, még a tűz
vész előtt kölcsönzött ki, s m ár csak az új
jáépült Őslénytárba tudott visszahozni.
Újjáéledés
A nagy anyagi és szellemi veszteségek elő
ször minden érintettben reménytelenséget
é s bénultságot okoztak. Sok minden pótol
hatatlan volt, az elölről kezdés sokáig el
képzelhetetlennek tűnt. A legnehezebb az
események és következményei tudati feldol
gozása volt. A reményt, az újrakezdés szük
ségességét és realitását főnökünk, a rend
kívüli hitbeli erővel és mozgósító készséggel
rendelkező Csepreghyné Meznerics Ilona
naponta plántálta belénk. Tartózkodási

helyiséget szerzett számunkra, először
a Nemzeti Múzeum Éremtárában, majd
Történeti Képcsarnokában, végül a helyreállítások előrehaladtával az embertani kiál
lítás egyik termében.
Közben megindult az újjáépítés, mely az
egykori helyiségeinkben lévő törmelék el
távolításával kezdődött. Feladatunk akkor
a még m eghatározható ősmaradványok
nak a törmelékből való kiválogatása volt.
E m unkában nemcsak a Tárak m unkatár
sai, hanem önkéntesek, köztük három geo
lógus egyetemi hallgató is részt vett. Hadd
idézzem nevüket: Mach Péter, Szabó Péter,
Várszeghy Károly. A kim entett, dokumen
táció híján tudományos vizsgálatra alkal
m atlan ősmaradványokat félretettük isko
lai szemléltető anyagnak.
A fokozatosan visszatért tetterőnk már
megnyilvánult a helyreállító építkezés so 
rán. A munkaszobák, a gyűjteményraktá
rak. laboratóriumok, preparatórium és a
tárolóbútorok tervezését m ár a mi elkép
zeléseink szerint végezték. S 1957 nyarán
m ár hézagpótló gyűjtéseket végeztünk, s
fogadtuk és rendeztük a főnökünk külföldi
múzeumokhoz, egyetemekhez és földtani
intézetekhez küldött segélykérő levele nyo
mán az Őslénytárba m ázsaszám ra érkező
szakkönyveket, folyóiratokat és ősm arad
ványokat.
Mindezek után elérkezett 1958. december
1-je, amikor az újjáépített tárakban újra in
dult a tudományos és múzeumi munka.
The Collections of the Nalural History
Musen in on Fire
The fightings of the 1956 revolution natural
ly did not stay away from th e cultural institu
tions, th e museums. In B udapest several m use
ums w ere badly dam aged during the fights: the
Museum of Applied Art, th e National Museum
and th e Natural History M useum suffered p ro 
bably the most. Most of th e m useum 's zoologi
cal collection was burned a t th e Baross S treet
building and this was the fate of the Mineral and
Petrology Collection, of th e Palaeontological
and Geological Collections, kept in the building
of the National Museum a t th e time. The author
of the article started his scientific career in the
Geological and Palaeontogicai Collections in the
sam e year. He gives an outline of the devasta
tion of the collections and th e tim e of reconst
ruction.
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Számvetés
Heves megye népművészeti kutatása
Petercsák Tivadar
Az Oktatási Minisztérium Nemzeti Kutatási
Fejlesztési Programokhoz benyújtott sikeres
pályázat alapján a Heves Megyei Múzeumi
Szervezet Dobó István Vármúzeuma 2000.
július 1. és 2005. augusztus 31. között egy
népművészeti kutatási projektet szervezett.
A „Tradíció és továbbélés Heves megyében.
Heves megye népművészeti örökségének fel
tárása, rendszerezése, hozzáférhetővé té
tele a kézművesipari és idegenforgalmi
hasznosíthatóság érdekében" című kutatá
si program anyagi fedezetét az Oktatási
Minisztérium NKFP pályázata biztosítot
ta, de a múzeumot fenntartó Heves Megyei
Önkormányzat is tám ogatta.
A projekt fő célkitűzése volt a kulturális
A parádi Palóc-ház - The Palóc-house in Párád
Fotó - Photo: Lónyainé Nagy Éva

örökség tárgyi é s szellemi értékein belül
elvégezni a tárgyalkotó népművészet tradi
cionális emlékeinek a teljes feltárását egy
közigazgatási egység, Heves megye mai
határai között. Az összegyűjtött adatokat
hozzáférhetővé kívántuk tenni szám ítógé
p es adatbázis, tanulmánykötet és kiállítá
sok formájában. Vizsgáltuk és dokumen
táltuk azt a folyamatot, ahogy a megyében
a XX. század m ásodik felében a hagyomá
nyos népművészeten alapuló népi iparm ű
vészet, a tárgyalkotó népművészet mai le
hetséges formái é s keretei létrejöttek, és
az alkotók produktum ai a jelenkori tá rs a 
dalom szám ára hasznosíthatókká válnak.
A program szakm ai vezetője Petercsák
Tivadar volt, a végrehajtásban Gsászi Irén.
Cs. Schwalm Edit, Gy. Gömöri Ilona és Veres
Gábor, a Heves megyei Múzeumi Szervezet

néprajzkutatói irányításával a megyei mú
zeumok szakalkalmazottal vettek részt, de
esetenként más közgyűjtemények munka
társai is bekapcsolódtak. A néprajzi alapku
tatás keretében sikerült feltárni Heves m e
gye tradicionális népművészetének a megyei
és országos közgyűjteményekben, valamint
a megyei magángyűjteményekben lévő tá r
gyi, képi é s dokumentációs emlékeit.
A projekt anyagi segítségével megterem
tettük azt a technikai hátteret, amely révén
és a közreműködő szakem berek sziszte
m atikus munkájával m egtörtént 38 köz- és
magángyűjteményben a megye népművé
szeti tárgyainak, ábrázolásainak és adat
tári tételeinek az adatfelvétele, digitalizá
lása. Ez alapján készült el a Heves Megyei
Népművészeti Adatbázis, amely 25 000
szám ítógépes tételt tartalm az. Tárolja a
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Berzi Jani pásztor csanakot farag. Mikófalva
Shepherd Jani Berzi while carving a dipper. Mikófalva
Fotó - Photo: Herman Miklós, 1931.

népművészeti tárgyak készítésére, haszná
latára, korára, lelőhelyére vonatkozó ada
tokat és díszítményeket, feliratokat, digi
tális fényképeket, valamint a múzeumok
fotó- és ad attári információit. Az adatok
tetszés szerint kereshetők, csoportosítha
tók és listázhatok. A fotók nyomdai minő
ségű formában és felbontásban vannak tá 
rolva.
Heves megye népművészeti szakirodalma
címmel külön könyvtári egység létesült a
Dobó István Vármúzeumban. Ebben meg
találhatók eredetiben vagy m ásolatban az
általános és a Heves megye népművésze
tére vonatkozó publikációk. A tájékozódást
szerzői, illetve cím szerinti katalógus s e 
gíti. A népművészeti adatbázis és a külön
könyvtári egység bárki szám ára hozzáfér
hető, egyaránt használhatják a kutatók, a
ma alkotó népi iparművészek, a kézműves
oktatást folytató iskolák tanárai és tanulói,

valamint a népművészet iránt érdeklődő
múzeumlátogatók.
Elkészült é s megjelent a Heves megye
népművészete című reprezentatív tanul
mánykötet, amely a Megyék népm űvésze
te sorozat rendszeréhez és tematikájához
alkalmazkodva 12 fejezetben m utatja be a
falusi és mezővárosi tradicionális rétegek
népművészetét, a megyére jellemző sajá
tosságokat, a készítők és a használók kö
rét. A feldolgozás a XVIII-XX. század idő
szakára vonatkozik.
A Heves Megyei Múzeumi Szervezet nép
rajzos muzeológusai által megírt tanulm á
nyok az eredeti műtárgyak, a szám ítógépes
adatbázis és a korábbi publikációk alapján
először foglalták össze a megye népművé
szetének jellemzőit, rámutatva a táji, val
lási és nemzetiségi eltérésekre, ezáltal
pontosítva és bővítve a népi kultúra táji ta 
goltságáról korábban megvolt ism ereteket.

A bevezető fejezet ism erteti a megye
közigazgatási kereteinek a változását és
az ökológiai feltételekhez alkalmazkodó
gazdálkodási körzeteket, tevékenységi for
mákat. A sajátos társad alm i és etnikai ta 
gozódás, a vallási viszonyok egyaránt b e
folyásolták, hogy a népi kultúrán belül egy
rendkívül tagolt, kistáji, sokszor falvanként
eltérő jellegzetességeket mutató népművé
szet bontakozik ki a kötet lapjain.
A könyvből m egism erhető a népművé
szeti tárgyak készítőinek rétegzettsége,
mindazok a csoportok és típusok, amelyek
munkája révén az egyszerűbb és díszesebb
tárgyak a használókhoz kerültek. A családi
m unkamegosztás keretében végzett házi
munka, a paraszti specialisták, a háziipa
rosok, a szakképzettséggel rendelkező kéz
művesek és kisiparosok m ellett a XVIII-XX.
századi manufaktúrák term ékei is feldolgo
zásra kerültek.
A Petercsák Tivadar é s Veres Gábor szer
kesztésében, Csintalan András tervei alap
ján megjelent kötet 605 oldalon, 720 szí
nes és barnított fotó, valam int számos rajz
segítségével tárja az olvasók elé egy nagy
hagyományokkal rendelkező megye népművészeti értékeit. A Népművészeti örök
ségünk sorozat részeként megjelent könyv
dolgozatai a Heves m egyére legjellemzőbb
népművészeti ágazatokat mutatják be.
A kötet fejezetei:
- Táj és népesség, gazdaság és társad a
lom (Petercsák Tivadar),
- Mesteremberek, specialisták, háziipa
rosok, manufaktúrák (Petercsák Tivadar),
- Település, építkezés (Veres Gábor),
- Lakáskultúra (Veres Gábor),
- A háztartás tárgyai (Gy. Gömöri Ilona),
- Cserép-, keménycserép- és üvegedé
nyek (Gy. Gömöri Ilona),
- A paraszti gazdálkodás tárgyai
(Petercsák Tivadar),
- Pásztorfaragások (Cs. Schwalm Edit),
- Szőttesek, hím zések (Cs. Schwalm
Edit),
- Viselet (Cs. Schwalm Edit),
- A népszokások tárgyai (Császi Irén),
- A vallásos élet színterei és tárgyai
(Császi Irén és Gy. Gömöri Ilona),
- Angol nyelvű összefoglaló,
- Irodalom.
A kötet stílusa, gazdag szakirodalmi és
adattári bázisa, széles körű illusztráci
ós anyaga, valamint részletes angol nyel
vű összegzése alapján egyaránt számíthat
a hazai és külföldi szakem berek, ma alko
tó kézművesek, tanárok é s a népművésze
ti hagyományokat kedvelő olvasók érdeklő
désére.
A tradicionális népm űvészet széles kö
rű m egism ertetését seg ítette a 2004. áp
rilis 2. - június 20. között nyitva tartó
Népművészeti örökségünk Heves megye cí
mű kiállítás. A mintegy 600 műtárgyból
rendezett tárlat a készítők és a használók
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Egri kádárműhely az 1930-as években - Cooper’s workshop in Eger, 1930s
oldaláról egyaránt bem utatta a megyei és
országos közgyűjteményekben, valamint
magángyűjteményekben lévő, és zömében
eddig még közönség elé nem került re s
taurált egyedi népművészeti tárgyakat.
A kiállításhoz színes katalógust Is meg
jelentettünk. Az egri v ár gótikus püspöki
palotájának földszinti term eiben megren
dezett kiállítás sikerét jelzi, hogy a szűk
három hónap alatt 147 969 látogató tekin
tette meg.
A projekten belül a m ásik fontos tém a
kör a tradicionális népművészet tovább
élésének vizsgálata a XX. század második
felében, és ezen kutatási eredmények rög
zítése, m egism ertetése. Ennek során szé
les körű adatgyűjtést folytattunk az utóbbi
fél évszázadban és napjainkban egyénileg
és szövetkezeti keretek között alkotó népi
iparművészek körében Heves megye terü
letén.
A megyében összesen 80 fő foglalkozik
jelenleg népművészeti tárgyak készítésé
vel. Közülük 25 fő a Hevesi Népművészeti és
Háziipari Szövetkezetben dolgozik, amely a
hagyományőrzés országosan is kiemelkedő
helyszíne. Itt 1951-től a Heves megyei tra 

dicionális technikák és motívumok felhasz
nálásával készülnek az itthon és külföldön
értékesíthető és a modern életviszonyok
között is alkalm azható népművészeti alko
tások. A szövetkezet több szövő- és hím
zőrészleget is alapított, így a megye lakos
ságának jelentős rétegeit kapcsolta be a
hagyományőrzésbe, és terem tett számuk
ra megélhetési lehetőséget. A szövetkezet
tagjai megyei é s országos pályázatokon
mindig rangos helyezést érnek el, tagjaik
közül többen a Népművészet M esterei vagy
Népi Iparművészek. A megyében hat népművészeti szakkör is működik 120 taggal.
A kutatási program keretében a Heves
Megyei Múzeumi Szervezet m unkatársai
széles körű adatfelm érést végeztek a ma
alkotó népi iparm űvészek körében. Ennek
eredményeként elkészült egy szám ítógépes
Népi Iparművészeti Archívum, amely tárol
ja az alkotók legfontosabb adatait, önélet
rajzát, fotóit, a legfontosabb alkotásaik fel
vételeit, a mai népművészekről megjelent
publikációkat. Az archívum külön egység
ben rögzíti a Heves Megyei Népművészeti
és Háziipari Szövetkezet adatait. A munka
eredményeként összesen 140 oldalas szö

veges leírás készült 76 alkotóról és a heve
si szövetkezetről, valamint a szakkörökről.
Az adatbázis 1 200 digitális fényképfelvé
telt tartalm az.
A Népi Iparművészeti Archívum létreho
zásával elértük azt a célt, hogy a Heves m e
gyében alkotó népművészek m unkásságát
szám ítógépes adatbázisban dokumentálva
segítsük a tájékozódást, egymás m unkás
ságának a m egism ertetését, és a további
értékes népművészeti tárgyak megszüle
tését.
A Dobó István Vármúzeum 1957-ben
hozta létre a népi iparművészeti gyűjtemé
nyét az ország különböző részén élő népi
iparm űvészek alkotásaiból. Ezt a kollekci
ót 1994-től a megyei népművészek mun
káiból gyarapítottuk. E projekt keretében
tudtuk a 300 darabos élő népművészeti
gyűjteményt bővíteni, s 19 alkotótól 91 db
értékes és a megyére jellemző alkotást vá
sárolni. Ezen belül jelentős szőttes tárgy
együttes került a múzeumba a Hevesi
Népművészeti Szövetkezetből, amelyek ko
rábban díjat nyertek a különböző országos
pályázatokon. Gyarapodott az élő népmű
vészeti gyűjtemény cserépedényekkel, dí-
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szes gyertyákkal, m ézeskalács figurákkal,
gyékény- és vesszőkosarakkal, kéregedé
nyekkel, fa- és csontfaragásokkal, népi ék
szerekkel, hímzésekkel.
A megyére jellemző tradicionális m ester
ségeket folytató mai népi iparművészekről
videofilmek is készültek 2004-2005 folya
mán. A régi m esterségek átadása és átvé
tele több alkotónál családon belül történt,
így a személyek kiválasztásánál ezt a szem 
pontot vettük figyelembe. Szakács Józsefné
hímző és unokája, Lovászné Juhász Rila
népviselet-tervező, Gulyás Béla gyertya
öntő és Baji Imre kosárfonó hagyományos
m esterségéről készítettünk videofilmét. A
Dobó István Vármúzeum korábbi filmjét is
digitalizáltuk, és felhasználásukkal álltak
össze a fenti filmek. Ezek segítségével azt
a folyamatot mutatjuk be, ahogy a családi
örökség, a tradicionális foglalkozás beépül
a jelenkori tárgyalkotó népi iparművészek
tevékenységébe. A filmekből m egism er
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hető, hogy egy-egy művész hogyan őrizte
meg és fejlesztette tovább alkotókészsé
gével az átvett hagyományt, a m esterség
munkaműveleteit, és milyen eredményeket
értek el. Az elkészült filmek VHS és DVD
formátumban, könnyen hozzáférhető mó
don a szakm a, az oktatás és a népművé
szet kutatói, alkotói és felhasználói szántá
ra nyújtanak új ismereteket. A digitalizált
korábbi felvételek pedig a további kutatás
és feldolgozás bázisát biztosíthatják.
A Heves megye élő népművészete cí
mű kiállítás megrendezésével a Hevesi
Népművészeti és Háziipari Szövetkezet,
valamint a Heves Megyei Népművészeti
Egyesület tagjainak biztosítottunk bemu
tatkozási lehetőséget 2004. október 8. 2005. április 3. között az egri várban. A 17
szakágban alkotó 56 népi iparművész 540
művét 65 600 látogató tekintette meg. A
nagyszámú szövő és hímző mellett fafara
gók, bőrművesek, gyertyaöntő és mézes-

A Népművészeti örökségünk Heves megye című kiállítás részlete
Detail of the exhibition "Heves County, Our Folk Art Heritage”

kalácsos, kosár- és gyékényfonók, gyer
mekjáték és népviseleti babakészítők is
bemutatkoztak. A tárlatot úgy rendeztük
be, hogy érzékeltessük a tárgyak haszná
lati funkcióját. A bem utatott míves népmű
vészeti alkotások mára m ár mindennapi
életünk szerves részévé váltak. A megnyi
tó napján szövők és kéregedény-készítők
tartottak kézműves bemutatót. A kiállítást
kísérő katalógusban röviden ism ertettük a
különböző népművészeti ágak és kismes
terségek legfontosabb jellemzőit. Az alko
tókat szakáganként, címeik és kitüntetésük
megjelölésével közöljük. A színes borító
külső és belső oldalain a legszebb tárgya
kat, kiállítási részleteket mutatjuk be.
A kiállítás mellett néhány Heves megyei
népi iparm űvész (hímző, fafaragó, kéreg
edény készítő, népi ékszerkészítő és fa
zekas) lehetőséget kapott arra, hogy a fő
idegenforgalmi idényben, az egri várban
2004-2005 júliusában m egrendezett tör
ténelmi fesztivál (Végvári Vigasságok) al
kalmával kézműves bem utatót tartson és
termékeit árusítsa. A 9-9 nap alatt össze
sen mintegy 60 000 érdeklődő vett részt
a programokban. így a kiállítás és a kéz
műves bem utatók révén több mint 120 000
ember ism erkedhetett meg a Heves megyei
népi iparm űvészek munkásságával, a meg
vásárolt alkotások révén pedig hazai és
külföldi otthonokban népszerűsítik a ma
gyar népművészeti tradíciókat.
A kézműves hagyományok megőrzé
séhez, átm entéséhez és továbbviteléhez
nélkülözhetetlen a múzeumokban őrzött
tradicionális tárgyak ism erete. Az erede
ti darabok ősforrásként szolgálnak, ami
ből meríteni lehet, majd újat alkotni a mai
életforma igényeihez. Ezért tartottuk fon
tosnak, hogy a kutatási projekt keretében
2005. október 7-8-án tudományos kon
ferenciát szervezzünk Egerben a múzeu
mok és a népi iparművészet kapcsolatáról,
a tárgyalkotó népművészeti hagyományok
megőrzésének tapasztalatairól, a tradici
onális m esterségek mai képzési lehetősé
geiről, valam int a népművészeti alkotások
idegenforgalmi hasznosításának a lehető
ségeiről.1 A konferencia résztvevői múzeu
mi szakemberek, ma is aktív kézművesek,
népi iparművészek, a Kézműves Kamara
képviselői, tanárok és főiskolai hallgatók
voltak. A 11 előadó között a múzeumokban
dolgozó néprajzkutatók, a hagyományápo
lást szervező szakemberek és egy népmű
vészeti szövetkezet vezetője is szerepelt.
Örvendetes, hogy két külföldi - szlovák és
lengyel - előadó is tágította a konferen
cia horizontjait. Az elhangzott előadásokat
m egjelentettük a Dobó István Vármúzeum
évkönyvében (Agria XL), így azok a hazai és
külföldi szakm ai olvasókhoz is eljutottak.
A kutatási program újdonságát és je
lentőségét az adja, hogy komplex módon
vizsgáltuk a tradíciót és annak mai to-
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őrzött műtárgyak hozzájárulhatnak a tra
díció továbbviteléhez, a népi kézművesség
iskolai és iskolán kívüli képzési formái pe
dig segíthetik, hogy a mai népművészeti al
kotók produktumai kulturális és esztétikai
értékként a jelenkori társadalom szám á
ra hasznosíthatókká váljanak. Az egy me
gyére kiterjedő kutatás példaértékű lehet,
és általánosítható tapasztalataival ösztön
zést jelenthet a más területeken folytatan
dó kutatásokhoz.
A kutatás harmonikus együttműködés
keretében tö rtént a közgyűjteményekkel,
települési önkormányzatokkal és a ma al
kotó népi iparművészekkel. Ez magában
hordozza a további szakmai kapcsolatok
lehetőségét, amely egyaránt segítheti a
múzeumok értékmegőrző, tudományos és
ism eretterjesztő tevékenységét, valamint
a népi iparművészek alkotó munkáját.
Jegyzet
1 A konferenciáról részletes beszám olót írt
Császi Irén, am i a Magyar Múzeumok 2005/1.
szám ában olvasható.
Lásd még - See also: Képmelléklet III.

The Research on the Folk Art of Heves
County

Szőlőprés Kistályáról, 1842 - Wine-press from Kistálya, 1842
Fotók - Photos: Lónyainé Nagy Éva
vábbélését. Sikerült feltárni és adatbázis,
kiállítás, kötet formájában rögzíteni, köz
readni a Heves megye tradicionális ré te 
geire jellemző népművészeti hagyományo
kat. Dokumentálni tudtuk azt a folyamatot,
ahogy megyénkben a XX. század m ásodik
felében kialakultak a tradicionális népm ű

vészetre épülő népi iparművészet, a tárgyalkotó népművészet keretei, bem utathatóvá tettük adatbázis és kiállítás formájában
a mai alkotók produktumait. A tudomá
nyos konferencia eredményeként kikristá
lyosodtak azok az irányok, lehetséges mó
dozatok, amelyek révén a múzeumokban

The research program based on the support of
the National Research and Development Program
of the Ministry of Education, carried out compre
hensive examinations on the traditional culture
and its still living forms in the society of today
in the territory of Heves County. A fter the col
lecting of data in more than 38 county collecti
ons, the heritage of traditional folk a rt w as unco
vered. A folk a rt database of 25 thousand items
w as completed, a volume bearing the title “The
Folk Art of Heves County” was published and fi
nally an exhibition w as opened, presenting the
typical branches of traditional folk art existing in
the county. This w as the first time when a comp
rehensive publication was completed, in which
the highly detailed picture of the folk culture of
the region is drawn The researches documented
the process of establishing the possible forms
and fram es of folk handicraft during the second
half of the 20th century.

Az Endrődi Tájház é s Helytörténeti Gyűjtemény
Szonda István
Gyomaendrőd Békés megye északi részén
elterülő kisváros. A kezdetben különál
ló Gyoma és Endrőd 1982-ben egyesült, és
Gyomaendrőd néven 1986-ban városi ran 
got kapott. A két különböző kultúrájú é s val
lásé (Endrőd római katolikus, Gyoma refor
mátus) település napjainkban már egységes

arculatú kisvárossá fejlődött. A kis múze
umunk a kezdetektől a település tanácsa,
majd önkormányzata fenntartásából műkö
dik. A szakfelügyeletet a Békés megyei Mú
zeumok Igazgatósága látta el 1999-ig. Je
lenleg a Szabadtéri Múzeumok felügyelete
látja el ezt a munkát. Múzeumunk az endrő
di városrészen helyezkedik el.
A kiállítóhely első egysége, az Endrődi
Tájház (Sugár út 21) 1977-ben kapott mű

ködési engedélyt, azóta reprezentálja az
endrődi paraszti lakáskultúrát. Első „mú
zeum őre” Vaszkó Irén tanárnő, aki jelentős
magángyűjteményével gyarapította a tájház anyagát, és harminc éven keresztül fej
lesztette a közgyűjteményt.
A kiállítóhely m ásodik egysége a helytör
téneti gyűjtemény, mely 2000-ben nyitot
ta meg kapuját a látogatók előtt. A helytör
téneti anyag elhelyezése a tájház melletti
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épületben (Sugár út 18) valósult meg. Ezzel
a megoldással különválasztva tudjuk be
mutatni a néprajzi és a helytörténeti anya
got. A helyi látogatók figyelmét ébren ta r
tandó, 2001-től a helytörténeti kiállítóhely
egy szobájában időszaki kiállításokat ren
dezünk. A nagyszámú gyerekcsoportok er
dei iskolás programjához kapcsolódva ki
dolgoztuk a kézműves foglalkozásokat,
illetve a hagyományos kemencés kelt-tésztasütés bem utatóját. Az új programoknak
köszönhetően megnőtt a múzeum látoga
tottsága, mely éves szinten 2-3 ezer fő kö
zött változik.
A helyi lakosok kulturális igényeinek tel
jesítése érdekében közművelődési előadássorozatot szerveztünk „Műveltség és Ha
gyomány” címmel, a néprajz, a helyismeret
(honismeret) és történelem témakörben.
Jómagam 1999-től kerültem a kiállítóhely
re és 2005-től, okleveles etnográfus-m uze
ológus képesítéssel vezetem a múzeumot.
A tájház
Az endrődi településrész első muzeális ki
állítóhelye 1977-ben létesült, a helyi pa
raszt-társadalom népi építészetének és la
káskultúrájának bem utatására. A műemlék
jellegű, védettséget élvező épület építte
tője Hunya István 80 holdas nagygazda. A
ház impozáns utcai homlokzata a polgáro
sodó paraszti ízlés klasszicista építőstílu
sát reprezentálja. Az előtornác oszlopai és
féloszlopai között ívelt tetejű léckerítés fut
végig. A helyi szóhasználatban „soromplónak” nevezik e kis kerítést. A gazdaház az
alföldi közép-magyar háztípusba tartozik,
annak is az elő- és oldaltornácos változatá

zt tájház konyhája - The kitchen o f the cottage

A tájház utcai homlokzata
The street front of the cottage museum
ba. A ház bejárata az oldaltornác felől nyí
lik, és innen a konyhába vezet. A konyhá
ból jobbra a nagyházba (nagyszoba), balra
hidegházba (kisház, kisszoba), majd innen
a fennkamrába jutunk. Az oldaltornác felől
nyílik még a nagykamra (gabonás, daráskamra) bejárata, melyből leválasztva ala
kították ki a hom bárt. A nagykamra mellett
a kocsiszín és a kétállásos istálló helyez
kedik el.

Sajnos ma csak a főépület (lakóépület)
látható, ugyanis a melléképületet az 1920as években lebontották. Figyelemre mél
tó a hátsó udvart körbevevő téglakerítés,
mely egyidős az épülettel.
A konyha eredetileg szabadkéményes
volt, de az 1920-as években a nádtető le
cserélésekor m egszüntették, így a két
részre (pitvar-konyha) o sztás megszűnt.
Középen andráskeresztes lábú asztal áll,
házivászon abrosszal leterítve. A bejára
ti ajtó m ellett a vizes pádon korsók, cse
répkannák. Fölöttük kis fogas bögrékkel,
gyerekkorsókkal. Az asztalhoz két lécvá
zas vessző, illetve kukoricacsuhéval bekö
tött szék tartozik, valam int gyalogszékek,
melyek helye változó. A konyha hátsó falán
tálak, szűrők vannak felakasztva. A drótfo
gason (cigányfogas) vajformák sorakoznak.
A konyha végében berakott sparhelt (csikó
tűzhely) áll és innen fűthető a szobai ke
mence.
A szoba elrendezése régies típusú, sarok
ra rendezett (diagonális). Jól elkülöníthe
tő az ünnepi és a hétköznapi munkák helye.
A bejárattól balra boglyakemence található
suttal (kuckó) és deszkából készült padká
val. Télidőben a kemence körül folyt a házi
munka; a férfiak kisebb szerszámokat javí
tottak, kast kötöttek vagy éppen kukoricát
morzsoltak. A lányok, asszonyok körülülve
a meleg kemencét fontak, varrtak, kézimun
káztak. A kemencével álellenben lévő sa
rokban áll az asztal a saroklócával. A lóca
szeglete feletti részt „szent saroknak” ne
vezik. Itt található a Lurdesi Mária porcelán
szobrocskája a szegletbe helyezett kis pöl
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rése az 1974-79 között végzett tervszerű
terepbejáráshoz fűződik. Az MTA szakem 
berei a felszíni gyűjtések eredményekép
pen feltérképezték a még fellelhető ősi tele
pülésnyomokat. Megfigyelték, hogy a határ
északi részén kanyargó Holt-Berettyó men
tén sok őskori lelőhely van, de a platókon
Árpád-kori települések találhatók. Ez az
Öregszőlők környéki nagy lelőhely-csopor
tosulásba vezet, mely a késő bronzkortól
lakott, de igen nagy a szarm ata kori lelőhe
lyek szám a. Az Öregszőlőben Cserép Ernő
tanyájánál Árkus Péter végzett ásatást. Itt
a Körös kultúra gödrei kerültek elő, melyek
leletei közül kiemelkednek a lábas edények,
reliefdíszes töredékek, állatszobrocskák,
idol- és oltárdarabok, valamint csontka
rika. A „Bepillantás Endrőd régm últjába”
című kiállításon ezen kívül az alföldi vo
naldíszes kultúra és a Szakálháti kultúra
népeinek leletei, valamint az Árpád-korig
a vidéken élt kultúrák régészeti anyagából
láthatunk tematikus válogatást.
A helytörténeti kiállítóhely épülete az udvar felől
The building of the local history collection
seen from the courtyard

cocskán, mely házi oltárként szolgált. Ezen
a sarki falfelületen a házigazda büszkeségei:
a pipatórium és az obsitos (katonai végel
bocsátó) levél keretbe foglalva függ. Az asz
tal házivászon abrosszal van leterítve hét
köznap „síkos” (csíkos), ünnepnap szedettes
virágmintájúval. A szobában láthatunk még
háziszőtteseket a kemence körül, a törülkö
zőtartón és az ajtó mögötti vacokágyon. Az
endrődi háziszőttesek egységes stílust ké
peznek, „vászon” (fehér) alapon piros csí
kos (duplaveréses), valamint virág és m adár
m intás (szedettes) díszítésűek. A szobában
vetett ágy áll az utca felőli fal felé fordulva,
felette szentképek és koszorús képek függ
nek a falon.
A konyhából nyílik a kisház, más néven
hideg szoba is. Ez volt a család vagyontár
gyainak bemutatóhelye, a tisztaszoba. Bú
torzatának ékessége a v etett ágy hat darab
szépen hím zett végű párnával. Az ágy vé
génél kis fogason a vasárnapos kendők lóg
nak, mely kendő az ünnepi női viselet fon
tos darabja volt. A szobában találunk még
asztalt, hókos kanapélyt, almáriumot és
régies vésett ornam entikájú kelengyeládát.
A falakon szentképek és koszorús képek
sorakoznak.
A kam rába a kisházon keresztül jutha
tunk. Itt találjuk a lisztesládát, szakajtó
kat, gyúródeszkát, olajos kannákat (étolaj
tárolására). Ászokon káposztás dézsa, bo
roshordó é s egy nagym éretű bekötött üveg
sorakozik. A polcokon lekváros szilkék, pa
radicsom os üvegek, befőttes üvegek áll
nak. Vászonzacskókban a száraztésztát tá 

Asztalos műhely - Joiner’s workshop

rolták, és itt kaptak helyet az éppen nem
használatos főzőedények (vászon fazekak)
és egyéh konyhai eszközök. A kis kam ra ér
dekessége a „titok lyuknak" nevezett, falba
süllyesztett kis fülke, melyben, ha kellett
ide rejtették el az élelmiszert a „vámsze
dők” elől.
A helytörténeti gyűjtemény
Már a XIX. század végi és XX. század ele
ji újságokban, szakfolyóiratokban, múzeu
mi évkönyvekben is olvashatunk a község
határában előkerült régészeti leletekről, de
a terület legteljesebb, az írott forrásokat is
megelőző településtörténetének m egism e

A Tímár Máté emlékszoba. Az endrődi
születésű író-költő hagyatékát 2000-ben
kapta meg a múzeum, és egy részéből en
teriőr kiállítást rendezett. Bemutatva az
irodalm ár m unkásságát, hangsúlyozta az
irodalm i alkotásaiban megjelenő szülőföld
szerepét.
Az etnográfia és a fotóművészet varázs
latos sikerű párosításával találkozhat a lá
togató Kunkovács László „Életmű” című
fotókiállításán. Életmű kiállítás, olyan é r
telem ben, hogy az alkotó kutatási tém ái
sorakoznak fel két-két képpel megjelenít
ve. Magáról így vall a kutató: „A mi Alföl
dünk az eurázsiai sztyeppe-övezet nomád
népeket itt marasztaló, legnyugatibb da-
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rabja. Őstörténetünkig jutunk el, ha ezt a
füves térséget végigjárjuk. Sorra vettem
Kelet-Európa, Szibéria, Közép- és Belső-Ázsia népeit. (Eddig 18 népnél voltam
gyűjtőúton.) Etnofotó tárlataim 120 he
lyen fordultak meg idehaza és további tíz
országban hirdették, hogy a kultúra mély
rétegei összekötik az em beriséget. M ester
ségem et kulturális antropológiának, vizuá
lis antropológiának nevezi a tudomány.”
Településünk nagy múltú lábbeli készítő
iparra tekint vissza. A m a is meghatározó
jelentőségű iparág mély nyomokat hagyott
településünk életében. A szakm a virágko
rában több mint 90 csizm adia és cipész
m ester dolgozott Endrődön. A sok m ester
nagy konkurenciát jelentett, ezért kiváló
minőségű lábbelik készültek. Termékeiket
ism erte az egész Tiszántúl. „Csizmadiák és
cipészek a XIX-XX. század fordulóján End
rődön” című kiállításunk egy csizmadia-ci
pész műhelyt m utat be kéziszerszámokkal,
valamint a falakon korabeli dokumentu
mok, fényképek jelenítik meg látogatóink
szám ára a századforduló lábbeli készítői
nek életét.
Szmola József asztalos hagyatéka ebben
az évben került a múzeumi gyűjteménybe.
A helyi szinten elism ert m ester műhelye
szinte érintetlenül m aradt a halálát köve
tő több mint tíz évben. így tudtuk hitelesen
megjeleníteni a kiállításban azt az állapo
tot, melyet a m ester szakmunkájának utol
só éveiben kialakított.
A helytörténeti gyűjtemény udvarán egy
nyitott színben helyeztük el a parasztgaz
daság lóvontatású járműveit és eszközeit.
Az ekék, boronák m ellett m egtalálható a
lovas vetőgép, a lovas gereblye és a szállí
tásra használt úgynevezett trágyás kocsi.
„A világháborúk em lékei” című időszaki
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Lóvontatású mezőgazdasági eszközök - Horse-drawn vehicles used in farming
Fotók - Photos: Szonda István
kiállítás a szegedi Szanka József magán
gyűjtő anyagából az első és m ásodik világ
háború m agyar vonatkozású tárgyi és do
kumentum em lékeit mutatja be.
Az időszaki kiállításunk témájához (2001től) kapcsolódva néprajzi konferenciát ren
dezünk a múzeumtól nem m essze fekvő
Közösségi Házban. A konferencia szerve
zésében nagy segítséget kapunk a Debre
ceni Egyetem Néprajzi Tanszékétől. Kon
ferenciáink fővédnöke már évek óta Ujváry
Zoltán professzor emeritus. Az egyetemi
kapcsolatainknak köszönhetően 2003-tól
elism ert m úzeum i gyakorlati hely lettünk,
melynek eredményeképpen nyaranta egy

hetes szakmai gyakorlaton vehetnek részt
a néprajz szakos egyetemi hallgatók. Az
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjte
mény a helyi kulturális tárgyi és szellemi
emlékek bem utatásán túl szerepet vállal a
térség tudományos életében, valamint se 
gíti a szakirányú egyetemi képzés gyakor
lati oktatását.
Ajánlom kiállítóhelyünket mindazok fi
gyelmébe, akik kedvelik az emberléptékű
múzeumokat. A kiállítások nagysága egyegy bem utatott tém át könnyen befogadha
tóvá tesz. A kiállítások sokszínűsége vi
szont kellemes m ásfél-kétórás tartalm as
m űvelődést jelent az ide látogató vendé
geknek.

Részlet a régészeti kiállításból - A detail írom the archaeological show
The Local History and Rural Culture
Museum in Liidrőd
Gyomaendrőd is now a little town after a
unification of two villages, Gyoma and Endrőd.
The two p arts have had different dominating
cu ltu res and religions but this difference seem s
to be evening out. The local museum has always
been m aintained by the local government. One
special p art of the collection is the furnished
and reconstructed p e a sa n ts’ house rep res
neting the local rural culture and traditions.
The local history collection is housed next to
the cottage museum. It w as opened in 2000,
since then several tem porary exhibitions have
been se t up there. New events and facilities
a re created to a ttract locals and to urists alike.
Craftm anship and farm ing having the longest
traditions are given g re a te r em phasis in the
show, although other fields are also represented,
m eant to be a help for studying local history and
for entertainm ent a s well. Due to its size and
arrangem ent the m useum can be considered a
very visitor-friendly, perceiveable place.
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Régi fényképek kezelésének, tárolásának
műtárgyvédelmi szempontjai

Sor Zita - Ormos József
A legkülönfélébb okok miatt - nosztalgia, eszté
tikai élvezet, írott információk képi alátámasz
tása - napjainkban fokozott érdeklődés mu
tatkozik a fotográfiák iránt. így nem meglepő
az sem, hogy a fotográfiai közgyűjteményekre
rendkívül nagy feladat hárul azzal, hogy kielé
gítsék a megnövekedett igényeket. Szinte egy
hírügynökség szerepét vállalják, miközben a
háttérben - sajnos még csak a háttérben - a fo
tográfiák műtárgy ként való megmentése a cél.
Műtárgyvédelmi szempontból, abból kell ki
indulni, hogy a fénykép, mint kémiai reakciók
során előhívott kép. felépítését tekintve sokkal
komplexebb, és ebből fakadóan veszélyeztetet
tebb tárgy’ lehet egy gyűjteményben, mint akár
egy 200 éves festmény vagy' szobor. Azonban
ritkán tudja magának kivívni azt a ügyeimet,
amihez huzamosabb ideig történő fennmara
dásához szüksége lenne. A legtöbb közgyűjte
mény vagy magánszemély olyan tárgynak te
kinti a fényképet, amelynek funkciója csak a
vizuális leképzés lehet. Ritkán tekintik magát a
fotográfiát műtárgynak akár művészi, akár do
kumentum vagy technikatörténeti értéke mi
att.
Talán az utóbbi években ügyelhető meg némi
változás hazánkban ezen a téren, a fotográfi
ával foglalkozó néhány szakembernek köszön
hetően, akik komoly harcot vívnak a fotográüa értékké történő felemelése érdekében. Az
elsődleges cél az ismeretek átadása és a figyelem felkeltése ezen a téren is. Ugyan a fo
tórestaurálás az egész világon űatai szakmá
nak mondható, de már vannak ismert és bevált
eredmények, eljárások. Hazánkban ugyan még
nincs fotórestaurátori képzés, de a hozzá veze
tő úton talán m ár elindultunk.
A fotográűák létezésüket az ezüst sók, kü
lönös tekintettel az ezüst halogenidek fényér
zékenységének köszönhetik. A film exponálá
sa. majd az előhívás-nagyítás eredményeként
jön létre az a fekete-fehér kép, mely mikrosz
kopikus nagyságú ezüst szemcsékből áll va
lamilyen (például albumin, collodion, zselatin)
kötőanyagban. A korai, valamint a kortárs feke
te-fehér és színes fotótechnikák is az ezüstsók
fényérzékenységén és a fény hatására beinduló
kémiai elváltozásokon alapulnak.
Mint minden műtárgy esetében a fény, a hő
mérséklet, a relatív páratartalom nagysága,
a különféle vegyszerek, szennyezők jelenlé
te meghatározzák a fotográűák túlélési lehe
tőségeit is. A magas páratartalom, az agres
szív vagy oxidáló kámiai anyagok a legjobban
a fekete-fehér fotográüákat károsítják. A ma

gas hőmérséklet és páratartalom együttesen
a színes fotográűák élettartamát rövidítik meg
drasztikusan, különösen sötétben tárolva azo
kat. De kiállítva azokat, a megvilágítás termé
szete - intenzitása, hullámhossza, változó idő
tartam a - és a magas páratartalom együttesen
tudják a legnagyobb kárt okozni bennük.
Kezelés
Ideális esetben az eredeti fotográfiákhoz tör
ténő szabad hozzáférést korlátozni kellene, a
kérdéses tárgyakat csak másolatban lehet
ne széles körben a kutatók és a múzeumláto
gató közönség elé tárni. Ez azonban lehetet
lenné tenné a gyűjtemények rendeltetésszerű,
forrásként történő használatát. Ezért érdemes
figyelembe vennünk néhány javaslatot, a lehet
séges károsodások minimálisra csökkentése
érdekében.
- Szakember segítségével mérjük fel, hogy
milyen anyag van a gyűjteményben. Amíg nem
vagyunk tisztában a fotók készítéstechnikájá
val, addig nem tudjuk azt sem, hogy mi szüksé
ges hosszú távú megőrzésükhöz.
- Már az előző pontban megfogalmazottak
nak megfelelően gondoskodni kell a megfelelő
raktári körülmények megteremtéséről, tekin
tetbe véve a szükséges hőmérséklet, relatív pá
ratartalom értékeket.
- Használjunk műtárgybarát tárolóanyagot,
főként azon tárolóanyagok esetében, melyek
közvetlenül érintkeznek a tárgyakkal.
- Szabályozzuk a fotográfiákkal történő bá
násmódot mind a gyűjteményi dolgozók, mind
a külső használók számára, akár írott formá
ban is.
- A kiállítóhelyektől is meg kell követelni a
megfelelő körülmények kialakítását a fotográ
fiák számára.
- Duplikálni mindent, vagy7legalább a sűrűn
használt eredetieket, hogy azok kikerülhesse
nek a mindennapi használatból.
- Csupasz kézzel soha ne nyúljunk a fényké
peikhez. Viseljünk cérnakesztyűt, az ujjlenyo
matok, foltok elkerülése végett.
- Ügyeljünk a munkafelület tisztaságára. Cél
szerű olcsó takarópapírt használni, ami elpisz
kolódás esetén cserélhető.
- Két kézzel fogjuk meg a fényképet, ha lehet,
támasszuk meg egy merev kartonnal, különö
sen, ha a kép sérülékeny, szakadozott, törede
zett. Kerüljük az emulziós felületek érintését.
- Ha a fény képtároló tasakban van, óvatosan
vegyük ki. Lehetőleg a borítékot távolítsuk el a
képről, és ne a képet húzzuk ki belőle. I la azt ta
pasztaljuk, hogy a fotóanyag a tároló tasakhoz
ragadt, ne erőltessük.

- Ne halmozzuk egymásra a papírképeket és
az üvegnegatív lemezeket, semmit ne rakjunk a
fényképek tetejére.
- Ne engedjük, hogy egyenek vagy igyanak
értékes fényképeink közelében. Tiltsuk meg a
dohányzást is. Még rövid ideig tartó cigarettafüst is károsodást, elszíneződést okozhat.
- Kerüljük a tinta- és a rosttoll használatát.
Nedvesség hatására ezek az anyagok átvándo
rolnak a képoldalra, olvashatatlanná válnak,
ugyanakkor károsíthatják a fotográfiát. A prob
lémák elkerülése végett használjunk puha ce
ruzát.
- Ne alkalmazzunk ragasztós csíkokat (cel
lux), tűzőkapcsokat, gombostűt, gémkapcso
kat,
- Ellenőrizzünk mindenkit, főleg az új mun
katársakat, akik a fényképekhez hozzáférhet
nek.
- Fényképek kezelésekor UV szűrővel ellátott
lámpákat használjunk.
- Ha lehet, kutatás és kiállítás céljaira adjunk
egy másolatot, ezzel is csökkentve az eredeti
károsodását.
Az alábbiakban néhány fotótechnikátamennyire lehet, feltalálásuk és jellemző
használati periódusuk sorrendjében - és azok
konzerválási sajátosságait körvonalazzuk, a
terjedelmi korlátok miatt csak néhány szóban,
holott ez a téma egy egész könyvet is kitölthetne. Alapvetően a réteges felépítés határozza
meg további életüket, romlásukat, konzerválá
sukat, illetve restaurálásuknak lehetőségeit.
Papír negatívok (1830-as évek közepétől az
1860-as évek közepéig). Rendkívül érzékenyek.
Egy rétegű fotográfiák, hasonlóan a sóspapírok
hoz, cianotípiákhoz, platinotípiákhoz. A papír,
amire készítették őket, legtöbbször ismeretlen
eredetű és minőségű. Aképi oldal könnyedén ledörzsölődhet, és gyakran fényérzékeny anyagot
is tartalmazhat. Ezért a legfontosabb, amit te
hetünk, hogy7kimentjük a további használatból
azáltal, hogy7 duplikáljuk. Használhatunk akár
Kodak 4168 ff dup filmet, vagy interpozitívot is
készíthetünk róluk (Kodak Separation Negative
Film, 'Type 1,4131). Az eredetit tegyük bevonat
mentes, tiszta polyester tasakba úgy, hogy alá
teszünk egy savmentes kartont, tartást adva a
csomagnak. Ne szkenneljük! Amennyire lehet,
keveset mozgassuk.
Sóspapírok (1830-as évektől az 1860-as éve
kig). Erre a technikára teljes mértékben igaz
az, amit az előzőekben a papírnegatívokról már
említettem. A papír minőségét, összetételét és
az alkalmazott pontos fotográfiai eljárást sok
esetben nehéz megállapítani. így előre nehéz
megmondani, hogy7amennyiben például foxingos a kép, annak eltávolításával eltávolítjuk-e a
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kép (az ezüst) egy részét is vagy nem. Ezért in
kább a szenzitometriailag helyes repronegatív
készítése az ajánlott, és az eredetit vonjuk ki a
használatból.
Nedves collodiumos üvegnegatív (kora 1850es évektől a késő 1880-as évekig). Sokszor csak
nedves lemezként emlegetjük őket. Maga a hor
dozó is már önmagában törékeny. Amennyiben
a collodium réteget nem fedi valamilyen fedő
réteg (máz, lakk), úgy az emulzió rendkívül sé
rülékeny. Ezért ajánlott itt is a duplikálás, vagy
egy kontaktmásolat készítése, kivonva ezzel az
eredeti negatívot a használatból. A törött le
mezt pedig vigyük restaurátorhoz, mielőtt még
különféle ragasztókat kennénk rá, melyek kön
nyedén feloldhatják az emulziót.
Dagerrolípia (1839-1860), Ambrotípia, Ferrotípia (1850-es évektől az 1880-as évekig).
Kémiai eljárások alkalmazása nem ajánlott a
különféle korróziótermékek eltávolítsára, vagy
az elszíneződések eltüntetésére. Gyakorlott
restaurátor ugyan el tudja ezt végezni, de leg
inkább ő is csak a különböző elemeit tisztítja,
cseréli. A dagerrotípia képi oldala olyan érzé
keny minden tapintásra és egyéb műveletre,
hogy nem biztos, hogy megéri vele kísérletez
ni. Főleg nem hazánkban, ahol olyannyira ke
vés bizonyíthatóan magyar dagerrotípia került
elő, jobb lenne legalább azokat már nem tönk
retenni. A ferrotípiák és ambrotípiák egy puha
ecsettel letisztíthatok. De ne használjunk vegy
szert, Amennyiben úgy érezzük, ennél nagyobb
a baj, forduljunk restaurátorhoz. Készítsünk itt
is másolatot, hogy az eredetit be elhelyezhes
sük a raktárban. A dagerrotípia igényli a zárt
tárolást. Nem véletlen az a kis pámás doboz
ka, melyben annak idején árulták őket, illetve a
másik, sok rétegű paszpartus installálási mód.
A lemezt nem érheti mozgó légáramlat, mert
azonnal elváltozások jelentkeznek felületén.
Ezüst zselatin szárazlemez (kora 1880-as
évektől akár napjainkig). Leggyakoribb károso
dása az ezüstkiválás, késkes-szürke elszínező
dés az emulziós oldalon. Eltávolítható, de nem
etikus, hiszen az ott a képet alkotó ezüst, amely
különböző okok miatt a felszínre vándorolt. Ha
már nagyon zavarólag hat jelenléte, forduljunk
restaurátorhoz. Gyakran a tárolóanyag okozza,
vagy annak ragasztóanyaga. Ebben az esetben
is duplikáljunk, vagy7csináltassunk kontaktmá
solatot. Cseréljük le a csomagolást és tegyük
megfelelő körülmények közé.
Cellulóz nitrát film (1889-es évektől 1951-ig).
A cellulóz nitrát, mint anyag köztudottan nem
tartós. Romlása csak az idő függvénye, nem
megállítható, csak lelassítható. Az ajánlott tá
rolási körülmények a következők: 35% körü
li relatív páratartalom és (akár fagypont alat
ti) alacsony hőmérséklet. Két út van az eredeti
megmentésére. Az egyik az emulzió áttétele egy
másik, stabilabb hordozóra. Ez csak akkor jár
ható út, ha a nitrátos hordozó még nem kezdett
romlani és még nem rongálta meg magát a zselatinos emulziót. A másik út a duplikálás. A har
madik út lehetne a szkennelés, de a hőmérsék
let gyors változtatásával jobb lenne vigyázni.
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Acetátos film (Safety hlm/diacetát és triacetát, 1920-as évektől napjainkig). A nitrátos
hímek helyettesítőjeként kezdték alkalmazni.
A korai safety hímekre - melyek készülhettek
diacetát, propinát, vagy butirát észterből - jel
lemző volt a térfogatcsökkenés (a lágyítók rom
lása, vagy különböző kémiai anyagok távozása
miatt), melynek következtében az emulzió el
vált a hordozótól. Itt is az emulzió átúsztatása
poliészterre, vagy a duplikálás lehet megoldás.
Fekete-fehér fotográfiák /különféle rétegek
kel/ (albumin, zselatin 1860-as évektől napja
inkig). Az általánosan ismert papírrestaurátori
technikák alkalmazhatók rajtuk. Kiegyenesítés,
levétel hátlapról, kasírozás, paszpartuzás, fehé
rítés, folteltávolítás stb. De amennyiben lehet,
forduljunk szakképzett restaurátorhoz, mert a
készítéstechnikai sajátosságok sokat változtat
hatnak ezen az egyszerűnek tűnő tételen.
Az elhelyezés körülményei
A jó tárolás az állományvédelem legegysze
rűbb és a legolcsóbb módja, ezért érdemes ko
moly ügyeimet szentelnünk rá.
- Tartsuk tisztán az archívum kutatói és rak
tári tereit. A por a felületi szennyezésen túl kar
cokat, foltokat, felületi hiányokat okozhat a ne
gatívokon és a pozitívokon egyaránt.
- Rendszeresen ellenőrizzük a raktárak pá
ratartalmát és hőmérsékletét. Figyeljük az
esetleges károsodások jeleit, mint amilyen a
penész, vagy a rovar- és rágcsálónyomok. A
károsodott képeket elkülönítve kell tárolni,
amíg sor kerül restaurálásukra.
- Óvjuk fényképeinket az olyan helyektől,
ahol elázásnak vannak kitéve.
- Ne helyezzük a fotókat hőforrások közelébe,
és ne tegyük ki közvetlen napfény hatásának.
- Tartsuk távol a fényképeket frissen festett
helyiségektől és tárgyaktól, legalább 2, de in
kább 4 hétig, mert a friss festékek peroxidokat
bocsátanak ki, melyek károsítják a tárgyakat.
- Az elektrosztatikus másológépek által kibo
csátott ózon szintén nagyon káros, ezért ilyen
gépeket ne helyezzünk el a gyűjteményben.
- Óvjuk a fényképeket és azok tároló anyaga
it ammónia-, vagy klórtartalmú háztartási tisz
títószerektől.
Raktározás. A fényképek technikai összetett
ségük folytán kényesek a tárolási körülmények
re. A helytelen raktározás a különböző összete
vőkben különféle károsodásokat okozhat.
Tárolóeszközök, anyagok. A fényképekben ke
letkező károsodások egyik fő oka, a tárolásukra
szolgáló szekrények helytelen megválasztása.
Az ideális tárolószekrény égetett zománcbevo
natú fémből készül. Amíg a régi faszekrények
biztonságosak lehetnek, addig az új fából ké
szül tároló anyagokat kerülni kell, különösen
ha azokat fehérítették vagy frissen festették.
Használható még a kalapácslakk bevonat és az
eloxált alumínium is. Sajnos sok eredeti táro
ló anyag nem alkalmas fotóanyag archiválásá
ra, de ma már jó minőségű konzerváló anyagok
kaphatóak mind papír, mind pedig műanyag ki

vitelben, s bár ezek igen drágák, hosszú távon
megtérül az alkalmazásuk.
A tároló papír: 1) 87% feletti alfa-cellulóz tar
talmú, 2) 6,5-7,5 közötti pl I-értékű. 3) redukál
ható kéntartalma szinte észlelhetetlen legyen,
4) ezen felül lignint, pH-puffer-anyagokat, fémrészecskéket, savat, peroxidokat és káros eny
vező anyagokat ne tartalmazzon. Fényképészeti
anyagok restaurálásával foglalkozó szakembe
reknek a hagy ományos papírokkal kapcsolatos
aggodalmai, és rossz tapasztalatai miatt fej
lesztettek ki egy speciálisan „fotóbarát” papír
fajtát, melynek a „Silversafe” nevet adták.
A „Silversafe” papír jellemzői a követke
zők: 100%-os (főleg hosszúszálú alfa) cellu
lóz papír. Alkalmasságának megállapítását
szolgálja az ezüst elszíneződési teszt (kollo
id-ezüst halványító és foltosító, zselatin és
fotópapír elszínező hatását vizsgálják). Enyvezése semleges diketénnel történik. Kén
csak kétmilliomod résznyi lehet benne. Klorid tesztje negatív. Porozitását is vizsgálják.
Különösen az albuminpapír, cianotípia és a
színes anyagok miatt, általában 6-os pH-val
gyártják. Hamutartalma 0,019 és 0,025 % kö
zött van - grammsúlytól függően. Nincs ben
ne pufferoló anyag vagy optikai fehérítőszer,
ligninmentes. 40-120 g/m2 vastagságban,
sima felülettel gyártják.
A csomagolóanyagok készítésénél általában
kerülik a ragasztók alkalmazását, kiszámítha
tatlan kockázataik miatt. Ezért főleg hajtoga
tott zacskók és dobozok vannak forgalomban.
Ezen kívül használnak még varrást, préselést,
a dobozok elkészítéséhez pedig az éleket is vé
dő fémkapcsokat.
A műanyag tároló eszközöket poliészterből,
polietilénből vagy cellulóz-triacetátból készítik.
A műanyagok nem tartalmazhatnak rugalmas
ságukat növelő lágyítókat, és felületükön nem
lehet fényező vagy bevonó anyag. PVC (polivinil-klorid) klór tartalma miatt a fotográfiában
nem használható.
A tárolóeszközök széles skálája kapható, és
sok cég külön rendelésre is készíti azokat. Sok
mechanikai szempontot is figyelembe vesznek
az üveghordozóval rendelkező anyagokhoz, pl.
olyan csomagolást készítenek, melyen nincs fe
lületi egyenetlenség, mivel ez a törés veszélyét
fokozná. Leggyakrabban a - szétnyitva - ke
reszt alakú típust alkalmazzák. Kis csoportok
ban élükre állítva tárolják az üveglemezeket,
lehetőleg savmentes dobozokban, amelyek há
rom rétegből állnak. A külső réteg puffert tar
talmaz a savas környezeti szennyezés ellen, a
belső réteg semleges, és a két réteg között egy
poliészter elválasztó réteg van. Ezeket a dobo
zokat fémszekrényben tárolják. Fekete-fehér
és színes filmnegatívokat, diafilmeket és fény
képeket legjobb poliészter zacskóban tárolni,
és ha szükséges fényképészeti konzerváló-kartonnal megtámasztani. Ezután konzerváló do
bozokban vagy irattári elrendezésben kell eze
ket tartam.
A régi fényképalbumok gyakran rossz álla
potban vannak, ezért előnyös számukra, ha
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„Silversafe” papírba csomagoljuk, és savmen
tes dobozba helyezzük őket.
PVC műanyag, pergamenpapír borítékok, facsiszolat tartalmú papírok, nátronpapír és az
eredeti fényképtartó dobozok (bár ez utóbbiak
nak lehet archiválási értékük), nem alkalmasak
fényképészeti anyagok tárolására.
Külön veszélyforrásként jelentkezik a cellu
lóz-nitrát film, amit 1889-1951 között gyártot
tak. A magyarországi gyűjteményekben még
az 1960-as évekből is fellelhető néhány pél
dány. Az ilyen hordozójú negatívok komoly
veszélyt jelentenek a gyűjteményre. Min
den nitrát filmet külön kell választani a többi
anyagtól, és hideg, száraz, jól szellőző helyen
kell tartani, amíg lemásolására sor kerül. Ki
gőzölgései károsítják a környező anyagokat. A
cellulóz-nitrát nagyon gyúlékony és bizonyos
körülmények között öngyulladásra is képes.
A legnagyobb kockázatot a sok, régi, szoro
san csomagolt film jelenti. Ebben az esetben
a gyulladási hőmérséklet akár 48 °C is lehet.
Ha a cellulóz-nitrát égni kezd, olyan gázokat
fejleszt, amelyek katalizálják a folyamatot. Az
égés víz és széndioxid alatt is folytatódhat.
Nagyon mérgező gőzök és füst keletkezik na
gyon gyorsan. Érdemes figyelni arra, hogy ha
az épületet és a gyűjteményt biztosítják, akkor
a biztosítótársaság megtilthatja a cellulóz-nit
rát film tárolását, ill. nem köti meg a biztosí
tást addig, amíg a veszélyes anyag elkülöníté
se meg nem történik.
Környezet
A fényképek állapotát a hőmérséklet, a rela
tív nedvességtartalom, a levegő tisztasága és
a fény nagyban befolyásolja. A műtárgykörnye
zet mérésére szolgál az ELSEC 764 hordozható
mérőműszer, amely könnyen kezelhető, és pon
tos információt ad a műtárgy környezetének
hőmérsékletéről, a légnedvességről, a tárgyat
érő fénymennyiség és a fény UV tartalmáról.
Hőmérséklet. Általában, a fényképésze
ti anyagoknak jót tesz, ha alacsony hőmér
sékleten tárolják őket. A legtöbb kémiai re
akció 10 °C hőmérséklet emelkedés hatására
kétszeres lesz. Ezzel ellentétben, a tárolási
hőmérséklet csökkentése a károsodás se
bességét jelentősen lassítja. A hőmérséklet
ingadozása különösen károsító hatású, mert
a fénykép minden rétegében különbözőkép
pen jelentkezik a kitágulás és az összehúzó
dás, ami fizikai károsodásokat idéz elő, és ha
a hőmérsékletváltozás gyorsan megy végbe,
páralecsapódás keletkezik, amely bizonyos
tárgyaknál penészesedési folyamatokat in
díthat el. Tároló helyiségben a napi ingado
zás ne legyen több, mint 4 °C és a hőmérsék
let semmiképpen se emelkedjék 21 °C fölé. A
nem színes fényképeknek és filmeknek a 1015 °C közötti tárolási hőmérséklet a legjobb.
Színes anyagok ideális tárolási hőfoka a 2 °C.
Ez praktikus lehet az értékes, ritkán használt
anyagok szám ára. Ott, ahol állandó használ
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hatóság szükséges, a hőmérsékletet, az em
ber számára még elviselhető minimumra kell
beállítani.
Relatív légnedvesség. Ez talán a legfonto
sabb környezeti tényező, amely szoros össze
függésben van a hőmérséklettel. Az alacsony
légnedvesség emulzióleválást okozhat, de ha
túl magas, akkor elősegítheti a képeken a foxing-képződést, gombanövekedést és a fény
képek zselatin rétegeinek összetapadását. Az
ingadozás ebben az esetben is rendkívül káro
sító hatású. A 35-40%-os (± 2%) állandó légnedvesség javasolt a különböző fényképészeti
anyagokat tartalmazó gyűjtemény számára. A
relatív légnedvesség soha ne emelkedjék 65%
fölé, mert penésznövekedés indul meg.
Az Image Permanence Institute weboldalá
ról: (http://www.imagepermanenceinstitute.
org/sub_pages/8pagel7ac.htm) ingyen letölt
hető egyszerű program segítségével bárki ki
számíthatja a saját gyűjteményében mért hő
mérséklet és légnedvesség értékek alapján, az
adott fényképállomány várható eltarthatósá
gát. Az esetlegesen jelentkező penészesedés
veszélyére is figyelmeztet a program.
Légszennyeződés. A levegőben sokféle kémi
ai anyag képes a képezüstöt oxidálni. Ezek le
hetnek peroxidok, ózon, kéntartalmú anyagok
(kén-oxidok és hidrogén-szulfid), valamint a
nitrogén-oxid, melynek bizonyos mennyiség
ben mindegyike jelen van környezetünkben. A
gáz alakú légszennyeződésekre javasolt maxi
mum értékek: fyig/m3 kén-dioxid 5/xg/m3 nit
rogén-oxid, míg az ózon csak nyomokban le
het jelen (0,2^g/m3). A portartalom nem lehet
több, mint 75;ug/m3 . Ezek az értékek csak lég
kondicionálással biztosíthatóak. A raktárakban
egyre több helyen használják az Agfa cég által
gyártott, kolloid ezüsttel bevont tesztfóliát. Ez
a műtárgyak környezetébe helyezve elszínező
déssel reagál minden ezüstkárosító anyagra,
és így időben figyelmeztet, ha baj van.

szeti anyagokra a legnagyobb veszélyt az ult
raibolya fénytartomány jelenti. Ennek hatására
a képet alkotó részek denzitása csökken, míg a
negatív denzitást adó hordozó réteg sötétedik.
Ezért, ha lehetséges, célszerű az eredetiről ké
szült másolatok kiállítása. Általánosságban ér
vényes, hogy a pigment nyomatok és a kimáso
ló papírok 50 lux, míg az aristo-, a celloidin-, és
az előhívó papírok 100 lux maximális megvilá
gítási erősséget viselnek el.
A raktárakban és a kiállítóterekben UV szű
rőket kell a lámpák elé helyezni, esetleg a ké
peket szűrőfóliával ellátni. A polimetil-metakrilát (Perspex) az üvegnél jobb védelmet ad az
UV fény ellen a kiállítóterekben. A paszpartuk,
kasírozások elkészítéséhez használt anyagok,
meg kell feleljenek a raktározáshoz használt
anyagok minőségének. A kiállítás időtartama
alatt a klimatikus viszonyokat is a raktározási
szabványokhoz kell igazítani.
Alapvetően a fotográfiák felépítése, összete
vőik, valamint készítéstechnikájuk határozzák
meg az általuk kívánt tárolási körülményeket.
A fenti táblázat a jellemzőbb technikák, illetve
hordozójuk alapján kategorizálja a nem ajánlott
és nagyon ajánlott tárolási hőmérsékletet, 3040%-os relatív páratartalom mellett.

Megvilágítás és kiállítás

Nowadays people are becoming more and mom in
terested in photographs, although not much attenti
on has been paid to photographs as artefacts to be
preserved. As a photograph, depending on its com
position and technology, is very complex and sensiti
ve. Photograph conservation is a relatively new field,
especially in Hungary, so the review of the main prin
ciples of conservation and storage might prove use
ful for those working in collections dealing with pho
tographs. The main factors are handling the photos,
the physical and chemical environment, storage and
packaging and finally exhibiting and availability for
research.

A papíralapú fotográfiák általában nem fényállóak, de az archiválási minőségben előállí
tott ezüst-zselatin képek alacsony fényértékek
esetén lényegében stabilak. Ettől eltekintve a
hosszú ideig tartó kiállítást kerülni kell. A sópapírok, albuminképek és különböző nem
ezüst alapú pigment képek esetében kerülni
kell a hosszan tartó erős megvilágítást. Szí
nes anyagok különösen érzékenyek a fényre
oxigén és nedvesség jelenlétében. Fényképé
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Visszhang
(Al)világot járt m űkincsek
Kiállítás a KÖII Örökség Galériájában
Ébli Gábor
2006 tavaszán a bécsi Kunsthistorisches
Museum kiállítást rendezett a megkerült Sá
liéra ünneplésére. Túlzás nélkül állítható,
hogy a tárlat Cellini korábban ellopott remek
művét, illetve sértetlen előkerülését ünnepel
te: az egyébként nagyszabású kiállításoknak
otthoni adó első emeleti teremben középen,
rivaldafényben helyezték el a páratlan só tar
tót, míg a többi tárgy különösebb koncepció
nélkül, amolyan kíséretként szerepelt oldalt.
Nem így az ugyanekkor megnyílt, a Kulturá
lis Örökségvédelmi Hivatal által - a Belügy
minisztérium Országos Bűnmegelőzési Köz
pontja támogatásával - rendezett, (Al)világot
járt műkincseink. Válogatás 15 év felderített
bűneseteiből című kiállításon. Az igen sok
szakmai információt, egyúttal különböző ré
gészeti, képző- és iparművészeti területekről
válogatott műtárgyakat bemutató kiállítás
számos üzenetet hordoz.
A legnyilvánvalóbb a megnyitó alkalmá
ból aláírt együttműködési megállapodás: a
Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, vala
mint a Hivatal képviselői szorosabb koordi
nációban állapodtak meg; s a tárlat egyik ér
téke, hogy a három hatóság eltérő feladatait,
eszközeit, munkáját a laikus számára is kö
vethetően mutatja be. A Buzinkay Péter által
készített - helyenként igen részletes, valójá
ban inkább katalógusba, mintsem csak ki
állításra való - feliratok kitérnek a hatósági
munka nemzetközi mintáira is. Ez annál fon
tosabb. mert a hazai paternalizmus sok te 
kintetben indokolt leépítése során gyakran a
másik végletbe esünk, és a műtárgyak álla
mi védelmét holmi kelet-európai represszív
Részlet a kiállításból - Detail of the exhibition

politikai hagyománynak állítjuk be, miköz
ben ennek története részben a századfordu
ló idejére, nyugat- és dél-európai modellekre
megy vissza.
A kiállítás árnyalja az illegális műkincs
forgalom, a hazánkban évente összesen
egymilliárd forint értékűre becsülhető, a
műkincsvagyon elleni bűncselekmények ta r
talmát is. Kik. mit és milyen irányban csem
pésznek; az anyagi káron túl a tudományos
információk milyen pótolhatatlan elpusztí
tásával jár a régészeti lelőhelyek fosztoga
tása; hogyan kapcsolódik a lopást követő, a
felismerhetőség eltorzítása érdekében vég
zett, szándékos rongálás a ham isításhoz?
- Mindez csak néhány példa a felvillantott
összefüggésekből.
Külön hangsúlyt kap a technikai újítások
megjelenése: az egyébként legális és sok
szempontból praktikus Internetes műtárgykereskedelem, továbbá a gyakorlatilag névte
lenséget garantáló csomagküldő szolgálatok
révén a jogellenesen eltulajdonított és gyak
ran ugyancsak jogellenesen külföldre jutta
tott műtárgyak követése egyre nehezebb. A
kis lebukási kockázat mellett az elkövetőket
bátorítja az is, hogy a költségvetési keretek
lefaragása m iatt sok helyütt, különösen a ki
sebb, vidéki közgyűjteményekben, egyházi
helyszíneken gyenge a műkincsek védelme.
Ez még nagy nemzetközi intézményekben
is gond: a Sáliéra történetének igazán za
varba ejtő mozzanata, hogy a mindenféle
priusz nélküli, becsületes kispolgárnak te
kinthető elkövető lulajdonképpen afölötti fel
háborodásából lopta el a remekművet, hogy
azt milyen gyengén őrzik. A következmények
egyelőre beláthatatlanok: a biztosítók jelez
ték, hogy felülvizsgálják szerződéseiket, míg

a múzeumok m ár előre sopánkodnak, hogy
miből fizetik majd ki a fokozott védelmi elő
írásokat.
A KÖH kiállítása konkrét példákat is be
mutat. Zömmel a sikertörténetekből válogat;
a vámosok által lefülelt Ikonok, a 2002-ben
ellopott, majd m egtalált Vizsolyi Biblia, a
szentendrei Czóbel Múzeumból eltulajdoní
tott, utóbb fellelt festmények, sőt még egy,
a harmincas években készült, illegálisan
behozni próbált, nagyméretű Carl Zeiss te
leszkóp is látható. A tárlók mellett felidézett
történetekből kiderül, hogy van, aki szakdol
gozati kutatásra hivatkozva jutott be a lopás
kiszemelt helyszínére, míg másutt a kisdarabos, nagy tételes gyűjteményi tárgyak (példá
ul metszetek, vagy geológiai maradványok)
azért vonzóak az elkövető szemében, mert
nemhogy védve nincsenek megfelelően, ha
nem mert nagy számuk miatt egyedi nyil
vántartásuk sem készül, így nem is pontosan
azonosítható, mit keressenek a bűnüldöző
szervek. Számos példa mutatja be a szakrális
tárgyak lopását, s ennek szomorú következ
ményeként a liturgikus emlékanyag koncent
rálódását a nagyobb, jobban védett főváro
si egyházi gyűjteményekben: a kulturálisan
egyébként is alulreprezentált vidéki intézmé
nyekből még jobban Budapestre menekül az
értékes műtárgyanyag.
A megannyi szempont után jogosan merül
fel a kérdés: mit lehet tenni? Az egyik legfon
tosabb: a megelőzés, kezdve a műtárgyvá
sárlók és -tulajdonosok elővigyázatosságától
egészen az összefüggések szakmai és széles
körű tudatosításáig. Ehhez nagy lépés, hogy
megvalósult a mostani, a maga nemében
előzmények nélküli kiállítás; érdem es lenne
vidéken is bemutatni, főbb megállapításait
kiadványban rögzíteni, sőt akár az ilyen se
regszemlét néhány éves időközönként rend
szeressé is tenni.
Treasures from the (Under)world
Exhibition in the Heritage Gallery

In the spring of 2006 a very special exhibition was
opened in the Heritage Gallery of the National Of
fice of Cultural Heritage in the framework of a new
co-operation project in order to prevent crime
connected with artefacts. The exhibition puts in
to limelight the different tasks, methods and work
of the police, the custom s and excise authorities
and the heritage protection office. The different
types of criminal acts against works of a rt are al
so described. Several cases are illuminated. This
exhibition hopefully helps prevention work with its
own means and proves to be a great symbol of co
operation bewteen authorities and also the public
in the protection of our heritage.

Régi pest-budai cégérek
A K iscelli Múzeum felújított állandó kiállítása
Drágán Traian
2006. május 1-je óta azoknak, akik elláto
gatnak a BTM Kiscelli Múzeumába, bizo
nyára szembetűnnek a Régi pest-buclai cé
gérek című kiállítás jelentősnek m ondható
változásai. A kiállítás helyszíne m aradt a
régi, viszont alapterülete bővült, új m űtár
gyak bemutatásával és a régiek áthelyezé
sével, illetve az igazán reprezentatív cégé
rek és boltjelek gondos restaurálásával, és
előtérbe helyezésével nagyobb súlyt kapott
az egész bem utató a műemléki épületen
belül.
Az új koncepciónak köszönhetően a kiál
lítás jobban be tudja tölteni azt a szerepet,
amit a szakemberek - Bállá Lóránd, a kiál
lítást rendező muzeológus és a műtárgyak
resturátorai - szántak neki. Esztétikai érté
kei mellett a hangulati jellegén túl tartalm as
és maradandó élménnyel gazdagítja a láto
gatót, és szinte észrevétlenül a tárgyakon
keresztül bővíti várostörténeti ismereteit.
Ez az első kiállítás, amellyel m egism er
kedik a látogató a Kiscelli Múzeum épü
letébe lépve. Egy nem túl hálás kiállítási
térben, viszonylag szűk helyen, fordított L
alakban, térelválasztók használata nélkül,
épületgépészeti szempontból is helyenként
korlátozva, olyan tém át kellett feldolgozni,
amely képes ellensúlyozni a hiányosságo
kat, és érzékelteti a Kiscelli Múzeum gyűj
teményeinek a gazdagságát. A kiállításon
mintegy 60 műtárgy szerepel, közülük 21
most került ki először a raktárakból a láto
gatók elé. Az Újkori Várostörténeti Osztály
cégér-gyűjteményének műtárgyai m ellett amelyek a bem utató gerincét adják - fon
tos szerepet kapott a tárlat felépítésében
a Fővárosi Képtár, a festett cégérekkel és
a reprezentatív nagyméretű festmények
kel; az Aprónyomtatványtár a vitrinekben
elhelyezett korabeli reklámtárgyaival, és
az Újkori Osztály Fotótára kiemelkedő da
rabjaival.
Mint ahogy a kiállítás címe is mutatja, a
kiindulópont Buda-Pest gazdasági fellen
dülésében, annak XIX. századi m otorjai a
kisboltok és a műhelyek voltak, kiegészül
ve a Buda-Pest hangulatára jellemző is
m ert vendéglátó egységekkel. Bár nagyon
nehéz kiemelni csupán néhány jeles d ara
bot a tárlatból, hiszen az egész műtárgykavalkád arra hivatott, hogy bem utassa
Buda-Pest hihetetlen sokszínűségét, gaz

dagságát, a fellendülési folyamatot a kiske
reskedelem arculatán keresztül több mint
egy évszázadon át, mégis meg kell tenni,
mert az ism ert nevek, szerzők vagy akár

helyek em lítése jobban felkelti a leendő lá
togató érdeklődését.
A bejárat mellett, baloldalon helyezke
dik el B arabás Miklós (1810-1898) „Zrínyi

Az újlaki „Három Huszár" vendéglő cégére a XIX. század második feléből és az „Amerikaihoz"
dohánykereskedés cégére a XIX. század első feléből
The sign-board of [he Three Hussars Tavern from the second half of the 19th century; the signhoard of the American Tobacco Store from the early 19th century
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A „Szent István Tornyához" lunetta alakú cégére, alatta Franz Schimmel cipészmester cégére
1874-ből; Johann Feszi budai könyvnyomdász és -kereskedő cégére 1854-ből; a tabáni „Majom
hoz” kocsma cégére a XIX. század végéről
The lunette-shaped sign-board of the St. Stephen Tower Inn, underneath the sign-board of
shoemaker Franz Schimmel from 1874; the sign-board of book publisher and merchant Johann
Feszi from 1854; the sign-board of the tavern „to the Monkey„from the end of the 19th century

berek munkáját dicséri a „Az Amerikaihoz”
dohánykereskedés cégére a XIX. század el
ső feléből, az „Arany Elefánt” fűszer-, fes
ték- é s borkereskedés cégére a Váci utca 2ből a XIX. század közepéről, vagy az ism ert
„Aranykéz” fogadó cégére az 1800-as évek
elejéről, és még sok m ás izgalmas, szokat
lan tárgy.
A cégérek, boltjelek é s házjelek úgy h e
lyezkednek el a kiállításban, hogy lehető
ség szerint egy korabeli fotó a közelben
szinte meg tudja jeleníteni a műtárgyat az
utca képében, hitelességet, sajátos han
gulatot adva ezzel az egész kiállításnak.
Olyan fotóművészek felvételei láthatók itt,
mint Weinwurm Antal, Müllner János vagy
Klösz György, m eghatározó alakjai a m a
gyar fényképészet történetének.
A vitrinben elhelyezett aprónyomtatvá
nyok bem utatják a látogatónak a kiskeres
kedelmi reklámfogásokat különféle zacskók,
dobozok és hirdetések formájában. A kiállí
tást talán még ki lehetne egészíteni egy fő
városi térképpel is, amely megjelöli a bemu
tatott műtárgyak helyszínét. A kiállítás jó
példa arra, hogy milyen módon lehet szűk
anyagi körülmények között, inkább a belső
erőket és lehetőségeket kihasználva a kö
zönség igényeinek eleget tenni, egy állandó
kiállítást felfrissíteni, érdekesebbé, gazda
gabbá varázsolni - a látogatók örömére.
Lásd még - See also: Borító 3 - Cover 3;
Hátsó borító - Back Cover

Old S ignposts from Pcst-Buda
The Renewed Permanent Exhibition
of the Kiscclli Museum

Patakmalmot ábrázoló házjel a Lajos utca 150-ből
House sign presenting a brook-mill at 150 Lajos Street
Fotók - Photos: Szalatnyay Judit
Miklós kirohanása” című, 1842-ben készült
nagyméretű olajfestménye. Eredetileg a
Váci utcai „főtrafik" belső cégére volt. ké
sőbb az 1861-től működő Kostyál férfisza
bóság használta a Váci utca 4. szám ban. A
festmény amúgy jól példázza, hogy legjele
sebb művészeink szám ára is érdekes, ko

rántsem megvetendő feladat volt egy-egy
cégérkép megfestése.
Külön figyelmet érdemel az újlaki „Há
rom huszár vendéglő” cégére a XIX. század
kilencvenes éveiből, amely majdnem félévi
restaurálási munka után került ki a nagykö
zönség elé. Szintén a restaurátor szakem 

The form er perm anent exhibition of the muse
um h as been renewed considerably. The venue
is the sa m e but the area h a s been extended,
some new objects have been installed and se 
veral exhibits have been replaced or moved. The
new concept and shift of em phasis offers visi
tors a m ore aesthetic, d eep er experience. The
starting point of the show is the 19th century
when th e economic situation w as getting imp
roving, th e re w as a boom in com m erce and m a
nufacturing and this im provem ent was based on
small sh o p s and workshops a s well as taverns,
pubs, re sta u ra n ts. Their signposts, adverts are
a uniquely rich and colourful m ixture of art and
advertising in many cases. Photographs and ad
vertising m erchandise accom pany the selection
of signposts to complement th e picture. The ex
hibition is a good example of how to make the
most of th e available budget and space, based
on the existing resources and facilities in order
to please visitors.
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Új intézmény, első kiállítás
Helytörténeti gyűjtemény a Budai Hegyvidéken
B alázs Attila
Új fejezetéhez érkezett Budapest XII. kerü
letének helytörténeti gyűjteménye. 2005.
decem ber 5-én megnyílt az első olyan
helytörténeti tárlat, amely a kerület tö rté 
netét a kezdetektől a XX. század közepé
ig igényesen, megfelelő keretek között dol
gozza fel.

alegység tartozik ide: a Budapest Hegyvi
dék I lelytörténeti Gyűjtemény, a Hegyvidé
ki Galéria és a Barabás-villa kiállítótermei.
A cél az volt, hogy a helytörténeti é s a kép
zőművészeti kiállítások ne egym ás rovásá
ra valósuljanak meg. így került a helytör
téneti gyűjtemény kezelésébe a Beethoven
utca 1/b. alatti, családi ház jellegű épület,
melyben a m unkaszobák mellett két kiállí
tótermet, egy könyvtárszobát és egy rak
tárhelyiséget alakítottak ki.

Előzmények
A tervezés
A helytörténeti munka m ár a hetvenes évek
elején megkezdődött a Hegyvidéken, a kerü
let akkori vezetése egy garázsnyi helyiséget
utalt ki a lelkes, amatőr helytörténészekből
álló csapatnak, melyet Győri Gáspár, a Tán
csics Mihály Gimnázium tanára vezetett.
Később az intézmény irányítása Molnár Im
re - aki kerületi iskolaigazgató volt, nyugdí
jazása után vállalta a gyűjtemény vezetését
- kezébe került, aki elérte, hogy a gyűjte
mény a Városmajor utcai garázshoz képest
méltóbb helyre kerülhessen. Ezen a helyen
sikerült egy állandó kiállítást létrehoznia,
melyben a kor elvárásainak megfelelően fő
leg a kerület munkásmozgalmi életére, em 
lékeire helyezték a hangsúlyt, miközben
elhivatottan gyűjtötték a régebbi korok em 
lékeit. Ekkor került a gyűjtemény tulajdoná
ba a gróf Semsey család levéltárának egy
része, vagy az Óra-villa híres óraszerkeze
te. A kiállítást mai kifejezéssel inkább lát
ványtárnak nevezhetnénk, mivel a raktáro
zási gondok miatt a vitrinekben és polcokon
volt látható a muzeális anyag nagy része.
Molnár Imre azonban a rendelkezésére álló
anyagot rendkívül jól rendszerezte, számos,
a kilencvenes évek végén megjelent, a XII.
kerülettel foglalkozó publikáció, tanulmány
még a Maros utcában kezdett formát ölteni.
1998-ban a XII. kerületi önkormányzat
úgy érezte - tegyük hozzá: joggal
hogy
a gyűjteménynek tágasabb kiállílótermekre, nagyobb raktárra van szüksége. L étre
hozták a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűj
temény és Kortárs Galériát, a Városmajor
utcában tágas helyiségeket biztosítottak
szám ára, valamint két raktárhelyiséget a
pincében. Sajnálatos módon az intézmény
profilja az elkövetkezendő esztendőkben
sokkal inkább a kortárs galéria, sem m int
a helytörténeti gyűjtemény felé tolódott el.
Egyre ritkábban rendeztek helytörténet
tel foglalkozó tárlatokat, a tárgyak m ind a
raktárakban porosodtak. A kerület v ezeté
se ezt tapasztalva 2005. január elsejétől új
intézményt állított fel Hegyvidéki Helytör
téneti Gyűjtemény és Galéria néven. Három

A gyűjtemény m unkatársai 2005 áprilisá
ban vehették birtokba az épületet, ekkor
kezdődött a leltározási, revíziózási folya
mat, mely július közepéig tarto tt. A köny
vek, folyóiratok, tárgyak nagy része, a fo
tóállomány egésze ekkorra került az új
épületbe, míg kisebb hányada a Városma
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jor utcai raktárban m aradt. A tárgyakat, le
véltári dokumentumokat a Beethoven utcai
raktárban, porm entesen szigetelt térben
tárolják, megoldott a hőmérséklet, vala
mint a páratartalom szabályozása is.
Az új épületbe való költözéssel megnőtt
az igény mind az érdeklődők, mind a gyűj
temény m unkatársai részéről, hogy egy
szépen kialakított helytörténeti kiállítás
sal záruljon az év. A nyári uborkaszezon
végén, amikor a kutatási lehetőségek meg
lehetősen korlátozottak, lehetett a nyár fo
lyamán kialakult elképzeléseket megvaló
sítani. Ham ar eldőlt, hogy a „nyitány” nem
egy speciális tém akört feldolgozó, tem ati
kus kiállítás lesz, hanem átfogó, inkább is
m eretterjesztő tárlat a kerület történeté
ről. Ebben szerepet játszott egyrészt az,
hogy régóta nem volt kerülettörténeti kiál
lítás, így sok helyi lakosnak lehet újat mon
dani, valamint az egyik legfontosabb cél-
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hangoztatott nézet volt. hogy a kiállítható
tárgyak hiánya nagyban gátolja egy helytörténeti tárlat m egrendezését.
A z álmok valóra váltása
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közönségként az iskoláskorú gyermekeket
jelöltük meg. A kiállítás időhatárainak ki
alakítása sem okozott különösebb gon
dot; az intézmény tulajdonában van ugyan
is egy rézkori agyagedény, melyet a Diana
utcai iskola (ma Jókai Mór Általános Isko
la) 1981-ben adományozott a helytörténeti
gyűjteménynek. Ezt a tárgyat mindenkép
pen szerettük volna bem utatni. A záródá
tumnak pedig a XII. kerület végleges ha
tárait rögzítő rendelet kiadásának évét
(1949) választottuk. így tehát az ősem ber
„határok nélküli” vadászterületétől a XXL
században is érvényes közigazgatási h a tá 
rok megszületéséig ta rt a kiállítás.
A tág időhatárok, valam int a két terem
adta fizikai lehetőségek azonban erősen
korlátozták az anyag mennyiségét. Sző
kébb időhatároknál sem lehet mindent b e
mutatni, ezért szelektálni kellett a tém ák
között, végül tizenkét témaegység m aradt
meg. A témaegységek közötti válogatás a
szerint történt, hogy m ennyire m eghatáro
zóak a kerület életében - például a term é
szetjárást mellőzni nagy hiba lett volna - ,
valamint hogy mennyire tarthat szám ot a
nagyközönség érdeklődésére (ide sorolhat
nánk például a Hunyadi Mátyás király által
épített vízvezetéket, amelyről szerte a ke
rületben beszélnek, de m ost a maga való
ságában megtekinthetővé vált). A tizenkét
tém akör a következő: 1. Kezdetek (őskor,
ókor), 2. Középkor (Mátyás vadasparkja,
Nándor falu, vízvezeték), 3. Szőlőművelés
(hajdan szőlővel borított területek, Jókai
Mór szőlőskertje, szőlőművelés eszközei),
4. Vendéglátás (a jellegzetes hegyvidéki
kocsmák, vendéglők), 5. Betelepülés (villa
építkezések a XIX. században, valamint a

XX. század első felében), 6. Turizmus (ki
rándulóhelyek, turistautak), 7. Közlekedés,
infrastruktúra (a kerület közművesítése,
villamoshálózat, autóbuszok, fogaskerekű),
8. Gyógyintézmények (kórházak, szanatóri
umok), 9. S port (autóversenyek, sízés), 10.
Tudományos élet (Magyar Optikai Művek,
Svábhegyi Csillagda), 11. Közigazgatás (a
kerület határainak változásai), 12. Kultúra
(oktatás, szellemi élet, helyi sajtó).
A különböző egységek felvillantják múl
tunk egy-egy szeletét, ízelítőt adnak a
Hegyvidék gazdag történelméből. Termé
szetesen mindegyik téma köré lehetne egyegy önálló kiállítási szervezni (ez egyéb
ként nem is titkolt célja a gyűjteménynek),
éppen ezért egy-egy egységen belül is kel
lett válogatni, mi kerül fel a tablókra, és mi
az, amit egy későbbi kiállításon lehet majd
látni. Ezt jól példázza a tízes tém akör, a tu
dományos élet. Számos intézmény kerül
hetett volna fel a tablóra, azonban súlyozni
kelleti, és ezért „csak” a Süss Nándor ala
pította Magyar Optikai Művekkel (MOM) és
a Konkoly-Thege Csillagvizsgálóval foglal
koztunk. míg a hasonlóan tekintélyes múlt
tal rendelkező Magyar Mérésügyi Hivatal a
jelenlegi tárlaton nem szerepel. A helyi la
kosok között sokkal ism ertebb a MOM és a
csillagvizsgáló neve, ezért az érdeklődés a
történetük iránt is fokozottabb. A kevésbé
ismert - „kevésbé látogatócsalogató” - fe
jezetei a m últnak egyelőre raktárban ma
radtak.
Fontos szempontként jelentkezett az is,
hogy minél több, a gyűjtemény saját tulaj
donában lévő műtárgyat, dokumentumot
használhassunk fel a kiállítás megvalósí
tásakor. A kerületben ugyanis éveken át

Szeptemberben egyszerűsített közbeszer
zési eljárás során öt pályázó közül egy ki
váló referenciákkal rendelkező látványtervező, valamint kivitelezője kapta a
lehetőséget, hogy munkájukkal részt ve
gyenek a kiállítás létrejöttében. A terve
zéskor több szem pontot figyelembe kellett
venniük; olyan, a későbbiekben újra fel
használható paravánrendszert kellett te r
vezniük. amelynek a felállításához minél
kevésbé kell a kiállítótermek falait tönkre
tenni. Nehézségként jelentkezett, hogy az
épület régen családi ház volt, így a m os
tani kiállítótermek falainak a folyamatos
ságát számos nagy felületű ablak szakítja
meg. Ezeket mind eltakarták függönyök
kel. a paravánok pedig nem szorosan a fal
mellett állnak, hanem benyúlnak a térbe:
egyik előrébb, a másik hátrébb van. de szo
rosan illeszkednek egymáshoz. Ahol szük
séges volt. ott a paravánok derékszögben
be is fordulhatnak a kiállítótér közepe felé.
Ugyancsak elvárás volt a látványtervezővel
szemben, hogy ne egyszerű, egyszínű para
vánok legyenek, hanem valamilyen módon
kifejezzék a Hegyvidékhez, a term észethez
való tartozást.
A kivitelezési munkálatok megkezdé
sekor még javában folyt az anyaggyűjtés,
azaz a társintézményekkel, fővárosi és or
szágos múzeumokkal való tárgyalás a mű
tárgy- és fotóanyag kölcsönzéséről. Hang
súlyozni kell azonban, hogy nem csupán a
tárgyak kiválasztásáról és a szerződés ki
töltéséről van szó: a m egkeresett intézmé
nyek szakmai tanácsokkal, észrevételekkel
járultak hozzá a kiállítás létrejöttéhez.
Nem szabad elfeledkezni a lelkes lakos
sági tám ogatásról sem. Sokan, főleg az
idősebb korosztályból hozták be az otthon
őrzött dokumentumaikat. Ezt a lelkes ke
rületi aktivitást egyrészt a kerületi újság,
a Hegyvidék című lap segítségével értük el,
melyben több alkalommal jelent meg tudó
sítás arról, hol ta rt a gyűjtemény a munká
latokban, és soha nem m aradt el az írások
végéről, hogy szeretettel várjuk a helyiek
felajánlásait. M ásrészt pedig a gyűjtemény
köré csoportosuló helytörténeti kutatók is
hasznos segítséget nyújtottak, mind szak
mai anyagokkal, mind pedig újabb források
m egismertetésével.
Sajnálatos módon azonban falakba is üt
köztünk a kiállításszervezési munkák köz
ben; voltak országos gyűjtőkörű múzeumok,
amelyek teljes mértékben - természetesen
az udvariassági formulák betartásával - el
zárkóztak a segítségnyújtástól, a tárgyak köl
csönzésétől. A magánszemélyek esetében is
előfordult ez a probléma, azonban náluk egy-
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formai szempontból igényes, ism eretter
jesztő kiállítást készíteni, melyet a te r
vek szerint 2006 őszéig lehetett látogatni.
2006 telére új időszaki kiállítással jelentke
zik a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény,
méghozzá úgy, hogy az egyik teremben a
mostani kiállítás anyaga lecsökkentve bár,
de egy állandó kerülettörténeti kiállítás
sá válik, míg a másikban egym ást váltják
majd a különböző időszaki tárlatok.

The First Exhibition of a New Institution
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értelműén az érzelmi motiváció volt az el
zárkózás kiváltó oka: bizalmatlanok voltak,
esetleg személyes ellentétek motiválták őket.
Az elutasítás okozta nehézségeket azonban
mindig sikerült feledtetni egy-egy segíteni
kész múzeum, vállalkozás vagy magánsze
mély megtalálásával.
A kivitelezés során komoly gondokat oko
zott a szűk időhatárok miatti szoros ütem
terv. A tárgyak kölcsönvételekor adódó el
kerülhetetlen bürokrácia egyes esetekben
meglehetősen hosszúra nyúlt - term észe
tesen csak a gyűjtemény szűkös időhatá
raihoz képest.
A napjainkban elterjedt kiállításrende
zési elvárásokat, mely szerint lehetőleg el
kell szakadni a terem falai nyújtotta hatá
roló vonalaktól, és mozgalmassá kell tenni

a kiállítótermeket, nem tartottuk be m ara
déktalanul. Úgy vált a kiállítás mozgalmas
sá, hogy nagyrészt mégis a falak mentén
haladnak az installációs elemek. A para
vánrendszer önmagában mozgalmas a té r
ben kissé eltolt elemeivel, valamint a rájuk
erősített tárlókkal, vitrinekkel. Tovább le
hetett fokozni ezt a fajta mozgalmasságot
életképek berendezésével, posztam ensre
állított műtárgyakkal, térképlapozgatóval,
képeslap-szekrénnyel. Mindez azért vált
szükségessé, mert a kiállítótermek köz
ponti részét nem lehetett megtölteni - pe
dig kiállítandó anyag lett volna bőven - a
helyigényes múzeumpedagógiai fogúd ho
zások miatt.
A fenti nehézségek ellenére azt elmond
hatjuk, hogy sikerült mind tartalm i, mind

The Local History Collection of the 12th district
in Budapest, otherwise called as Hegyvidék
opened a new permanent exhibition in Decem
ber 2005, which is the first of its kind as there
has not been a similar comprehensive exhibi
tion of local history in the district. Although lo
cal enthusiasts began collecting in the area in
the early 1970s, for quite a long period the local
permanent exhibition reflected current political
expectations and ideas rather than a real his
toric view. In 1998 a new stage began when the
collection was given more spacious and modern
rooms. The institution functioned as a local col
lection and contemporary art gallery, unfortu
nately shifting towards the latter: the local his
tory collection was rather neglected for a while.
Local authorities, feeling the need to renew, es
tablished a new institution in 2005, in which
both fields are able to operate. In the new build
ing the first tasks were to revise and take stock
of the material and to prepare the new exhibi
tion, which w'as planned to be a comprehensive,
informative one, targetting schoolchildren in
the first place. The exhibition ranges from pre
historic times up to 1949, when the boundaries
of the district were last defined. The available
time and space naturally limited the opportu
nities of designers who finally set up 12 topical
groups that would be impossible to omit from
the show or would be of interest to anyone. The
outcome was a remarkable, high-quality exhibi
tion, which will be reduced from the winter of
2006 to a smaller show in one room and the oth
er room will house new temporary exhibitions.
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In memóriám
Dr. Szabó Loránd
(1926- 2006 )
Fehér György
80 éves korában, 2006. május 18-án vá
ratlanul távozott az élők sorából dr. Szabó
Loránd közgazdász, aki több mint egy évti
zeden át vezette a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumot.
Kistisztviselő család legidősebb gyerm e
keként született 1926. október 17-én Szeg
halmon. Elemi iskoláit és a gimnázium alsó
osztályait szülővárosában végezte, de 1941
után a háború életre szólóan m egváltoztat
ta további sorsát. A II. bécsi döntés nyomán
édesapját Csíkszeredára helyezték, ahová
követte őt családja is, ezért gimnáziumi ta 
nulmányait Sepsiszentgyörgyön folytatta.
Azonban a hadiesemények következtében,
1944 őszén a családot Tapolcára telepítet
ték, ahol végül leérettségizhetett. A bizo
nyítvánnyal együtt azonnal kézbesítették
katonai behívóját is, és jóllehet a harci c se 
lekményekben nem vett részt, egységével
szovjet hadifogságba esett, ahonnan csak
1948 tavaszán érkezett haza. A szabadulás
öröm ét teljesen elhomályosította a szörnyű
hír: szülei és testvéröccse egy 1945 tav a
szán történt szőnyegbombázás során éle
tüket veszítették.
A húszas éveinek elején járó fiatalem
bernek saját lábra kellett állnia, és a „men
tőövet” az agrárium jelentette. 1948-ban
került a földművelési tárcához, ahol külön
böző beosztásokban végezte munkáját. E
mellett 1957-ben a Marx Károly Közgazda
ságtudományi Egyetemen diplomát, majd
egy évvel később doktori címet kapott. Az
egykori előadó a m inisztérium i hierarchián
egyre feljebb lépkedett és tisztviselői p á
lyája csúcsán - 1970 és 1974 között - közm egelégedésre vezette Dimény Imre m i
niszter titkárságát. Ebben a munkakörben
igazán jól tudta kam atoztatni kvalitásait: a
pontosságot, a szervezőkészséget és kivá
ló kapcsolatterem tő képességét. 1976-ban
elkerült a minisztérium Kossuth téri épüle
téből és először a tárca egyik háttérintéz
ménye, az Agroinform helyettes vezetője
lett. 1979 végén a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum vezetésével bízták meg. 1990 vé
gén bekövetkezett nyugdíjaztatásáig irá
nyította az intézmény szakm ai munkáját.
Nem tanult muzeológiát, nem végzett
m élyreható történelmi stúdiumokat, mégis
a múzeum 110 éves történetének egyik leg
sikeresebb igazgatója volt. Mindenekelőtt
szerette és élvezte munkáját, és ham aro

san m egtalálta helyét a szám ára addig ide
gen világban. Szakmai kérdésekben nagy
szabadságot adott kollégáinak, ugyanakkor
kiválóan kam atoztatta korábban m ár felso
rolt erényeit. Ennek is köszönhetően vezé
nyelte le a Vajdahunyadvár több évig tartó,
rendkívül sikeres felújítását. Az igazga
tói székben eltöltött több mint egy évtized
alatt nem csak az épületegyüttes, hanem az
állandó kiállítások is megújultak, évről év
re gyarapodott az időszaki kiállítások szá
ma, nőtt a múzeum külföldi elism ertsége.
Ebben nagy szerepet játszott, hogy kezdeményezően vett részt a Mezőgazdasági
Múzeumok Nemzetközi Szövetségének (AIMA) munkájában. Két esetben. 1981-1984
és 1987-1989 között a szervezet alelnöki,
majd 1984-1987 között elnöki tisztségét
töltötte be. A hazai múzeumi közélet is rö
vid időn belül befogadta, elism erte erénye
it, ezért választották az Országos Múzeumi
Tanács tagjává, egy cikluson át pedig alelnökként vett részt a munkában.
Korábbi, az agrárterületen szerzett szé
les körű ism eretségére alapozva élénk
kapcsolatokat ápolt a mezőgazdaság sze
replőivel. Vezetése alatt élte fénykorát az
1973-tól ism ét működő Mezőgazdasági Mú
zeum Baráti Köre. Az évek m úlásával egyre
nagyobb érdeklődést m utatott az agrártör
téneti kérdések iránt. Egy évtized leforgá
sa alatt közel 60 cikk és tanulm ány jelent
meg tollából, illetve vett részt ag rártö rté
neti témájú munkák szerkesztésében és ki
adásában. Ezek közül a legkiemelkedőbb a
„Magyar A grártörténeti Életrajzok" három
kötete és a „Magyar élelm iszeripar tö rté
nete” című terjedelm es tanulm ánygyűjte
mény, amelyekben szerzőként és szerkesz
tőként is jegyezték nevét.
Munkáját a tudományos élet is értékel
te, ennek elism eréseként szám os kitünte
tést m ondhatott magáénak, m ind között a
legmegtisztelőbbnek a Magyar K öztársa
sági Érdem rend Kiskeresztje kitüntetést
érezte. Szám ára a legnagyobb dicséretet
kollégái elism erése és szeretete jelentette.
Vezetése alatt jelentősen megfiatalodott a
múzeum. Nagy szeretettel és figyelemmel
irányította é s követte a fiatal m unkatársak
- vagy ahogyan ő emlegette őket: „az ifik”
- pályáját.
Nyugdíjaztatását követően is élénken
érdeklődött a múzeumban történtekről,
gyakran ellátogatott rendezvényeinkre.
Nyugdíjas éveiben is m egtalálta az érdek
lődésének megfelelő szakmai fórumokat.

így például aktív tagja volt a Nyugdíjas Ag
rárszakem berek Klubjának. Feleségének
2000-ben bekövetkezett halálát nehezen
viselte, de egyetlen fiának 2005 őszi várat
lan elvesztése mélyen m egrendítette, és fi
zikailag is rendkívül m egtörte. 2006. júni
us 12-én elhunyt szerettei mellé helyezték
végső nyugalomra a Farkasréti temetőben.

Dr. Loláiul Szabó (1920-2006)
E conom ist Loránd Szabó died at the age of 80
in May. He w as th e d ire c to r of the H ungari
an M useum of A griculture for m ore th an a de
cade. He w as born to th e family of clerks and
he w ent to school in m any different p laces due
to th e un fo rtu n ate ev en ts of history which af
fected his family a s well. A fter losing his fa
mily he began work in th e M inistry of ag ri
cu ltu re and he w ent to university. Due to his
g re a t p erso n al q u alities he clim bed the ca
re e r la d d er and w as p rom oted to higher po
sitions. From 1979 he d ire c te d the M useum of
A griculture until he re tire d . He has been one
of th e m ost su ccessfu l d ire c to rs of the m u se
um, th e reco n stru ctio n of the Vajdahunyad
c astle, th e renew ed exhibitions, international
recognition a re all linked to his professional
activities. He w as a productive author a s well
and he won several a w ard s. A fter his re tire 
m ent he did not sto p working in the m useum
field an d his death is a g re a t loss to his im m e
d ia te colleagues a s well a s the whole m useum
community.
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Vágó Erzsébet

Gs. Kottra Györgyi
A „halál” szó zord és sötét, ezért hát fino
mít a nyelv, azt mondjuk: „elment közü
lünk". így talán nem olyan végleges a bú
csú, gondoljuk, talán még visszatérhet
- noha tudván-tudjuk, Vágó Erzsébet nem
térhet im m ár vissza. Mindnyájunk Erzsi
je oly váratlanul távozott, hogy még mi is,
akik tudtunk eredendő betegségéről, majd
a felfoghatatlanul gyorsan érkezett kórról,
ami három nappal ötvenhatodik születés
napja előtt elvitte, értetlenül nézzük egy
mást, és m agyarázatot keresünk a m iértre.
De Thanatosz nem válaszol.
Erzsi nem készült restaurátornak. Egy
szerűen az lett. És nem is akármilyen mű
velője nehéz, eléggé soha nem becsülhető
m esterségének. Évről-évre iskolákat vé
gezve, konferenciákra járva, szakirodal
mat bújva, hogy megismerhesse az új mód
szereket, és kollégáitól-barátaitól ellesse,
amit lehet. Mi, textillel foglalkozó muzeo
lógus kollégái, valljuk be nagyon büszkén,
mi is tőle tanultunk mindent az anyagról,
lehetőségeiről, a mentés titkairól.
Nagyon szerette és tisztelte az anyagot.
Az egyenruhákat és a zászlókat. Türelmes
volt hozzájuk. Amikor a muzeológus már
rég átültette volna a zászló hímzéseit, Er
zsi ragaszkodott minden eredeti foszlány
kához, egy-két megmaradt rojthoz, flitterhez. Minden követ megmozgatott, hogy a
megfelelő anyagot, fonalat, fémszálat, fes
téket előterem tse. Nem csak a kezét, és
mint később kiderült a tüdejét, de szívét is
adta az anyagért, még akkor is, ha tudta mint mindenki ebben a szakm ában - , hogy
a textilrestaurálás hálátlan ága a m ester
ségnek, a zászlóké pedig a leghálátlanabb.
Egy festmény ragyogó lesz, egy ruha is éppé-széppé válhat. A zászló azonban, bár

mit tegyenek is vele, csak árnyéka lesz az
eredetinek.
Az árnyékok hozták meg mégis Erzsinek
a sikert és elism ertséget. Az 1848-as év
fordulós kiállítás, a „Fényesebb a láncnál a
kard" zászlói. Az ő munkája került a pla
kátra, a katalógus címlapjára. Erzsi talál
ta meg a Torda megyei nemzetőrzászló két
lapja között a készítők levelét és névsorát,
amitől a hatalm as zászló különleges lett. S
bár nem szeretett szerepelni, mindig na
gyon izgult, és m ásra hárította volna a ri
valdafényt, készült munkájáról film, vele
riport, róla újságcikk, tarto tt előadást kon
ferenciákon, és írt is a 48-as zászlókról. A
szakmai és az anyagi elism erés egyszerre
érkezett. Azután a millenniumi „Kard és Ko
szorú". majd a m ásodik világháborús nagy
kiállítás következett, ahol minden textil rá
emlékezik, rá em lékeztet. És a nagy siker: a
Mátyás templom zászlói restaurálási mun
káiban való közreműködés, ami m ár soha
nem valósulhat meg.
Erzsit mindenki szerette. Segítőkész
volt, mindenkivel barátságos, minden iránt
érdeklődő. Nagyon szeretett nevetni, sze
re te tt együtt lenni a többiekkel, velünk,
munkatársaival és barátaival. Szeretett
minket, szerette a múzeumot, az épületet,
a műhelyt. Szinte itt élt, valóban ez volt a
második otthona. Már vitték a kórházba, de
be ak art jönni, hogy munka várja. A kór
házban is arról beszélt, hogy egy-két hét és
jön vissza, m ert nagyon sok a dolga. Ami
kor m ár nem lehetett tovább titkolni elő
le betegsége mivoltát, akkor se panaszko
dott, harcolni akart, hogy visszajöhessen,
rendben hagyjon mindent, mielőtt nyugdíj
ba megy, és hogy befejezze a félbemaradt
48-as zászlót, amin dolgozott. Már m ás fe
jezi majd be helyette.
Vágó Erzsébetnek, Erzsinek nem adatott
több felvonás az élet színpadán, ám amennyit

játszania adatott, azt nagyszerű, igaz em
berként játszotta végig. Nem búcsúzhatunk
Tőle a Hamlet egy sorával: „Jó éjt. királyfi,
nyugosszon angyal-éneklő sereg...”, hiszen
nem volt királyfi, drámai hős, csak egy volt
közülünk - és ha már életéből harminchat
esztendőt a honvédségnél töltött, hát kér
jük a Seregek Urát, hogy nyugtassa Ő az
örökkévalóságban.
Erzsébet Vágó
The M useum of Military History lost one of its
most ingenious restorers. E zsébet Vágó knew
eveything abot textiles. Her care and love for
the m aterial w as the basis of her interest and of
the urge to transfer the knowledge to all those
museum e x p e rts who were dealing with texti
les. She w as loved by all her colleagues and this
was not accidental: she was alw ays helpful, ea
ger to give all the experience she had, all in the
interest of th e museum. Her mem ory will never
fade away.

Erdész Sándor
(1929- 2006 )
Páll István
A nyírségi mesegyűjtő, a jászberényi Jász
Múzeum, a nyíregyházi Jósa András Múzeum,
s végül a Sóstói Múzeumfalu néprajzos muze
ológusa (utóbbinak 15 évig igazgatója) 77
éves korában, hosszú betegség után nyíregy
házi otthonában elhunyt.
Hosszú, szakmai fordulatokban bővelkedő
életút áll mögötte. A „véletlenül" Szobon

született hú (apja épp ott szolgált határrendészként) szülei révén nyírségi gyökerek
kel rendelkezett. Iskoláit Szatmárnémetiben
(melyet épp akkor csatoltak vissza Magyarországhoz) és Nyíregyházán végezte. Falusi
szárm azása elősegítette, hogy népi kollégis
taként a pesti Eötvös Loránd Tudományegye
tem re járjon, ahol elvégezte a muzeológia
szakot. Mint friss diplomás szakember, akit
Ortutay Gyula is pártfogolt, a Népművelési

Minisztérium Múzeumi Főosztályán kapott
előadói állást. Ám a hivatalnoki élet nem
nagyon ízlett a fiatalembernek, s a házas
ság is közbeszólt, így ismét vidékre, Jászbe
rénybe vezetett az útja, ahol a muzeológusi
állás mellé lakást is kaptak ifjú feleségével.
A „nyugalmas” múzeumi élet nem tar
tott sokáig: az 1956-os jászberényi esemé
nyeknek - akaratán kívül - részesévé vált,
hiszen szolnoki feletteseinek javaslatára (?),
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utasítására (?) pozíciót vállalt a helyi mun
kástanácsban, hogy jelenlétével adjon súlyt
a város és annak múzeuma értékei megóvá
sának, s hogy elkerüljék a szovjet csapatok
kal való jelentősebb összetűzéseket, s az
ezzel járó rombolást (a siker nem volt tel
jes...).
Értékmentő ténykedésének meg is lett
a következménye: ham arosan a budapesti
Fő utcai katonai börtönben találja magát,
s a vizsgálati fogságból néhány hónap
múltán újra patrónusa, Ortutay közben
járására engedték ki. Bár nem úszta meg
büntetés nélkül (tartalékos katonai rang
jától megfosztották, s „száműzetésként”
a nyíregyházi múzeumot jelölték ki „kény
szermunkahelyéül”), jutalomként is értel
mezhető: újra ősei közé került, oda, ahol egy
folklórkutató a civilizációs ártalmaktól még
szinte érintetlen terepet találhatott. S az
sem lehet véletlen, hogy a mesegyűjtéssel
kezdett foglalkozni, hiszen Ortutay maga is
a Nyírségben és a Rétközben folytatott m ás
fél-két évtizeddel korábban terepmunkát.
Az ő nyomdokain haladva előbb kisebb cik
keket, gyűjtéseket jelentetett meg, majd jött
a nagy jelentőségű. Ámi Lajos meséit ta r
talmazó gyűjtemény. Az Új Magyar Népköl
tési Gyűjtemény 1968-ban 3 kötetben adta
közzé a szamosszegi mesemondótól gyűj
tött 262 m ese majd' mindegyikét. Az egyé
niségkutató iskola módszerével felgyűjtött
és megjelentetett munka révén Erdész Sán
dor Európa-szerte ismert népmesekutatóvá
vált, s a gyűjteményből készült válogatásból
összeállított német nyelvű kötetet 1971-ben
a németországi Münsterben is kiadták.
Bár nem lett hűtlen a népmesékhez,
figyelme egy idő után a hiedelemmondák
felé irányult: a sárkányok és kígyók magyar
néphitben való megjelenése több magyar
és német nyelvű tanulmány után kötetté
érett: a Kígyókultusz a magyar néphagyo
mányban című kötetével 1984-ben kandidá
tusi címet szerzett a debreceni egyetemen,
míg A mese- és hiedelemvilág kapcsolata
című munkája a Magyar Néprajz népkölté
szet-kötetében hosszú időre meghatározta
a tém a kutatási irányát.
De Erdész Sándort nem csak mint folk
loristát, hanem mint néprajzos muzeoló
gust és múzeumszervezőt is számon tartja
a tudománytörténet. Kiss Lajos és Nyárády
Mihály nyomdokain haladva a nyíregy
házi Jósa András Múzeum afféle „minde
neseként” gyűjtötte, leltározta, kartonozta,
mutatózta stb. a tárgyakat, járta a falva
kat a megye minden részében. Az 1960as évek elején a Magyar Néprajzi Atlasz, a
70-es évek második felében pedig a megyei
műemléki topográfia terepkutatásaiban is
részt vett. Érdeklődése széles körű volt:
írt cikket a szatm ári Erdőhát gabonatároló
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Erdész Sándor (bal oldalon) Ámi Lajos mesemondótól gyűjt
Sándor Erdész (in the middle) during a collection tour
építményeiről, fejfáiról, a nyíregyházi, a rétközi meg a nyíri mezőségi népi építkezésről.
Talán éppen népi építészeti kutatásban való
jártassága, „előélete" miatt is nevezték ki
az akkor alakított Sóstói Múzeumfalu élére,
hogy megalkotója, irányítója legyen a skan
zenépítésnek, részese legyen annak a még
nem kiforrott gyakorlatnak, ami egy sza
badtéri múzeum felépítésének cseppet sem
könnyű folyamatát jelentette.
1971-től az 1979-es részleges m egnyitá
sig eltelt idő alatt szinte egyedül birkózott a
múzeumépítésbe ki- és bekapcsolódó válla
latokkal. szövetkezetekkel, míg végül szak
értői tám ogatással sikerült dűlőre vinnie a
múzeum ügyét, amely azóta a legnagyobb
magyarországi regionális szabadtéri múze
umként öregbíti a táj, Nyíregyháza és meg
álmodói hírnevét.
S közben folytatta a tudományos meg
a szerkesztői munkát is: intenzív kuta
tásokat folytatott a nyíregyházi tirpákok
között, s másokat is e korai szlovák népcso
port történetének, nyelvének és néprajzá
nak tanulmányozására buzdított. A Sóstói
Múzeumfaluban létrehozta az ún. „tirpák
archívumot”, melyben a tirpákokról meg
jelent tanulmányokat, kéziratokat gyűjtötte
egybe. Magyarországi és szlovákiai kutató
kat látott vendégül, segítette terepm unká
jukat, s négy kötetet is szerkesztett a Jósa
András Múzeum kiadványai sorozatban
Nyíregyházi szlovák („tirpák”) nyelvjárási és
néprajzi emlékek címmel az 1970-es, 80-as
években.

Szakmai munkásságát (forradalmi „előéle
tére” való tekintettel) csak elég későn hono
rálták kitüntetésekkel: két „A Szocialista
Kultúráért” érem mellé többekkel megosztva
megkapta a Kós Károly díjat is, amivel sokol
dalú tevékenységét ism erték el.
A Sóstói Múzeumfaluból ment nyugdíjba
1989-ben, 60 éves korában. Nem akart
tovább igazgatóskodni, úgy gondolta, hogy a
napi munka nyűgeitől megszabadulva ked
venc folklórtémáinak kutatásában megta
lálja szám ítását. Az ezután következő még
bő másfél évtized előbb még intenzív kuta
tással telt el, majd egyre inkább a rátörő
betegség kötötte le. Bár teljes életet élt,
befejezetlen, kiadatlan munkák maradtak
utána: mesegyűjtések, hiedelennnondakéziratok gyarapítják a múzeum néprajzi
adattárát, több száz kiadott munkája pedig
közkinccsé téve várja a kutatókat (utób
biak bibliográfiája megjelent a Jósa András
Múzeum évkönyve XXIV-XXVI. kötetében).

Sándor Erdész
(929 - 2006
The g reat folk tale research er of the Nyírség reg
ion. the museologist of the A ndrás Jósa Museum
and th at of the Sóstó Museum Village died at the
age of 77. Sándor Erdész devoted his life to the
folklore of his native land, his work and publis
hings made him a well-known tale researcher
throughout Europe, his presence will always be
m issed by his colleagues.
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Könyv- és folyóiratszemle
A főváros könyvtárának története
Holló Szilvia Andrea
Kézhe veszünk egy könyvet, és már a borí
tó régmúlt kellemes emlékeket idéz fel. Ugye,
már Önök is jártak így? Amikor először vet
tem elő a Fővárosi Könyvtár történetének a
kezdetektől 1945-ig tartó időszakát feldolgo
zó kötetét, érdeklődve nézegettem a borítón
a filmkockákat Idéző régi képeket, s egy idő
után a saját diákkorom jutott eszembe: ami
kor először léptem át az akkoriban kissé ko
pott, de mégis elegáns Wenckheim-palota
kapuját, hogy 16 évesen beiratkozzam az ol
vasók közé, s készülhessek az országos ta
nulmányi versenyre.
Nos, az én diákkoromról ez a könyv termé
szetesen m ár nem szól. Ennek felfedezésekor
meg is sértődtem: vajon miért csak 1945-ig
írták meg a könyvtár történetét? Erre a ta
lányra a megoldást csak azután találtam
meg, amikor belekezdtem az olvasásba: ez
az első kötet. Hát, ezt az Információt a címla
pon igazán feltüntethették volna. Az előszót
ritkán olvasom el, mert többnyire érdekte
len - most sem kellett volna belevágnom a
főigazgató és a szerkesztők (mellesleg cím
nélküli) bevezetőjébe. A dobogásom tovább
folytatódott: ki a szerző? Egy ilyen alapos
munkával összeállított kötet íróját néhány
szóban a fülszövegben igazán bemutathatták
volna. Ha nem tudnám, hogy Katsányi Sán
dor kiváló (bár már nyugalmazott) könyvtá
ros, a könyvből ez sem derülne ki.
A dohogás azonban alábbhagyott, ami
kor kiderült, hogy a könyvhöz, mint a meg
idézett századelőn, finom selyem könyvjelző
tartozik, s rögtön kettő, hogy a fejezet elejét
és végét egyaránt jelezni tudja az olvasó. Az
is megtetszett első pillantásra, hogy fejeze
tenként külön választották a jegyzetet, így
könnyebb benne eligazodni. A kronológia a
könyvben említett évszámokat tartalmazza,
a névmutató egészen kiváló. Nem mondható
el ez azonban a tárgymutatóról, mely teljesen
szubjektív, a felvett fogalmak önkényes válo
gatások, s bár könyvtáros szemmel bizonyá
ra így is használható, a laikusnak nem nyújt
segítséget az eligazodásban.
Kezdjünk hát hozzá az olvasáshoz, ha már
egyszer megígértem könyvtáros barátaim
nak, hogy elmondom a véleményem erről az
ünnepi kiadványról! No, persze egy ilyen jel
legű könyvet nem lehet, és nem is szabad egy
végtében elolvasni: én is lassan, fejezeten
ként haladok.
Már az első fejezet olvastán az a dilem

mám: mi is tekinthető a kezdetnek? Meg lehet-e egyáltalán ragadni, mikor kezdődött a
főváros könyvtárának története? Az alapí
tással? De hát az mikor volt? És milyen ke
retek között működjön egy polgári könyvtár
- egy város polgárainak könyvtára? Éppen
ezen kérdések tisztázása miatt nem a váro
si könyvtár alapításával indul a történet, ha
nem a könyvek gyűjtésének kezdetével. Tudo
mányos célú könyvtára az akadémiának, az
egyetemnek m ár korábban is volt, de ők nem
törődtek a civil lakosság igényével. A kérdé
sek feszegetése közben izgalmas történetek
kel örvendeztet meg a szerző: ilyen Frank Ig
nác históriája, aki nem az egyetemre hagyta
könyveit, hanem városi könyvtár céljára, ha
gyatékával mégis az Egyetemi Könyvtár állo
mányát gyarapította. A gomb megvolt, de hol
a kabát, vagyis az épület?
A második fejezetből a könyvtáralapítás
előzményeit, a korai kezdeményezéseket is
merhetjük meg, többek között Toldy Ferenc
javaslatát, aki az építendő könyvtár helyé
nek meghatározásakor elsőként tette fel a
kérdést: kinek kell közkönyvtár? A belvárosi
Reáltanoda utcában tervezett könyvtárral a
munkások, szegényebb néprétegek olvasás,
kulturálódás iránti vágyát akarták kielégíte
ni. hiszen ők ritkán tudtak maguknak köny
vet venni, míg a tudományos érdeklődésűek
számára már működtek nagy könyvtárak.
A sors fintora, hogy később mégis az Egye
temi Könyvtár épült meg a Reáltanoda utca
sarkán. S egy újabb fricska Pest városának:
a nagyobb magyarországi városok sorában
szinte az utolsó volt, ahol közkönyvtárat ala
pítottak. Ismerős ez a helyzet, hiszen a Nem
zeti Múzeum árnyékában a városi múzeum
alapítása szintúgy bukdácsolva indult, mi
közben vidéken egyre másra alapozták meg
a későbbi nagyhírű múzeumi gyűjteménye
ket. Bizonyára ettől az időtől szárm aztatha
tó a mai napig megoldatlan gyűjtőköri elhatá
rolás problematikája is: a fővárosi levéltár, a
múzeum és a könyvtár a kezdetektől egyfor
mán gyűjti a Budapest-irodalmat és a nyom
tatványokat.
Jól megoldott az egyes személyek bemu
tatása a könyvben, ami talán a szerző, talán
a szerkesztők ötletességét dicséri: életrajz,
portré elkülönítve a folyó szövegtől.
Ma már el sem tudjuk képzelni azt az időt,
amikor egyetlen könyvtáros dolgozott egy
olyan könyvtárban, melynek nem volt olva
sóterme, sőt - a hivatalon belüli elhelyezése
miatt - egyenesen nehezen megközelíthetőnek tartották. Ez volt a Főváros Statisztikai

Könyvtára, a mai FSZEK elődje. 1893-ban
aztán megalapítják a - mit is? Újabb gon
dot okoz. hogy 1903-ig egymás mellett léte
zett szakkönyvtár és közkönyvtár, nem dőlt
el, valójában melyik célt is szolgálja az új in
tézmény. Bár eredetileg szakkönyvtárat nem
akartak létrehozni, de a körülmények alkal
matlanná tették az intézményt a közkönyv
tári feladatra: alig voll a gyűjteményben
szépirodalom, munkaidőben tartott nyitva,
és állományából nem lehetett kölcsönözni.
Ugyanakkor látogatása ingyenes volt minden
16. életévét betöltött, tisztességes öltözetű
egyén számára. A gyűjtőkör meghatározásá
ra az 1896-ban kidolgozott előterjesztés ja
vaslatát idézi a szerző, s a vita a fővárosi in
tézmények között a mai napig tart.
1903-ban új korszak kezdődött a könyvtár
életében: ugyan megmaradt a 16 éven felüliek
olvasói joga. de Bárczy István polgármester
berlini mintára városigazgatási szakkönyv
tárat akart létrehozni. Sokan mondtak véle
ményt könyvtár ügyben, Heltai azzal érvelt,
hogy általános könyvtárat létesíteni drága,
a népkönyvtár meg a kerületek ügye, ezért a
főváros szakkönyvtárat létesítsen. Ekkor lé
pett színre a könyvtár mai névadója. Szabó
Ervin, aki a statisztikai hivatalt vezető Kőrösy József tanítványaként vette kézbe az ügyet
(s szinte hihetetlen, hogy gazdag életműve 41
éves korában bekövetkezett halálával ért vé
get). Szabó Ervin olyan javaslatokkal állt elő,
melyek ma is a közgyűjtemények legfonto
sabb kérdései, s máig megoldatlanok: a be
rendezés technikája, a katalogizálás, a gyűj
tőkör meghatározása. Már akkor sem volt
kisegítők alkalmazására pénz, de a könyvtá
ros munkatársak közül Gárdonyi Albert neve
ism erősen cseng a várostörténettel foglalko
zók fülében.
1904. október 15-én került le a könyvtár
ajtajáról a „Zárva van” tábla, ezt tekinthetjük
a megalapítás időpontjának. Kik használták
a kezdetekben az intézményt? Tisztviselők,
jogászok, diákok, tanárok és gyakran tanár
nők, s azok az első generációs értelmiségiek,
akik nem élvezhették az otthoni köny vtár elő
nyét. A kölcsönzés biztosíték fejében ingye
nes volt, s a könyvtár vasárnap is nyitva ta r
tott. Már kezdetben bevezették a referensz
szolgálatot, vagyis a kézikönyvtárat, ameri
kai m intára tematikus bibliográfiákat gyár
tottak. Ki lehetett könyvtáros? Olyan diplo
más, aki publikált, a német mellett még egy
nyelvet beszélt, és nem feltétlenül folytatott
korábban könyvtári gyakorlatot. (Ennek a
korszaknak lezárásakor található egy rövid,
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lényegre törő összegezés, ami egyszerűen
kezelhetővé teszi a könyvet.)
Nagy teret kap annak kérdése, mi is a
könyvtár feladata? A szabadművelődés?
Spontán vagy tudatos? Voltaképpen mind
egy, mert mindkét módszer lassú, bár a tu
datosság eredményesebb. Igazából az ötödik
fejezetben kezdődnek a fárasztó ismétlések,
ugyanazok a kérdések térnek vissza, s ez
vontatottá teszi a könyvet.
A hatodik fejezet bőségesen illusztrálva
foglalkozik az épülettervekkel, ami m ár csak
azért is fontos, m ert eddig kevesen tudták,
hogy 1911-ben a mai Köztársaság térre ter
vezték a könyvtárat. Itt ismét kiváló anekdo
ták kerülnek elő, így Lajta Béláról, aki nem
kapott honoráriumot, jobban mondva mire
özvegyének azt kifizették, addigra m ár csak
egy villamosjegy árát érte. Sok-sok évszám
meghökkentő: 1907-ben már a gyermekolva
sókkal is foglalkoztak, a katalógusrendszer
1914-ben készült el. A fejezet erénye az a táb
lázatos munkarend, ami egyfajta munkakö
ri leírásnak is felfogható. Ugyanakkor sok a
következetlenség (Pikier Blankáról többször
olvasunk, mire fejezetekkel később megis
merhetjük életrajzát), a fiókkönyvtárakról és
a hagyatékokról szóló részek lexikon szócikk
szemek.
Kissé erőszakolt a könyv túlzott kronologi
kus tagolása: külön fejezet foglalkozik az el
ső világháború alatt és a tanácsköztársaság
idején történtekkel, a húszas-harmincas évek
tárgyalása nagyon hosszadalmas.
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A háború idején tör
téntek összegzése figye
lemre méltó, sok, később
előkerülő problémát fe
szeget. Pl. az alkalm a
zottak szelektivitását a
katonai szolgálat miatt
(csak a nem bevonuló
férfiakból lehetett válo
gatni, miközben kevés a
szakképzett nő), a sza
badpolcos rendszer be
vezetését, ezzel könnyít
ve az adminisztráción. A
háborús évek dacára az
állomány gyarapodott,
az olvasók száma nőtt. A
közízlést Jókai határoz
ta meg, de nívós és mo
dern irodalmi folyóirato
kat is lehetetett lapozni,
sőt, ekkor jelent meg az
Irodalmi Őr, a Nyugat
szerkesztőinek közremű
ködésével kiadott könyv
tári periodika. A politi
káról kevés szó esik: a
feljelentők a baloldaliságot, a radikalizmust rót
ták fel Szabó Ervinéknek,
védelmezőik a könyvtá
rosok pártatlanságát és
sokoldalú érdeklődését emlegették.
A tanácsköztársaság idején történteket
a szerző feszes, rövidke fejezetekre tagol
ja, filmszerűen peregnek az események. Ki
érződik a könyvből is az a kapkodás, ami
ezeket a hónapokat jellemezte. Bár a sze
mélyzet változott, az olvasók a várakozás
sal ellentétben hűségesek maradtak, de új,
nagyobb, jobb helyet kellett keresni az intéz
ménynek.
A bethleni konszolidáció koráról írottak
ban megint csak sok az ismétlés, a vissza
utalás a korábban említett személyekre,
elméletekre. Érezhetően kifáradt a szer
ző, vagy éppenséggel nem élvezte ennek
a korszaknak bem utatását. Jól érzékelteti
azonban, mennyire meghatározta a könyv
tá r munkáját egy-egy vezető személye; és
annak ellenére, hogy kevesen dolgoztak a
könyvtárban, az intézmény erősen hatott a
kulturális életre. A korszak lényege: a cen
zúra kivédésére tett kísérletek, a fiókkönyv
tári hálózat kiépítése, a körülmények rom lá
sa, elveszített olvasók.
1926-1938 között második aranykorát él
te a könyvtár, ekkorra esik a jelenlegi köz
pont megvásárlása. Az már nem is megle
pő, hogy ilyen meseszép palotához jutott a
könyvtár, hiszen m ár az új igazgató megvá
lasztása is kultúrpolitikai, társadalmi ese
mény számba ment, az újságok hosszan cik
keztek róla. Másrészt a kisajátított palota,
melyben egykor Proletár Múzeumnak szán
tak helyet, majd a román megszálló csapatok

vertek tanyát benne, a családhoz visszake
rülve mielőbb vevőre várt. A palota a Szabó
Ervin-féle nyilvános könyvtár gondolat meg
valósításának ugyan nem felelt meg, de ele
gáns, magasztos belső terei rangot adtak a
benne folyó munkának. Termeibe meghatódottság nélkül még az én diákkoromban sem
lehetett belépni. Ez talán csak mára oldódott
fel a modernizálással, az olvasóközeli meg
oldásokkal.
A peremvárosi fiókkönyvtárak terve mint
egy előkészítette a Nagy-Budapest gondolat
megvalósítását, miközben a belső kerüle
tekben a könyvtári fiókokat bérházak emele
ti lakásaiban alakították ki. Nem is lehetett
ott modernebb írókat olvasni, ugyanakkor a
szélesebb gyűjtőkörű központban kevés ol
vasóhelyet alakítottak ki. A női olvasók leg
inkább az 1. sz. fiókkönyvtárat tüntették ki
figyelmükkel, de a koldusok is a könyvtárba
jártak melegedni. Enyvvári Jenő igazgató öt
lete nyomán villamos-könyvtárat indítottak
útra - sikertelenül ezt a m a hasonló gon
dolatokat dédelgető illetékeseknek meg kel
lene fontolni!
A határon túli magyar irodalm at lelkiis
m eretesen gyűjtötték, a Budapest Gyűjte
mény pedig olyan jelentős kutatóhellyé lé
pett elő, hogy a várostörténeti monográfia
m egírására őket (és nem a levéltárat vagy
a múzeumot) kérték fel. Kedvezőtlen fordu
lat, hogy elindult a könyvtári állomány erő
teljes bulvárosodása, a referensek nem az
olvasóknak dolgoztak, hanem hivatali meg
kereséseket intéztek. Egy azonban biztos, a
könyvtár távol tartotta m agát a jobboldali
politikától, semlegességet hirdetve a szak
mai tevékenységet részesítették előnyben,
még ha az nem is mindig vált előnyükre.
A m ásodik világháború próbára tette a
könyvtárosokat, átalakult a beszerezhe
tő idegen nyelvű irodalom köre, és bizony
a sem legesség visszaütött: szinte hihe
tetlen, de az é rt tám adták őket, mert nem
vették meg a Mein Kampfot. A zsidótör
vényeknek fittyet hányva nem tiltották ki
szárm azásuk m iatt régi olvasóikat, a zsi
dó szerzők műveit elkülönítve és zárolva
tárolták, de nem sem m isítették meg. Ez
a tisztesség es hozzáállás vezetőcseréket
eredm ényezett.
A könyvtár hasznosságát, a közgyűjtemé
nyek létét sokan megkérdőjelezték, ezért
megható az ostrom alatt könyvet kölcsön
ző idős asszony története, aki a pincében
szépirodalmat bújva élte túl a borzalmakat.
A könyv 1945-tel végződik, lehangolóak a
pusztulás képei. Ezért már alig várjuk, hogy
a helyreállítástól az új központ átadásáig ter
jedő harmadik aranykor történetével is meg
ismerkedhessünk, ám mindez m ár a máso
dik kötetben lesz olvasható.
(Katsányi Sándor: A főváros könyvtárának
története I. kötet 1945-ig. Fővárosi Szabó Er
vin Könyvtár. Budapest, 2004. 420 p.)
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Múzeumőr. A Bács-Kiskun Megyei
Múzeumi Szervezet folyóirata
Bereznai Zsuzsanna
A XX. század elején a múzeumőr kifejezés a
’múzeumigazgató, múzeumvezető’ értelem
ben szerepelt. ,Az őr feladata: A múzeum őr
zése, kezelése, rendezése, leltár készítése, költ
ségelőirányzat és vételek Iránti javaslattétel, a
zárszámadás előkészítése, a múzeum kulcsának
őrzése, a múzeum pénzének elszámolási kötele
zettség mellett való kezelése s általában a belső
ügykezelés intézése" - olvashatjuk a Kiskunfél
egyházi Városi Múzeum, a Kiskun Múzeum jog
elődje szervezési szabályrendeletében. Szalay
Gyula tanár kezdeményezésére ugyanis 1902ben létrehozták a város múzeumát, melynek el
ső múzeumőre ő maga lett, az a főgimnáziumi
tanár, aki Móra Ferencet is tanította.
A Múzeumőr című folyóiratot Bánkiné dr.
Molnár Erzsébet Aranka múzeumigazgató ala
pította 2003-ban, a kiskunfélegyházi Kiskun
Múzeum, a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szer
vezet tájmúzeumának folyóirataként. Az elmúlt
három esztendőben évi két alkalommal tájé
koztatta a szakmai és az érdeklődő közönséget
a Kiskun Múzeum életéről. Állandó rovataiban
olvashatunk a legújabb kutatási eredményekről
(Termés), az éppen aktuális, országos múzeu
mi eseményekről (Kitekintés), a múzeumi gy űj
temény gyarapodásáról (Gyűjtemény), a frissen
megjelent múzeumi kiadványokról (Könyvaján
ló), valamint a Kiskun Múzeum évi eseménye
iről (Hírek). A folyóirat minden (’gyes száma a
Kiskun Múzeum internetes honlapján is olvas
ható.
A 2006. esztendőben a folyóirat tartalmá
ban és formájában is megújult: ma már a BácsKiskun Megyei Múzeumi Szervezet hírlevele
ként jelenik meg. Az évi négyszeri megjelenés
a kutatási eredmények s az ajánlott programok
gyors közlésére is lehetőséget ad. A negyedik
évfolyam második száma (2006. június 15.)
már ebben a megújult formában adja közre a
múzeumi szervezet híreit. A Termés rovatban
két irodalmár helytörténeti kutató tanulmá
nyát olvashatjuk. A kiskunfélegyházi Luchmann
Zsuzsanna „Örök fiatalon” című írásában a felegyházi gyökerekkel is rendelkező Petőfi Sán
dor költészetéről szól, aki „157 éve fiatalon él
közöttünk, mert folyamatosan része annak a
mozgásnak, amely a változásokat képes hozni
a szellemi életben". Bajtai Mária kecskeméti kö
zépiskolai tanár „Kötelezőn innen és túl" cím
mel arra a kérdésre keresi a választ, hogy' hol a
helye a félegyházi születésű Móra Ferenc műve
inek a mai iskolai oktatásban.
A Visszatekintés rovat egy 2006. május
18-i kiállítás-megnyitóval kezdődik. Aki is
meri Ujváry Zoltán néprajzkutató profes-
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Bálint László:

Az első bajai 1956-os emlékműről
A2 emlékművek állítása, elnevezésük is
erre utal. általában történelmi távlatot
igényel, ezért nemigen lordul elő, hogy az
ünnepelni kívánt eseményekkel egy időben
vagy közvetlenül utánuk történik. Az első
1956-os bajai emlékmű a ritka kivételek
közül való. s gyors felállítása azt jelzi, hogy
a forradalmi napok résztvevői és tanúi
pontosan tudták, hogy ami folyik, annak
pirosbetiis ünnepként lesz helye a magyar
emlékezetben.
Boros Ciézának az 1956-os Intézet
kiadásában 1997-ben megjelent Emlékmű
vek ‘56-nak cimü. az összes magyarországi
és külföldi momentumot felsoroló doku
mentumkötetében olvasható, hogy „Magyarországon a forradalom első emlékművét Ba
ján állították Pátzay Pál ledöntött Sztálinszobra helyén a Déri-kertben.” A megál
lapítás pontos és igaz, mint ahogyan az is.
hogy az emlékmű tervét ifj. Éber Sándor
festőművész tanár készítette, kivitelezését

] pedig Elketz Balázs szakoktató irányí
j tásával az építőipari technikum diákjai
végezték. Téves azonban az emlékmű fel
{ avatásának megjelölt időpontja (október
j 26.). és pontatlanul szerepel lerombo
j lásának ideje is (..... 1956. október 27. után
az ismét hatalomra került kommunisták
ledöntötték"/. A hiteles információkon kívül
a hibák is a forrásként használt műből (Dr.
Vágvölgyi Ferenc: Baja és vidéke a szovjet
megszállás évtizedeiben. Kézirat. Baja. Türr
István Múzeum. Adattár 2017/95.) kerültek
át Boros Géza könyvébe.
Mivel az egyszer leirt téves adat
hajlamos makacsul újra és újra feltűnni a
szakirodalomban (erre ebben az esetben is
volt már példa), az alábbiakban személyes
emlékeim alapján szeretném pontosítani a
történteket s ezáltal megakadályozni a
tévedés terjedését.
A forradalom első. viharos hetét követő
en. október végén a győzelmet ízlelgette az

TERMÉS:
Bálint I-iszló. Az első bajai 1956-«». emlckmüröl.................... ...................................I.oldal
Maycr Lászlóm*: Az emberi helytállás példája
1956 57-bcn Kb&unfétegyhÉsÍR....... „2 oktal
Bereznai Zsuzsanna: Közéleti vicceink és
1956....................
í.oldal

VISSZATEKINTÉS:
A XXI. szazad könyvtermése a BacvKískun
Menye« Múzeumi Szervezetben (Kalmár Ág
nes)...... ...................................................5. oktal
A Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezel
kiadványai (Búcsú Lídia*
.............7, okfai
Múzeumi kutatások konfis'etteti* (Vác/i Má
ria)............................................................. 9. oldal
Múzeumi Esték Bartók útjain fPázmándi Ju
dit)............................................
IIoldal
Százéves a Kossuth szobor (Sz.K.I) ...14. oktal

PROGRAMAJÁNLÓ:
1956-os kiállítás Bács-Kiskun megyében
(Tánczos Szabó Ágota).™...... ........... 14 oldal
,.Műveld a csodát ne niagysráwT (Kovács 7jta).......»,.............................................
16.:»kW
Múzeumi Cukrászda (Mészáros Marta) ....
......................................... i..................... 18. oktal
Munkák, ünnepek (Koihencz-Nagy Orsolya*
. ............................................
19oktal
Kiállítások cs rendezvények a Illanna János
Múzeumban....................—.................20. oldal

KITEKINTÉS:
A szalkszeiűmiftont Darán Kör szomszédolá
sai (Merev Vmt /x és I arkas I .íjoM . 2 1 oldal
Honismereti Egyesület Erdélyben (Sz.K.1.).....
.... ..............................................
....22. otdal
A íüztá síptól a Lehel kürtig ifianuh József)
..........................
.23. oldal

GYÍ1JTKMÉNY GYŰJTÉS
Rabok kincse (Kalmár Ágnes).........24. oldal
1956-os könyvek a Kiskun Múzeum gyűjte
ményében (Búcsú Lidia) .....
„..25. oldal

KÖNYVAJÁNLÓ
Jászok cs kunok a magy artűt közön (Papp
Izabella)..........................
27 oldal
Természettudós tanárok (SzJí.i.
Székely
Gábor).... .............;............
29 oldal
Szilagyi Miklós: A szcreöyes paraszti tudás
érvényessége (Bánkiné Molnár Erzsébet)
............................
.30. oktal

HÍREK

szórt, annak a számára nem meglepő, hogy
miért éppen ő nyitotta meg a kiskunfélegyhá
zi szület ésű Tóth Csaba fotókiállítását a Kiskun
Múzeumban. Dr. Tóth Csaba eredeti szakmája
orvos, gyermekkora óta foglalkozik fotózással,
de viszonylag későn mutatta be műveit a nagy
közönség számára. A kiállításon elhangzott
megnyitó beszédben bepillantást nyerhetünk a
művész alkotói módszerébe, mely kivételes ér
zékenységet árul el akkor, amikor „kiválasztja
a helyzetet vagy megragadja a pillanatot". Ko
vács Zita bajai művészettörténész Emerik Fe
jes, azaz Fejes Imre „képköltészetét" mutatja

. .12.nkia!

be az olvasóknak, melynek az adott aktualitást,
hogy a bajai Nagy István Képtárban a múzeumlátogatók időszaki kiállításon tekinthették meg
„az urbánus tájkép világklasszisának”, a naiv
művészet klasszikusának a legjobb alkotásait.
Szabóné Bognár Anikó néprajzos muzeoló
gus Kecskeméten, a Magyar Naiv Művészetek
Múzeumában 2006 tavaszán megrendezett
időszaki kiállításról számol be, mely Schindlemé Kovács Magda budakalászi naiv festő
munkásságából ad válogatást. A művész belső
indíttatású képei nagyrészt lelki élményeit örö
kítik meg, sok közöttük a vallási témájú. A Kató-
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na József Múzeum kiállítóhelyén, a Cifrapalota
épületében Molnár C. Pál (1894-1981) emlékkiállítását 2006 tavaszán közel 6 ezer látogató
tekintette meg. A tompapusztai (Battonya) szü
letésű, magyar-francia származású festő- és
grafikusművész munkásságát és a 76 képből
álló tárlatot ifj. Gyergyádesz László művészettörténész mutatja be az olvasóknak.
A bajai Türr István Múzeum az idei évben
minden hónap 15-én megújuló kiállítás-soro
zatot indított útjára „Apró csodák” címmel:
olyan tárgyak, tárgyegyüttesek, történelmi do
kumentumok kapnak itt egy-egy hónapra kiállí
tási teret, melyek önállóan nem töltenének meg
egy egész termet, de mindegyik a múzeumi
gyűjtemény „apró csodája”, s így megérdemlik
a közszemlére bocsátást. Az első néhány tár
lat jeles darabjaira kothencz Kelemen, a bajai
múzeum ifjú néprajzos muzeológusa hívja fel a
figyelmet.
A Programajánló sorában a Kiskunsági Nem
zeti I'ark Természet I láza ajánl különféle term é
szeti és kulturális látnivalókat: a kunszentmiklósi Református Gimnázium 1679-ben alapított
műemléki könyvtárát, a „Nyakvágó” csárdát,
a Bösztörpusztán található szürkemarha állo
mány megtekintését, Bugacpuszta természeti
szépségeit és pásztormúzeumát.
A Kitekintés rovatban Laczkó János m e
gyei múzeumigazgató a kecskeméti Kato
na József Múzeum Vasútparkban álló épü
letének bővítési terveiről szól. A XIX. század
végén alapított kecskeméti városi múzeu
mi gyűjtemény a Városháza épületét kinőve.

1924-ben az akkor felújított, új szárnnyal bő
vített Nyári kaszinó épületébe költözött. Azó
ta - nem kis veszteségekkel - túlélte a II. vi
lágháborút, majd 1962-ben megyei múzeumi
rangra emelkedett. A helyhiányt orvosló el
ső terv 1967-benkészültei, melyet 1994-ben
Kerényi József Ybl-díjas építész terve köve
tett. A 2006. évi költségvetés tervezésekor a
Megyegyűlés felvállalta, hogy „címzett támo
gatásra” pályázatot nyújt be a Kormányhoz
a vasútkertl épület helyreállítása és bővítése
ügyében. A következő „kitekintő” olvasmány
a kecskeméti Bozsó Gyűjtemény bemutatá
sa, mely a nevezetes Klapka-házban kapott
állandó kiállítóhelyet. Ez a muzeális gyűjte
mény nem a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi
Szervezet tagja, hanem a Kecskemét Város
- Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működte
ti. A gyűjtemény megalapítója Bozsó János
(1922-1998), kecskeméti születésű festőmű
vész, aki élete során a régiségek bűvöletében
élt, s gyűjtötte a különféle népművészeti,
képző- és iparművészeti értékeket. A gyűjte
ményt az alapítvány kurátora, Loránd Klára
művészettörténész mutatja be. A megyénk
ben működő múzeumbaráti körök közül ezút
tal az 1968-ban megalakult szalkszentmártoni csoport történetébe pillanthatunk be.
melynek célja a Petőh-kultusz ápolása, a kul
turális értékek megismertetése.
A Gyűjtemény - gyűjtés rovatban egy ér
dekes riport olvasható: „Emlékeim Móra
Ferencről” címmel. Az interjút Szathmáry
István készítette Kotormány Erzsébettel, aki

Múzeumok kínálója
Kriston-Bordi Z suzsanna
Magam még ahhoz a pedagógus nem ze
dékhez tartozom, amely szám ára sosem
okozott különösebb gondot az országjárás,
a kis haza felfedezése tanulóimmal. A cél
irány és az útvonal kijelölésétől a szervezé
sen és a helyi vendéglátáson, vagy a szállás
kiválasztásán át a látni- és tudnivalók hite
les biztosításáig - a szó szoros értelm ében
- kitaposott ösvényen járhattunk az elmúlt
évek-év tizedek során a hetvenes években
szerveződött „Tájak, korok, múzeumok”
nevű mozgalom résztvevőiként.
Az elmúlt bő két évtized során azonban
jócskán megváltozott az alkalmi múzeumlátogatások és a többnapos városnézések,
barangolások m egszervezésének lehetősé
ge, függve az iskolai időkerettől és szorítva
a nem elhanyagolható anyagiak által. Meg
fontolt döntésekkel Is csak kevesebb hely
re juthatunk el tanítványainkkal, egy szó,
mint száz, lényeges az elhatározás: mikor
és hová?
Ezért is vettük örömmel és érdeklődés
sel kézbe a Múzeumi Kínáló címet viselő

praktikus és informatív kiadványt, amelyet
a szerkesztők augusztus végén m utattak be
az oktatás érdeklődő részvevőinek a Nyír
egyháza-Sóstón megrendezett III. Orszá
gos Pedagógus Tanévnyitó Kavalkádon. A
Jósa András Megyei Múzeum gesztorságá
val készült színes leporolló-kötetke Borsod,
Hajdú, Heves, Jász-Nagykun, Nógrád és
Szabolcs-Szatm ár megyék múzeumi szer
vezeteihez tarto zó hetvenöt, színvonalas,
hasznosítható ism eretet és tu dást nyújtó
kiállítóhely bem utatását nyújtja. Az örök
ségpontok hálózata Kunszentmártontól Tiszacsécséig, Balassagyarm attól Pácinig és
Nyírbátorig, Putnoktól Álmosáig vagy Nyír
bátorig tart, az egyes intézmények legfon
tosabb adatait, elérhetőségét, és kínálatá
nak bem utatását tartalm azó ívek motiváló
színes képekkel keltik fel az érdeklődést a
kiállítóhelyek iránt, s nyújtanak ötleteket a
kirándulások szervezéséhez.
Az alkalmi bemutatkozóból kiderült,
hogy az O ktatási és Kulturális Minisztéri
um Múzeumok Mindenkinek Programja és
a két régió turisztikai Igazgatóságainak tá
mogatásával beindult kelet-magyarországi
felfedező akció az egész tanévet átfogó le

nek édesapja először Tömörkény István, majd
Móra Ferenc ásatási munkása volt a szegedi
múzeumban. Kotormány Erzsébet kislány
ként az ebédet hordta ki édesapjának az ása
tásra, így ismerkedett meg a régész-író Móra
Ferenccel, valamint annak keresztüával, Ortutay Gyulával is.
A Kiskun Múzeum könyvtárában számos ér
dekesség, könyvritkaság is megtalálható. Eb
ből a gyűjteményből ismerkedhetünk meg ez
alkalommal a XIX. századi orvosi könyvekkel,
melyet Búcsú Lídia, a múzeum könyvtárosa is
mertet. A Könyvajánló két újonnan megjelent
megyei kiadványra hívja fel az olvasók figyel
mét. Az egyik a „Jogszabályok - jogszokások”
kötet, mely a 2005-ben Kiskunfélegyházán
megrendezett, „A Jászkunság kutatása” cí
mű konferencia anyagát tartalmazza. A kötet
szerkesztője Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, s a
Kiskun Múzeum sorozatkiadványában, a Bib
liotheca Cumanica 6. kötetében kapott nyil
vánosságot. Az „Ember, egész ember akarok
lenni...” című könyv a Kalocsai Múzeumi Köz
lemények sorozat 5. köteteként látott napvilá
got. A szerző. Romsics Imre múzeumigazgató a
doromlási Pintér József (1909-1978) munkás
ságát mutatja be, „Az elfelejtett művész” című
időszaki kiállításhoz kapcsolódva. A kiállítás
megrendezésének és az említett kiadványnak
az volt a célja, hogy megismertesse a közön
séggel azt a festőt, akire a családtagokon kív ül
szinte már senki nem emlékszik. A Hírek rovat
ban a megyei múzeumi szervezet aktuális ese
ményei kapnak helyet.
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hetőséget kínál az érdeklődőknek. A szer
vezők a kiadványcsomaghoz pontgyűjtő fü
zetet is mellékeltek, így az iskolákban és
a vidékjáró közösségekben érdem es majd
egymás között továbbadni a bélyegző-la
pot, hogy minél több helyi pecsét is bizo
nyítsa kiránduló kedvük eredm ényességét,

am it a szervezők jutalmakkal honorálnak
majd.
A kiadvány a megyei múzeumoktól igé
nyelhető, az akció szervezői a 42/315-722es telefon- és faxszámon, valamint a jam@
jam.nyirbone.hu drótpostán adnak további
felvilágosítást.

(Múzeumi kínáló. Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajclú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok,
Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék
múzeumi szervezeteihez tartozó intézmé
nyek ajánlója iskolások, közösségek és csa
ládok részre pontgyűjtő füzettel és térképpel
2006/2007. Timp, Nyíregyháza, 2006.)
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Gönczi Am brus
A brit múzeumi szövetség folyóiratának jú
liusi szám ában egy igen figyelemre méltó
írás foglalkozik a múzeumi műtárgyak el
adásának, és a szakmai szervezetek ezekre
az esetekre történő reagálásának ügyével.
A múzeumi szövetség (Museum Associati
on) több esetben is hallatta szavát a közel
múltban: az MA etikai bizottsága először a
comptoni W atts Galériát szólította fel, hogy
álljon el két, a galéria törzsanyagába ta rto 
zó festmény eladásától. Amint a bizottság
közleménye is hangsúlyozza, erős a gyanú,
hogy az elidegenítést elsődlegesen pénz
szerzés, és nem egyéb szakmai szem pon
tok motiválják, ez pedig ellentétben áll a
Brit Múzeumi Szövetség etikai kódexében
foglaltakkal. Az ügy azért is érdekes, mert
éppen az e se t kipattanását megelőzően
kérte a Watts Galéria felvételét a szövet
ség tagjai közé. Amint azt Mark Taylor el
nök kijelentette, a felvételi kérelem elbírá
lásánál mindenképpen figyelembe veszik,
hogyan reagál a galéria a már em lített fel
szólításra. Ennél is keményebben lépett fel
egy másik közgyűjteményi szervezet, a Múzeumi-Könyvtári-Levéltári Tanács (MLA),
mely kilátásba helyezte, hogy visszavonja a

Watts Galéria akkreditációját. amennyiben nem állnak
el szándékuktól.
Két másik eset is gyors és
határozott fellépésre kész
tette a múzeumi szervezete
ket. A Skót Tengeri Múzeum
nemrégiben kérelmezte a vi
lág legrégebben készült, m á
ig fennmaradt klipperének
elbontását, m ert állagát már
nem tudják tovább megőriz
ni; a Bury városában működő
városi tanács pedig a fenn
hatósága alá tartozó gyűjte
mény egy festményét szeret
né eladni. Mindkét esetben
az MLA vizsgálja, milyen lé
péseket tegyen az adásvétel,
illetve az elbontás megaka
dályozására. A cikk ugyan
nem tér ki az eseteknek er
re a vonatkozására, de a ha
zai muzeológust mindenkép
pen elgondolkodtatja, milyen
egységesen és határozottan
lépnek a brit közgyűjteményi
érdekképviseletek, amikor
múzeumi műtárgyak elide
genítéséről esik szó.
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A Pulszky Társaság hírei
Szakmai nap
(2006. október 12-én)
Egyesületünk „A múzeum és a látogató"
címmel október 12-én szakm ai napot ta r
tott a Magyar Nemzeti Múzeumban. A ta 
lálkozó célja a nemrégiben közzétett (www.
pulszky.hu és Múzeumi Közlemények különszám 2006), a Nemzeti Kulturális Alap
Múzeumi Szakkollégiuma megbízásából
készült tanulmány főbb megállapításainak,
javaslatainak ism ertetése é s m egvitatása
volt, valam int „Az év m úzeuma díj" tartal
mi és formai étékelése, újragondolása.
Az első tém át az elemzés készítője, Puczkó László foglalta össze sokunk szám ára
elgondolkodtató prezentáció formájában.
A bevezetőben elhangzott, angol szakiro
dalomból idézett kérdésfeltevés nemcsak
figyelemfelkeltésként bizonyult telitalálat
nak, hanem aktualitása m iatt is. A felelős
muzeológusnak m anapság valóban fog
lalkoznia kell azzal a kevésbé megnyugta
tó előrejelzéssel, amit az egyelőre megvá
laszolatlan kérdés - ti. a látogatói igények
túlzott figyelembe vétele nem jelenti-e a
múzeumok halálát - sugall. Amíg a múze
um őrzi a tudományos és közművelődési
funkcióját, szem előtt tartv a az arányokat,
a kettő együttes létét és egym ásrautalt
ságát, addig a szakmai lelkiismeretünkkel

a közönség felé is elszámolhatunk. Nagy
jából ez volt a sum m ázata a látogatóbarát
múzeumok elm életi megalapozásáról szó
ló előadás nem éppen kedvező m egállapí
tásaira történő reagálásoknak. A közönség
ítéletét magában hordozó címszavaktól és
félmondatoktól megnagyobbodott kivetí
tő komor tükörként szem besített bennünk
azzal, amit persze érzünk, sejtünk, tudunk,
munkavégzésünk során nap, mint nap ta
pasztalunk. A múzeum egyenlő az unalom
mal, a kiállítás nem egyenlő a múzeummal,
a múzeum unalm as, a kiállítás érdekes, a
látogató fél a megszégyenüléstől a szám á
ra érthetetlen nyelvezet miatt (teszem hoz
zá a teljesen hiányzó feliratok ugyanúgy
zavarba hozzák, m ert azért mégis szeret
ne megtudni valamit, ha már bent van, bár
erre nem tért ki az elemzés), óriási az űr
a múzeumpedagógus, a muzeológus és a
múzeumvezető között stb.
Puczkó ajánlásaira is érdemes odafigyel
nünk. Valóban szükség lenne az intézm é
nyekben folyó látogatókutatások össze
gyűjtésére, adatbázisának elkészítésére,
ám mint megtudtuk, a múzeumok egyelő
re nem szívesen adják oda egy harm adik
félnek.
Felkért hozzászólásként Juhász Sándor,
a Magyar Nemzeti Múzeum közönségkap
csolati főosztályvezetője és a kulturális

tárca közművelődési szakfelügyelője fog
lalta össze mindkét pozíciójának ide vonat
kozó tapasztalatait. Ugyancsak felkért hoz
zászólóként Tatainé Dobcsányi Erzsébet
angol tanár, a Magyar Környezeti Nevelési
Egyesület múzeumi csoportjának vezetője
osztotta meg a jelenlévőkkel nagy tapsot
érdem elt és kapott ötleteit. Türk Tímea,
a Szépművészeti Múzeum munkatársa az
ún. nagykiállítások szervezési, szponzor
szerzési, reklámozási lehetőségeiről és ta 
nulságairól mesélt, és nem utolsósorban a
vendégkönyvek hasznáról.
A rendezvény másik tém ája, „Az év mú
zeuma díj” megújítása - Vásárhelyi Tamás
felvezető, jó szándékú provokálása, illetve
Balázs György az angolszász hasonló dí
jazási rendszert példaként bemutató elő
adása, valamint a hazai díj atyjának, Deme
Péternek az elmúlt tíz évet értékelő össze
foglalója után - elég nagy vitát váltott ki,
annak ellenére, hogy a június óta több he
lyen m eghirdetett írásos véleménykifejtés
lehetőségével mindössze négyen éltek. Az
okos pro és kontra érvek mellett a hogyan
tovább kérdése egyelőre nyitva maradt.
Talán egy következő szakm ai napon döntés
születik...
(Az október 12-i szakm ai napon 68 kollé
ga - tagjaink és nem tagjaink - vett részt.)
B. Varga Judit

A program keretében elkészülő honlap
adatbázis-alapját az Alapítvány által 2001.
óta üzem eltetett Magyar Múzeumok Hon
lapja adatbázisa nyújtja, mely tartalm azza
Magyarország múzeumait, illetve muzeális
gyűjteményeit, kiállítóhelyeit. Az adatbá
zisból szűrők alkalmazásával nyerjük ki a
tájházakra és a tém ába illő (néprajzi, helytörténeti jellegű) intézményekre vonatkozó
metaadatokat.
A Magyar Tájházak Honlapja azonban jó
val több, mint egy tájházakra leszűkített,
kereshető adatbázis: a www.tajhaz.hu ol
dalain a szabadtéri néprajzi muzeológiai
szakfelügyelettel együttműködve olyan tájházkatalógust hoztunk létre, mely szakmai
szempontok szerint kategorizálja a hazai fa
lusi kultúra reprezentánsait - tudomásunk
szerint - elsőként a hazai írott és elektro

nikus irodalomban. Az egyes kategóriákat
szakmai jellegű ismertetőkkel definiáltuk. A
leírásokat számos helyen ajánlott irodalom
mal is kiegészítettük, amely hasznos lehet
mind a tém a iránt mélyebben érdeklődő ol
vasóink, mind pedig a néprajz szakon tanuló
egyetemi hallgatók szám ára.
Jelenleg az adatbázisunk 420 objektu
mot tartalm az, szakmai szempontok alap
ján kategorizálva, olvasmányokkal ellátva.
Az adatbázis term észetesen nincs lezárva,
hiszen nap mint nap értesülünk újabb gyűj
teményekről, tájházakról, melyek egy adott
kistérség népi kultúráját tárják a látogatók
elé. Ezek kategorizálása folyamatosan tör
ténik, hogy a honlap folyamatosan napra
kész információkkal szolgálhasson olvasó
inknak.
Kóczián Orsolya

Museum.hu hírek
Elkészült a Magyar Tájházak Honlapja, mely
tartalm azza a m agyarországi tájházak, ill.
a helytörténeti szempontból lényeges kiál
lítások adatait, ismertetőit, azaz átfogó ké
pet nyújt a múzeumlátogató közönségnek a
magyar népi kultúráról, egyszerű, magától
értetődő webcím alatt: www.tajhaz.hu.
2005 szeptem berében indult útjára a
„Muzeális intézmények a világhálón - Táj
házak digitális tartalomfejlesztése" pályá
zati projekt, melynek célja, hogy az Interne
ten csekély nyilvánossághoz jutó tájházak
elektronikus társadalm unkban megfele
lő publicitást nyerjenek a világhálón is. E
program keretében, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma tám ogatásával, a
Kultúra az Interneten Alapítvány kivitele
zésében készült el 2006. őszére a Magyar
Tájházak Honlapja.
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E szám unk szerzői

Éri István (1929)
régész muzeológus
Budapest

Kriston-Bordi Zsuzsanna (1963)
tanítónő
Nyíregyháza

Balázs Attila (1978)
történész
muzeológus
Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény
Budapest

Fehér György dr. (1950)
agrártörténész muzeológus
kandidátus
főigazgató
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Budapest

Nagy István (1976)
történész
muzeológus
Bocskai István Múzeum
Hajdúszoboszló

Balahó Zoltán (1973)
történész
muzeológus
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest

Gönczi Ambrus (1973)
történész muzeológus
gyűjteményvezető
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
Budapest

Basics Beatrix dr. (1956)
művészettörténész
főigazgató-helyettes
Budapesti Történeti Múzeum
Budapest

Holló Szilvia Andrea dr. (1964)
történész
megyei múzeumigazgató
Komárom-Esztergom Megyei Múzeumi Szer
vezet
Tata

Angyal Erzsébet (1946)
muzeológus
Bélyegmúzeum
Budapest

Bereznai Zsuzsanna dr. (1957)
etnográfus
muzeológus
Katona József Múzeum
Kecskemét
Csorba Csaba dr. (1946)
történész, régész, levéltáros
docens
ELTE Tanárképző Főiskola
Budapest
Demeter Zsófia dr. (1950)
történész
kandidátus
tudományos főmunkatárs
Szent István Király Múzeum
Székesfehérvár
N. Dikán Nóra
történész muzeológus
Jósa András Múzeum
Nyíregyháza
Drágán Trajan (1972)
történész
muzeológus
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest
Ébli Gábor dr. (1970)
esztéta
PhD.
egyetemi adjunktus
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Budapest

Horváth Sándor dr. (1959)
etnográfus
PhD.
megyei múzeumigazgató
Vas Megyei Múzeumi Szervezet
Szombathely
Kákóczki András (1969)
művészettörténész
muzeológus
Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Miskolc
Kecskeméti Tibor dr. (1930)
geológus
kandidátus
ny. főigazgató-helyettes
Magyar Természettudományi Múzeum
Budapest
Kolnhofer Vince (1970)
történész
muzeológus gyakornok
Savaria Múzeum
Szombathely
Cs. Kottra Györgyi (1951)
muzeológus
gyűjteményvezető
Hadtörténeti Múzeum
Budapest

Ormos József (1964)
fotórestaurátor
Magyar Nemzeti Múzeum
Restaurátor Osztály
Budapest
Páll István dr. (1952)
etnográfus
PhD.
igazgató
Sóstói Múzeumfalu
Nyíregyháza
Petercsák Tivadar dr. (1947)
etnográfus
kandidátus
megyei múzeumigazgató
Heves Megyei Múzeumi Szervezet
Eger
Sor Zita (1977)
kulturális antropológus, múzeológus
fotórestaurátor
Magyar Nemzeti Múzeum
Történeti Fényképtár
Budapest
Szonda István (1970)
etnográfus muzeológus
gyűjteményvezető
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Gyomaendrőd
B. Varga Judit dr. (1969)
történész
PhD.
tudományos titkár
Budapesti Történeti Múzeum
Budapest

Cégérek a Kiscelli Múzeum kiállításában
Singsposts in the Exhibition o f the Kiscelli Museum

Az „Arany Elefánt” fűszer-, festék- és <
borkereskedés cégére (Váci utca 2.) a XIX. század
közepéről
The sign-board of the Golden Elephant Grocery,
Paint and Wine Store (2 Váci Street), from the
middle of the 19th century

budai „Vörös Rák" fűszerüzlet cégére, XIX. század közepe
he sign-board of the Red Erayfish, middle of the 19th century
ötók - Photos: Szaiatnyay Judit

