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Észak-Itáliai mester: Mátyás király domborművű arcképe. 1490 körül. Márvány. Bécs, Kunsthistorisches Museum
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A Tisztelt Olvasó formailag és tartalm ában is
megújuló Magyar Múzeumok első szám át ve
heti kézbe. Nem új és nem megújult, hanem
megújuló: mert az újítás folyamata elindult, az
első lépéseket megtettük. A teljes megújításhoz azon
ban mindenki segítségét, elsősorban írását, várjuk!
Erre szolgál „írjuk együtt” című rovatunk.
Hol tart m a a megújulás folyamata?
Selmeczi Kovács Attila, a Magyar Múzeumok előző tíz
évfolyamának főszerkesztője 2 0 07 elején jelezte, hogy
vissza kíván vonulni a szerkesztői munkától úgy, hogy
egy éven keresztül egy új főszerkesztővel m ég szerkesz
tené a lapot. Személyi javaslatot is tett, Basics Beatrixot,
a lap eddigi legtöbbet segítő munkatársát jelölte erre a
feladatra.
Ezzel párhuzamosan a lap megújításán kezdtünk gon
dolkodni, színes belívekről, könnyedebb lapszámokról,
aktuális híranyagról.
Az elnökség több alkalom m al napirendre vette a lap
pal kapcsolatos változtatásokat. Számba vettük az
erősségeit, gyengeségeit és a lehetőségeinket. A lap
10 éve jelenik meg, ez mintegy 40 számot jelen t. Ki
alakult szerzői gárdával dolgoztunk, kialakult az olva
sói tábor is: a tagok a tagdíj fejében kapták, 1 5 0 elő
fizetőnk van. A szép kivitel, gazdag tartalom ellenére
sem volt piacképes a lap, nehézkes mind fizikailag,
mind tartalmilag: négyszeri megjelenéssel nem rea
gálhatott az aktuális eseményekre. Az átalakulással
együtt já r a növekvő példányszám, az adott számhoz
alkalm azkodó terjedelem .
Megváltoztak a külső körülmények is. Megszűnt a szak
ma egyetlen gyors tájékoztatója, a Múzeumi Hírlevél. A
tavaly novemberben m egjelent Múzeum Café című fo
lyóirat is az átalakulásra sarkallt minket. Felismerve a
lehetőségeket, együttműködve az ésszerűség határain
belül, egyeztetve a m egjelenést (6-6 szám évente vál
takozó hónapokon), akár a tartalmat is, a szakm ai és a
nagyközönség csak nyerhet velünk!
Újra m eg kell határoznunk a célközönségünket is: az
eddigiek (tagság, intézmények) mellé új célcsoportokat
kell felvennünk: a közép- és felsőfokú oktatásban részt
vevőket, tanulókat és oktatóikat egyaránt, beszélnünk
kell a múzeumokban rejlő értékekről, nyitnunk kell a
kulturális örökség tárgyainak egy jelentős részét tulaj
donló magángyűjtők, gyűjtemények felé is.
A Múzeumi Hírlevél eddigi szerkesztőjét, Sárközy Gab
riellát kértük fel felelős szerkesztőnek, a főszerkesztői
posztot Basics Beatrix tölti be. Mun
P U IS Z K V T fiR S fiS Á G
kájuk első gyümölcsét tarthatja kéz
ben a Tisztelt Olvasó!
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Címlapon: A Bazini Szentgyörgyi család címereslevele. 1459.
Magyar Országos Levéltár
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eddig 66 múzeum és kiállítóhely
vesz részt, s a Reneszánsz Prog
ramiroda jelenleg 20 intézménnyel,
25 egyesülettel és szervezettel áll
kapcsolatban”
A reneszánsz év
a magyar múzeumokban

A Reneszánsz Év - 2008 programsorozatának öt
letadó eseménye Hunyadi Mátyás trónra lépésének
550. évfordulója. Az évad ünnepélyes körülmények
között megnyílt, elkészült az úgynevezett imázsfilm
is, és szerte a fővárosban molinók, óriásplakátok hir
detik - egyelőre csak magát az évet, illetve az első ki
állítást, a Szépművészeti Múzeum „A Mediciek fény
kora - Élet és művészet a reneszánsz Firenzében”
című tárlatát.
Hiller István nyitóbeszédében elmondta, a Rene
szánsz Év - 2008 nemcsak programsorozat, amely
hez hasonló átfogó kulturális évadot eddig még nem
szervezett a minisztérium, hanem számos nagy fej
lesztés is elindul országszerte a reneszánsz gondolat
jegyében. Ezek egyike Vitéz János egykori esztergomi
dolgozószobájának, studiolo-jának felújítása. Nem
mellékesen születésének 600. évfordulója is ebben
az évben van. Befejeződnek a kolozsvári Mátyás szo
borcsoport rekonstrukciós munkálatai; Fadrusz Já
nos alkotását román-magyar együttműködés ke
retében újítják fel.
A Reneszánsz Év - 2008 programsorában eddig 66
múzeum és kiállítóhely vesz részt, s a Reneszánsz
Programiroda jelenleg 20 intézménnyel, 25 egyesü
lettel és szervezettel áll kapcsolatban; 33 budapesti,
tíz vidéki és tíz határon túli szervezet, egyesület je
lezte részvételi szándékát az évad eseményeiben.
Rajtuk kívül öt társminisztérium is bekapcsolódik az
eseménysorba. Készül ismét tablókiállítás, amelyet
a külföldi magyar intézetek és követségek kapnak
meg az év folyamán.
A pályázatok módot adnak vidéki rendezvények meg
szervezésére, kortárs képzőművészek alkotásainak
támogatására, azok hazai és külföldi bemutatására,
könyv- és levéltárak, irodalmi emlékházak, tájházak
fejlesztésére, megújítására, a népi kultúra bemuta
tására, értékeinek digitalizálására.
A Reneszánsz Év - 2008 programsorozatára 1,4 mil
liárd, míg a pályázatokra, fejlesztésekre 2,6 milliárd
forint jut.
A külföldi rendezvények közül még a tavalyi évben,
2007. december 4-én rendezett konferenciát a Ró
mai Magyar Akadémia „Magyarország és a Mediciek
a 15. században” címmel a magyarországi Rene

Paulus Jovius: Elogia virorum bellica virtute illustrium.
Basel, 1 5 7 5 . Tobias Stimmer: Mátyás portré. Fametszet.
Országos Széchényi Könyvtár

szánsz Év - 2008 eseménysorozatának olaszországi
nyitányaként. Az egész napos program a 15. század
történelmi, irodalomelméleti és -történeti, valamint
művészettörténeti kérdéseivel foglalkozott.
A Szépművészeti Múzeum évadnyitó tárlata után „4x
a reneszánszról” összefoglaló címmel négy nagy or
szágos intézmény (a kiállítások megnyitásának idő
rendjében), az Országos Széchényi Könyvtár, a Buda
pesti Történeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum
és a Magyar Nemzeti Galéria kiállításai mutatják be
Mátyás korát, a magyarországi reneszánszot.
E számunkban egyelőre csak ismertetni kívánjuk az
év eseményeit, a kiállításokat. S mivel ezek ma még
legnagyobbrészt csak tervek - a pályázatokat még ki
sem írták - ígérjük, hogy az év végén visszatérünk a
témához, s az addig megvalósult kiállításokról kritiká
kat közlünk, valamint összegezzük az eredményeket.
a szerk.

Mátyás király címere Thuróczy János krónikájából.
Országos Széchényi Könyvtár
a bal oldalon: Petrus Ransanus: Epitome rerum Hungaricarum.
Nápoly, 1490-92. Országos Széchényi Könyvtár
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A kiállítás anyaga a bemutatott időszakban alkotó
legrangosabb mesterek műveit különféle műfajok
ban reprezentálja: festmények (Fra Angelico, Andrea
del Castagno, Fillippo Lippi, Filippino Lippi, Sandro
Botticelli, Andrea Mantegna, Agnolo Bronzino, Giorgio
Vasari), rajzok (többek között Leonardo da Vinci, Mi
chelangelo), szobrok és domborművek (Ghiberti, Do
natello, Luca della Robbia, Benvenuto Cellini) is lát
hatóak a bemutatón. Mindezek mellett számos kü
Mediciek
lönleges alkotás segítségével ismerhetik meg a lá
a Szépművészeti Múzeumban
togatók a Medici család életét: a család tagjait áb
rázoló portrék, a korabeli Firenze mindennapjait
megjelenítő festmények, miniatúrákkal díszített kó
A reneszánsz korának Fi
dexek, híres firenzei épü
renzéjéről ad átfogó ké
letek korabeli modelljei,
pet a Szépművészeti Mú
selymek, mintás bárso
zeumban január 24-étől
nyok, falikárpitok, kora
látható nagyszabású ki
beli viseletek, páncélok,
állítás. A Hunyadi Má
a bútor-, az ötvös-, a ke
tyás királlyá választásá
rámia-, az üvegművesség
nak 550. évfordulóján
remekei, féldrágakövek
nyíló, „A Mediciek fény
ből készült intarziák, az
kora - élet és művészet
udvari kultúra emlékei,
a reneszánsz Firenzében”
botanikai ábrázolások és
című tárlat mintegy 60
a Mediciek által az Alpo
olasz gyűjteményből köl
kon túlról, sőt Afrikából,
csönzött csaknem 200
Ázsiából gyűjtött műtár
műtárgy segítségével ad
gyak egyaránt érkeztek a
áttekintést a korszakról.
budapesti tárlatra.
A május 18-ig látható ki
A kiállítás koncepciójának
állításon többek között
alapját az a különbség
Donatello, Fra Angelico,
adja, amely a Mediciek
Verocchio, Botticelli, Leo
szerepét illetően a két év
nardo, Raffaello, Bronzino
századot, a quattrocentot
és Vasari műveit láthatja
és a cinquecentot elvá
a nagyközönség.
lasztja egymástól. A 15.
A kiállítás vezérfonala a
században ők a városál
Mediciek és a város köz
lam egyik leggazdagabb
ti kapcsolat. Firenze a
kereskedő-és bankárcsa
15. század elejétől két
ládja, amely meghatá
évszázadon át olyan mű
rozó politikai befolyását
vészeti virágzást élt meg,
Sandro Botticelli: Pállasz Athéné és a kentaur. Fa,
címben, rangban még
amely Itáliában és egész
tem pera. Firenze, Galleria degli Uffizi
nem juttatja kifejezésre.
Európában szinte párat
A 16. században vezető
lan volt. Ennek létrejöttében meghatározó volt, hogy
szerepük nyílttá, hivatalossá válik, spanyol Habsburg
a 15. századtól gazdasági vezető szerepet betöltő,
támogatással Firenze hercegei, majd Toszkána nagy
majd politikai vezető szerephez jutó Medici család
hercegei lesznek, a család pápákat és uralkodókat ad.
rendkívül élénk érdeklődést mutatott a művészetek
A kiállítás a két évszázadot szimmetrikusan két nagy
iránt. Környezetükben majd udvarukban a korszak
részben mutatja be. Az első időszakkal (quattrocen
legnagyobb festői, szobrászai, építészei, ötvösmű
to) foglakozó rész a kereskedő- és bankárcsalád vál
vészei alkottak, és művészetpártoló tevékenységük
lalkozásairól, gazdasági megerősödéséről ad ké
nek köszönhetően a humanizmus és a reneszánsz
pet, majd a Cosimóval kezdődő felemelkedésüket
szépségeszmény fellegvárává tették Firenzét. Firen
mutatja be, azt az időszakot, amikor már hatalmuk
ze ebben a két évszázadban a reneszánsz szülőha
megszilárdítását nagy hatású kulturális művészetzája, művészeti nagyhatalom. A kiállítás gazdag vá
pártolással párosították. Ennek a korszaknak legje
logatással, a szépség megannyi arcát megmutatva,
lentősebb képviselője az il Magnificónak (fenséges)
ennek a legnemesebb értelemben vett nagyhatalmi
nevezett Lorenzo, akinek irányítása alatt Firenze Itá
státusznak a tanúbizonyságait vonultatja fel.
lia művészeti és kulturális fővárosává és politikai

a Mediciek által az Alpokon túl
ról, sőt Afrikából, Ázsiából gyűjtött
műtárgyak egyaránt érkeztek a bu
dapesti tárlatra. ”
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stabilizáló erejévé vált. Az első rész utolsó szakasza
a család művészetpártoló, mecénási tevékenységé
nek a művészeti életre tett hatását és az ekkor szü
letett alkotásokat mutatja be.
A második, a cinquecentónak szentelt rész első sza
kaszában a család hírnevét tovább erősítő, a dinasz
tiából kikerülő pápákat (X. Leó, VII. Kelemen), ural
kodókat (Medici Katalin, Medici Mária), és a nagy
herceggé vált Medicieket ismerheti meg a közönség,
és átfogóan azt az időszakot, amikor a család egész
Toszkánára kiterjesztette a hatalmát. Ekkor bízza
meg I. Cosimo a későbbi múzeumnak helyet adó
Uffizi építésével Giorgio Vásárit és alapítja meg a
Képzőművészeti Akadémiát. Végül a Mediciek szí
nes, fényűző udvari életéről kap képet a látogató.
A kiállítás a humanizmust és a reneszánsz művésze
tet pártoló Hunyadi Mátyás trónralépésének 550. év
fordulóján nyílt meg, ezzel indítva a Reneszánsz
Évhez kapcsolódó kiállí
tások sorát.
A kiállítást számos kísé
rőrendezvény színesíti, a
megnyitó napján este a
Műjégpályán Medici kor
csolyabál várta a látoga
tókat, január 31-én csü
törtökön, a Múzeum+ ren
dezvénysorozat keretében
pedig egy 16. századi
olasz komédiát, Ruzante:
A csábító pillangó - félre
lépés szünet nélkül című
előadást mutatta be a
múzeum a Kovátsműhely
előadásában.
A múzeum, a nagyobb
kiállításoknál már meg
szokott
módon
önál
ló honlapot hozott lét
re, www.mediciek.hu cí
men. A kiállításhoz vakok
és gyengénlátók számára
készült Tapintható Tárlat
is kapcsolódik, ahol mű
tárgymásolatok segítsé
gével ismerhetik meg a
fogyatékkal élők a kor
szakot.
A belépő 3200 forint, de
elővételben 2800 forin
tért vásárolhatják meg
az érdeklődők, egyrészt
interneten, a www.mediciek.hu és www.jegymester.hu oldalakon, más
részt a múzeumban és
mintegy 50 városban, az
ismert jegyirodákban. A

belépőjegyek meghatározott idősávra szólnak.
A kiállítás kiemelt banki partnere az UniCredit Bank
Hungary Zrt., kiemelt támogatója a Magyar Villamos
Művek Zrt., támogatója a Kempinski Hotel Corvinus
Budapest.
Kurátor Annamária Giusti, a Museo deH’Opificio déllé
Pietre Dure igazgatója, Monica Bietti a Museo déllé
Capelle Medicee és a Museo di Casa Martelli igazga
tója, valamint Maria Sframeli, a Museo degli Argenti
igazgatóhelyettese. A katalógus gondozója és a Szépművészeti Múzeum részéről a kiállítás tudományos
munkatársa Tátrai Vilmos. A kiállítás előkészítésé
ben és koordinálásában a firenzei Contemporanea
Progetti közreműködött.
(A Mediciek fénykora - Élet és művészet a reneszánsz
Firenzében Szépművészeti Múzeum 2008. január 24
- május 18.)
Agnolo Bronzino: Lorenzo Medici képmása. Vászon, olaj
Firenze, Galleria degli Uffizi
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„Mátyás személyét leginkább port
réin keresztül ismerhetjük meg. A
realitást és az ideált változó mér
tékben követő képmások elénk tár
ják a király összetett személyiségét
és eltérő megítélését.”

var témáját körüljárva idézi fel az uralkodót és kör
nyezetét.
A királyi udvar vizsgálata az utóbbi évtizedekben az
európai középkorkutatás egyik kedvenc és egyre ala
posabban kidolgozott témája lett. Az udvar ezekben
a munkákban már nem kizárólag mint hatalmi és
kulturális központ jelenik meg, hanem számos más
nézőpontból is. Építészettörténészek és művészettörténészek vizsgálják behatóan a királyi udvarok
nak helyet adó rezidenciák épületegyütteseit. Az ud
vari
hétköznapok és ünnepnapok, a mindennapok
4 x a reneszánszról
kereteit megszabó viselkedési normák kutatását
számos tudományág kutatja a történeti antropológi
ától a régészetig. De nem
marad figyelmen kívül az
Hunyadi Mátyás és udva
udvart alkotó udvartartás
ra 2008-ban a Budapesti
személyi köre és az ud
Történeti Múzeumban
var fenntartásának anya
(Hunyadi Mátyás, a király
gi alapja sem.
- Hagyomány és megúju
A Budapesti Történeti
lás a magyar királyi ud
Múzeum 2008-as Mátyás
varban, 1458-1490)
kiállítása tehát az ural
2008-ban
ünnepeljük
kodó udvarának szeretne
Hunyadi Mátyás királyfokozott figyelmet szen
lyá választásának és
telni. Mátyás trónra ju
trónralépésének 550-ik
tása, illetve természetes
évfordulóját, és ugyan
fiának, Corvin Jánosnak
ezen évben lesz 500 éve,
utódlására, vagyis a di
hogy Mátyás király má
nasztiaalapításra tett kí
sodik felesége, Aragóniái
sérlete jelenti azt a ter
Beatrix királyné 1508mészetes keretet, amely
ban elhunyt. A Budapesti
be a kiállítást szeretnénk
Történeti Múzeum az év
elhelyezni. Ezáltal a ki
forduló alkalmából ki
állítás egészén átvonul a
állítással kíván tiszteleg
köznemesi ősöktől szár
ni a király emléke előtt,
mazó király legitimációs
amely az Oktatási és Kul
problémájának témája,
turális Minisztérium által
amely Mátyás uralkodá
meghirdetett 2008-as Re
sának egészére rányom
neszánsz Év rendezvénye
ta bélyegét.
ihez csatlakozik.
Mátyás király képm ása. Papír, olaj.
A kiállítás törzsét az udvar
A Budapesti Történeti Mú
Szépművészeti Múzeum
több szempontú bemutazeum tizenhét évvel ez
tatása jelenti. Megismer
előtt, 1990-ben, Mátyás
tet a portréművészet al
király halálának 500-ik évfordulóján országos, tör
kotásain keresztül a király és a királyné személyével,
téneti kiállításnak adott otthont, amely átfogó ké
az udvar hatalmasaival, bemutatja a dicsőséges ha
pet kívánt nyújtani az uralkodóról és a korabeli Ma
dakozáshoz és a jeles művészetpártoláshoz nélkü
gyarországról. Ezt megelőzően pedig 1982-ben
lözhetetlen pénzügyi alapokat, elvezet a király hadi
Schallaburgban, majd 1983-ban a Magyar Nemzeti
táborába, végigkísér az udvar helyszínein, a királyi
Galériában nagyszabású tárlat mutatta be Corvin
udvar ünnep- és hétköznapjainak helyet adó budai,
Mátyást és az udvarából szétsugárzó magyarországi
visegrádi és bécsi palotákon, beavat a vallási élet
reneszánsz művészetet. Ilyen időben nem túl távoli
megnyilvánulásaiba, végül Corvina-kódexek és szob
előzmények után és a rendelkezésünkre álló lehe
rok segítségével megidézi az újra az antikvitás felé
tőségek és szűk időkeretek figyelembe vételével je
forduló, humanista szellemi központot. Mindezt ki
len kiállítás nem arra vállalkozik, hogy átfogó törté
egészíti az egész kiállításra jellemző kitekintés, a
neti, vagy művészettörténeti körképet nyújtson Má
korszak legmodernebb európai szellemi hatásainak
tyás király korszakáról, hanem jól lehatárolható mó
felmutatása, amely Mátyás esetében különösen az
don, annak egy szegmensét kiválasztva, a királyi ud
itáliai fejedelmi udvarokkal és a római Szentszékkel
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o
igen intenzív volt. A kiállítás kilenc egysége közül az
első a királyválasztástól a király koronázásig tartó
periódust követi végig: Zsigmond király örökségét, a
Hunyadi család eredetét, Mátyás gyermekkorát és a
hatalomhoz vezető útját fogságától (1457) trónra lé
pésén át (1458) királlyá koronázásáig (1464).
A bevezető tematikus egység felidézi Luxemburgi
Zsigmond magyar király és német-római császár
örökségét, bemutatja a Hunyadi család máig nem
tisztázott eredetének kérdését és a családi reziden
ciát, Vajdahunyad várát. A trónra jutás történeti ese
ményeinek megismerését multimédiás eszközök,
térképek, táblázatok segítik.
Rövid kitekintéssel idéz
zük fel a korabeli európai
udvarokat, amelyek Má
tyás királlyal intenzív dip
lomáciai és személyes
kapcsolatban álltak. III.
Frigyes császári udvara
és Róma egyaránt figyel
münk középpontjába ke
rül csakúgy, mint a szom
szédos cseh és lengyel ki
rályi udvarok, vagy a tá
volabbi, de nem kevésbé
fontos itáliai fejedelmek.
Mátyás személyét leg
inkább portréin keresztül
ismerhetjük meg. A re
alitást és az ideált változó
mértékben követő kép
mások elénk tárják a ki
rály összetett személyisé
gét és eltérő megítélését.
A királyi udvar minden
napjait a család és az ud
vartartás személyi keretei
között élte. Minden ural
kodónak, legyen bár oly
erőskezű és öntörvényű,
Patikaedény (alborello).
mint Mátyás király, szá
Iparművészeti Múzeum
molnia kellett családja
tagjaival. Első feleségét, a
tragikus sorsú Podjebrád Katalint korán elveszítette.
Házassága a nápolyi királylánnyal, Beatrixszal mély
reható változásokat indított el az udvar életében. Az
uralkodópárt hatalmasok vették körül, a kormányza
ti elit tagjai. Az ő szerepük meghatározó volt a király
hatalmának fenntartásában.
Mindennek az alapja azonban a pénz, ezért különös
hangsúly kerül a király jövedelmeire, pénzverésére,
gazdasági reformjaira és erőltetett adószedésére.
Mátyás életében központi jelentőséget játszott a ha
dakozás. Rá valóban igaz a mondás, fél éltét a tábor
ban töltötte. Apjától, Hunyadi Jánostól örökölt hadvezéri tehetségét, folyamatos képzéssel fejlesztette

és hódításokra, uralmi ambícióinak kiterjesztésére
használta fel.
A királyi udvar életét máig szemünk elé tárják az ud
vart egykor befogadó épületegyüttesek romjaikban
is látványos helyszínei Budán és Visegrádon. Eredeti
kőfaragványok és itáliai majolikapadlók mellett a
technika segítségével a régészek által feltárt épüle
teket is megismerhetjük. Megidéződik a királyi asz
tal pompája, az udvar számára dolgozó kézműves
(üveggyártó, ágyúöntő, majolikakészítő) műhelyek
és a király utolsó éveinek otthont nyújtó város, Bécs
művészete.
A királyi udvar szellemi
életét a középkorban a
keresztény kultúra ha
tározta meg. Ennek ké
sőközépkori sajátos for
máit mutatja fel ez a te
matikai egység, amely
egymás mellett, a maga
valóságos
együttélésé
ben kívánja láttatni az
uralkodó és udvara jelleg
zetes későközépkori val
lásosságát: a Szűz Mária
tisztelet megújulását, a
szentek és ereklyéik tisz
teletét és a ferences és
pálos szerzetesrendek tá
mogatását.

1 4 7 0 körül. Deruta.

Mátyás érdeklődését az
ókor iránt humanista isko
lázottsága és személyes
vonzódása egyaránt meg
határozták. A budai udvar
ba hívott itáliai művészek
és tudósok munkája nyo
mán újjászülető antikvitás
az uralkodói reprezentáci
ót szolgálta elsőként az
Itálián kívül eső fejedelemi udvarok között.

A befejező tematikus egység mintegy keretbe fog
lalva az elmondottakat Mátyás király azon erőfeszí
tésével foglalkozik, hogy gyermektelen házasságait
követően természetes fia számára biztosítsa halála
után a trónt. Az utódlást igyekezett támogatni a Má
tyás élete végén kibontakozó Corvinus legenda, a ki
rályi reprezentáció, a Corvina könyvtár. Corvin János
életének, és a trónutódlásért folytatott harcnak a fel
idézése zárja a kiállítást.
Beatrix hozománya - Az itáliai majotikaművészet
és Mátyás király udvara
Az Iparművészeti Múzeumban 2008. március 26. és
9
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lítás rekonstruálni igyekszik az eredeti gyűjteményt,
június 30. között lesz megtekinthető e címmel a 4 x
a reneszánszról újabb kiállítása. A 15. század végi
rámutatva azokra a kérdésekre, amelyek több év
tizedes kutatások után is kérdések maradtak, mint
itáliai luxusművesség kiemelt műfaját, a majolika
például a Vitéz-kódexek és a Corvina Könyvtár kap
művészetet ismerhetjük meg hazai és külföldi mú
csolatára. Az esztergomi palota és studiolójának be
zeumok válogatott műtárgyai segítségével. A tárlat
mutatásával megpróbálja jelzésszerűen szemléltetni
célja kettős: egyrészt az Európában új kerámiatech
nika, az ónmáz használatának korai megjelenésétől
a püspök építőtevékenységét is.
a majolikaművészet 15. századi kezdeteinek feltá
rása és az emlékanyag részletes bemutatása, más
Magyar Nemzeti Galéria - „Mátyás király öröksége
- A gótikától a barokkig: reneszánsz művészet Ma
részt a Mátyás-, illetve Jagelló-kori magyar királyi ud
gyarországon”
varban megjelenő majolika tárgyak eredetének és
készítési körülményeinek alapos vizsgálata. A rész
A kiállítás célja, hogy egyfelől bemutassa, feltérké
pezze a késő reneszánsz művészet hazai történetét,
ben töredékes, de igen gazdag magyarországi anya
másfelől értelmezze azt
got Itáliából kölcsönzött,
a kora újkor kultúrájának
hasonló stílusú épségben
egészében.
Mindehhez
ránk maradt tárgyak egé
elsősorban magyarorszá
szítik ki, érzékeltetve a
gi gyűjtemények tárgyait
magyarországi és itáliai
sorakoztatja fel, néhány
majolikaművészet
köz
eddig ismeretlen, frissen
pontjai közötti élénk kap
csolatot. A kiállításon fő
restaurált különleges mű
tárgyat.
szerepet kap az a fényűző
együttes, amelyből három
nagyobb és egy kisebb
A 4 x a reneszánszról kiál
dísztál maradt fenn a vi
lág nagy múzeumaiban. A
lításai mellett számos kü
lönleges tárlatot kínál a
Hunyadi Mátyás és Aragó
Reneszánsz Év. A Magyar
niái Beatrix címereivel dí
Nemzeti Múzeumban áp
szített úgynevezett Corvin
tálak a 15. század majo
rilistól látható a „Rene
szánsz látványtár”, amely
likaművészetének csúcs
a reneszánsz építészet
pontját jelentik. A készlet
egyben az első jelentős
világába nyújt majd be
tekintést - eredeti tárgyak
uralkodói
megrendelés
volt, amely az Alpokon
és a legkorszerűbb pre
zentációs technikák se
túlról érkezett Itáliába.
gítségével.
A tálak készítési helye a
A Budapest Főváros Le
legújabb kutatások alap
véltára szeptembertől „A
ján az Adria-parti Pesaro
volt. A kiállítás a tálak is
neoreneszánsz építészet
Xenophon: De respublica Lacedaimonion
Budapesten” címmel az
mert darabjaiból hármat
Országos Széchényi Könyvtár
ország legnagyobb épí
mutat be - a New York-i
Metropolitan
Museum
tész-hagyatékából,
Ybl
of Art, a londoni Victoria
Miklós neoreneszánsz ter
and Albert Museum és a berkeley-i Phoebe A. Hearst
veiből összeállított válogatással mutatja be a 19.
Museum of Anthropology gyűjteményéből.
század második felének reprezentatív stílusirányzatát.
A visegrádi Mátyás Király Múzeumban a helyszínhez
Országos Széchényi Könyvtár - „Csillag a holló árnyé
kapcsolódóan több reneszánsz témájú kiállítás is
megtekinthető a „A reneszánsz művészet kezdetei
kában - Vitéz János és a magyar humanizmus"
A kiállítás a magyarországi humanizmus kezdeteit
Magyarországon”, „Visegrád Mátyás-kori későgótikus
szobrászaténak emlékei”, „A visegrádi királyi palota
mutatja be az 1470-es évek végéig. Az OSZK, mint
Mátyás-kori enteriőrjei” című kiállítások.
a középkori és reneszánsz magyar kultúra írott for
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum ez évi
rásainak legnagyobb gyűjtőhelye kiállításának kö
programjai „A játék reneszánsza” összefoglaló címet
zéppontjába a könyvkultúrát állítja. A tárlat egyik
kapták, s az európai reneszánsz népi kultúrájának
célja összefoglalni a korábbi kutatási eredményeket.
magyar vonatkozásaival foglalkoznak. A Magyar Mű
Részben a hazai gyűjteményekben őrzött, részben
velődési Intézet „reneszánsz országjárást” és köztéri
oszták és német gyűjteményekből kölcsönzött kéz
iratok segítségével, egyéb dokumentációval a kiál
art-projekteket hirdet.
10
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Az évben kiemelt szerep jut a tudományos prog
ramoknak is: februárban a világ vezető kutatóinak
részvételével nemzetközi konferenciát tartanak a re
neszánsz koráról Magyarországon, Kolozsvárott pe
dig Mátyás koráról és a Hunyadi családról rendeznek
tudományos tanácskozást.
Erdélyben februárban Corvina-vándorkiállítás nyí
lik, októberben „Mátyás király a kelet-európai folk
lórban” címmel rendeznek konferenciát. A Mu
ravidéken az „Éjféltől éjfélig reneszánsz” című, ki
állításokat, vetélkedőket, előadásokat is magában
foglaló programmal, a Felvidéken tudományos kon
ferenciával várják majd az érdeklődőket.
Érdekességnek ígérkezik például a Reneszánsz iwiw,
amelyben korabeli írók, költők, humanisták kapcso
latrendszere rajzolódik ki a Petőfi Irodalmi Múzeum
ban, vagy a februári V. Gyulai Reneszánsz Karnevál
címer- és pecsétpályázata, valamint Guinness-rekord álma egy reneszánsz takaróról.
a szerk.

Padlócsempe. Fano/Pesaro. 1 5 0 1 . Iparművészeti Múzeum
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Az ozorai várkastélyban, valamint
a füzérradványi Károlyi-kastélyban
a Reneszánsz Év alkalmából rend
hagyó programokkal várja a látoga
tókat a fenntartó Műemlékek Nem
zeti Gondnoksága.
Kastélyokban ünnepük
a reneszánsz emlékévet

A két épület jelentős építészeti, kultúrtörténeti em
lékhelye a szellemi, filozófiai, kulturális és művésze
ti átalakulást, megújulást hozó reneszánsz korszak
nak - indokolja a helyszínválasztást közlésében az
MNG. A 15. században Filippo Scolari által építtetett
ozorai várkastély 2007 nyara óta látogatható. A Re
neszánsz Év alkalmából a tolnai dombok közé va
rázsolt firenzei városi pa
lota állandó kiállítását a
reneszánsz építészeti és
tárgyi emlékeit bemutató
tárlattal, 15. századi él
ményházzal és konyhával
bővítik.
A várkastélyban a főúri
család mindennapjainak
helyszíne, Pipo feleségé
nek hálószobája, egy re
neszánsz kandallós trón
terem, reneszánsz ebédlő,
fegyverterem és rene
szánsz kávézó látogatha
tó. A Reneszánsz élmény
házban egyes használati
tárgyakat, fegyvermáso
latokat kézbe vehet és ki
próbálhat a közönség, a
reneszánsz konyhában és
a reneszánsz borospincé
ben Pipo kedvelt ételeit
és borát kóstolhatja meg.
A várkastélyban június
24-én, a múzeumok éj
szakáján éjszakai tár
latvezetéssel várják a lá
togatókat, nyáron pedig
A hűség jutalma, avagy
egy lovag igaz története
Firenzétől Ozoráig cím
mel Pipó Napokat tar
tanak, amelynek ke
retében július 12. és ok
12

tóber 18. között szombatonként a reneszánsz lo
vagvár mindennapjaival és ünnepeivel ismerkedhet
meg a látogató. Lesznek lovagi fegyverzetet és
harcmodort bemutató lovagi tornák, valamint kul
turális események: versek, táncok és színdarabok
is - sorolja a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága.
A füzérradványi Károlyi-kastélyban a reneszánsz kőfaragványok, díszítőelemek és berendezési tárgyak
mellett az idei évtől az emeleti reprezentatív helyi
ségek egy részét is megnyitják a közönség előtt. A
kastély a 19. század végén Ybl Miklós tervei alap
ján épült, majd a századfordulón alakították át
neoreneszánsz stílusban, Alberto Pio bécsi építész
tervei nyomán.
Az idén láthatja először a közönség a gyűjtemény
legértékesebb darabját, a valamikori emeleti gróf
női szalont díszítő ókeresztény frízt is magába fog
laló, Velencéből származó alabástrom kandallót, a
múzeumok éjszakáján rendhagyó tárlatvezetést tar
tanak, a nyári rendezvénysorozat keretében pedig re
neszánsz muzsika és a Zempléni Fesztivál kastélybe
li eseményei várják a vendégeket.
Giovanni

Dalmata:

Padova, Museo Civico

Madonna

a gyermekkel.

Márvány.
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„A fiatalabb korosztály számára lát
ványos, könnyen megragadható a
Hunyadi Mátyás kultuszával kap
csolatos emlékek feldolgozása...”

Gulyás Anikó: Nullától százig
- múzeumi programkínálat
a Reneszánsz Évben

Talán szokatlan a cím - de nem véletlen. A négy mú
zeum (Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemze
ti Galéria, Iparművészeti
Múzeum és Közlekedési
Múzeum) programkíná
latának összeállításánál
a legfontosabb cél az volt,
hogy minden korosztály
számára minél változato
sabb legyen.
A Magyar Nemzeti Ga
léria a megszokott mó
don, az életkori sajátos
ságokat és az adott élet
korban elsajátított tan
anyagot figyelembe véve
készül programjainak öszszeállítására. Ebben lesz
szó irodaimról, zenéről,
lesznek a reneszánsz kor
hétköznapi életének szo
kásait felidéző tárlatveze
tések, az alsó tagozatos,
felső tagozatos, illetve
középiskolás korosztályok
nak, melyeket műhely
munka követ, 1-1 rész
letesebben elemzett mű
ismeretében, különféle
anyagok felhasználásával.

Kályhacsempe Mátyás
Történeti Múzeum

A legfiatalabb korosztály
számára látványos, könnyen megragadható a Hu
nyadi Mátyás kultuszával kapcsolatos emlékek fel
dolgozása, egyes díszes ötvöstárgyak funkciójának
illetve díszítésének megbeszélése, illetve egyes sír
emlékek kapcsán a szobrászatról való beszélgetés,
illetve a rajtuk olvasható szöveges emlékek kapcsán
az akkori írásmódról való tudnivalók elmélyítése. A
középiskolások esetében a humanizmus irodalma
kapcsán az irodalomtanárok figyelmét felhívjuk arra,

hogy irodalom óra helyszíneként is szolgálhat a kiál
lítás, sőt kész „óracsomaggal” szolgálunk. Az egyes
kiemelkedő történetírók itt kiállított művei révén (pl.
Thuróczy János krónikája, 1488, Bonfini, Heltai Gás
pár, Tinódi Sebestyén) - történelemóra megtartására
is kiválóan alkalmas lesz a helyszín. Az iparművészet
(ötvösség, kerámiaművesség) akkori szerepe illetve
az egyes felekezetek egymás mellett élése, azok ha
sonlósága illetve különbözőségei mind jól elmagyarázhatóvá válnak a kiállított tárgyak segítségével. Az
Iparművészeti Múzeummal ellentétben, ahol itáliai
műhelyekből származó majolika lesz látható, a Ma
gyar Nemzeti Galáriában magyarországi műhelyekben
készült habán kerámiák lesznek kiállítva.
A hétvégi családos programok között szerepel a
Mátyás korához kötődő játszóház. A kiállítás rene
szánszkori műtárgyai között - s azokat megismerve
-játszhatunk el a gyermekek közreműködésével Hu
nyadi Mátyásról szóló tör
ténetet, melyet tárgyké
szítés és tánc követ. A kö
zépkori mesterségekkel,
szokásokkal kapcsolatos
foglalkozás alkalmával, a
kor felidézése után szin
tén tárgykészítés követ
kezik.
A kor zenéjét megismerte
tő hangszeres bemutatót
is tervezünk, mely szintén
családi kikapcsolódás, il
letve múzeumi és zenei
élmény. Képzőművészeti
pályázatot is hirdetünk, s
kiállításon mutatjuk be a
legjobb munkákat.
A Budapesti Történeti
Múzeum programjainak
sorában szerepelnek jel
mezes történelmi játé
kok, korhű viseletekben
a királyi udvar ünnepi
eseményeinek felidézé
sével, reneszánsz táncok
tanításával - elsősorban
kisiskolások számára. „
„Királyok, lovagok, ud
trónoló alakjával. Budapesti
varhölgyek..” címmel a
budavári gótikus szobrok
titkairól feladatlapos játékkal szórakozhatnak, vagy
a majolika padlótéglákkal „reneszánsz puzzle”-t rak
hatnak ki a gyerekek a maguk által festett, színezett
darabokból. Készíthetnek agyagból kályhacsempé
ket, festhetnek rájuk mintákat.
A Duna Televízió Cimbora klubjával együttműködve
részt vesz a múzeum egy vetélkedősorozat lebonyo
lításában. A vetélkedő döntője a Duna Televízióban
lesz, a zsűriben a múzeum tudományos munkatársai
13
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és muzeológusai is jelen lesznek.
A hétvégi családi programok különösen érdekesnek
ígérkeznek: „Vadat, halat s mi jó falat...” címmel lesz
történelmi játék gyermekeknek, melynek keretében
a királyi asztalra a reneszánsz udvarban szokásos
ételek kerülnek, a lakomázás alatt zene szól, majd
következik a tánc. Lesz fegyverbemutató, lovagi baj
vívás, próbáztatás, fényképezés a páncélruhákban,
sakktörténeti előadás és sakkszimultán kisiskolá
soknak. Hangverseny és hangszerbemutató m el
lett színészek olvassák föl Mátyás királlyal fog
lalkozó népmeséket.
A reneszánsz családi napon a királyi kertekben és
udvarokon árusok kínálják portékáikat, kézműves
foglalkozások, történel
mi játékok, zene és tánc
programok követik egy
mást és lesz királyi hintózás az oroszlános ud
varban. A reneszánsz lát
ványosságok
sorában
gólyalábas
felvonulást,
zászlóforgatók, mutatvá
nyosok, számszeríj lövé
szek bemutatóját élvezhe
ti a közönség. A fiatal fel
nőtt korosztály számára
szakvezetéseket tartanak
a múzeum munkatársai
a kiállításban, előadássorozat, filmklub, szín
házi est, hangverseny, in
teraktív játék, társastánc
bemutató kínálatából vá
logathatnak.
„Ragyogó reneszánsz"
címmel júliusban és au
gusztusban a királyi udva
A Szentgyörgyi Bazini család
rokban és kertekben ren
dezvénysorozat kezdődik,
amely felidézi a korszak zene- és táncművészetét, vi
selettörténetét, viselkedési szokásait, kertkultúráját,
s számítva a külföldi látogatók várhatóan nagy szá
mára, a programokat angol nyelvű magyarázat is kíséri.
A kertbemutató sétákat fáklyás borozás és a korhű
viseletekben történő fényképezés színesíti, s a láto
gatók nemcsak a reneszánsz hangulatú kert szépsé
geit ismerhetik meg, hanem a várfalakra felsétálva
Budapest esti panorámájában is gyönyörködhetnek.
Az Iparművészeti Múzeum kiállítása az itáliai ma
jolikaművészet 15. századi kezdeteinek emlékanya
gát mutatja be, de megismerteti a magyar királyi ud
varban megjelenő majolika tárgyak eredetét és ké
szítési körülményeit. A korszak legfontosabb itáliai
központjai (Faenza, Pesaro) mellett nagy jelentőség
gel bír az a tény, hogy Mátyás budai udvarában majo
lika műhelyt létesített, itáliai mesterek részvételével.
A budai udvar mellett jelentős leletanyag került elő
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az uralkodó egyéb magyarországi székhelyein, ame
lyek szintén láthatók lesznek a kiállításon.
Az Iparművészeti Múzeum időszaki kiállításaihoz
kapcsolódó, komplex múzeumpedagógiai kezdemé
nyezés szerkezete a „Habán mítosz 1593-1738.”,
részben az „Oszmán-török szőnyegek” című kiállí
tások tapasztalatain és tanulságain kristályosodott
mai formájára. A komplex múzeumpedagógiai prog
ram elsődleges célkitűzése, hogy nem csupán az ál
talános és középiskolás-, hanem az egyetemista
korú, valamint a felnőtt, és nyugdíjas korosztályt is
megszólítsa. Az egyes programok alapvetése, hogy
játékos formában közvetítsék értékeinket az iskola
falain túlmutató neveléssel, élményszerűen hozzák
közelebb minden korosz
tály számára a régmúlt
eseményeit, egy-egy kor,
műalkotás eszmeiségét,
történetiségét. A foglal
kozások egyik meghatá
rozó helyszíne a kiállító
tér, ahol műtárgyak-műalkotások „megfogható”
részei, valamint a tudo
mányos kutatások újsze
rű ismeretanyaga jelent
kiindulási alapot egy-egy
téma megközelítésére.
Mindazonáltal lehetősé
get teremtve a beszél
getésre és véleményfor
málásra, melynek kö
vetkeztében a látogató
a kiállítások tartalmát
mélységeiben megértve,
pozitív élményekhez köt
ve „viszi haza.“
címereslevele (részlet)
A kiállításban létreho
zott szemléltető sarok
és a gyerek-kuckó cél
ja, hogy a kiállítás közvetlen közelében mutassa be
a majolikakészítés technikáját és műhelyeit. A fog
lalkoztató sarkokban játékos feladatlapok, színezők,
valamint fényképes és grafikai illusztrációk segítik
a kiállított tárgyak mélyebb megismerését, rejtett
üzeneteinek megértését. A majolikakészítés mun
kafolyamatának műveleti sorrendjéhez kapcsolódó
virtuális számítógépes játék, mellett a családdal ér
kezőknek ajánlható a sétáló füzet, valamint a gye
rekkuckó feladatainak együttes használata. Az óvo
dai csoportok számára tárgytapogató-simogató fog
lalkozásokat szervez a múzeum. Az általános is
kolai osztályok, csoportok számára meghirdetett
foglalkozások tárlatvezetéssel egybekötött játékos,
kreatív alkotómunkából épülnek fel. Középiskolá
soknak a műtárgyakat alapul vevő tematikus foglal
kozások kitekintést adnak a kor politika-, vallás- és
művelődéstörténeti vonatkozásaira a hozott tudás-

l ú*zleagy«r
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anyagra építve, komplex információátadással, szin
tetizáló látás- és gondolkodásmód kialakításával, fej
lesztésével, a középiskolai történelem tananyaghoz
szervesen kapcsolódva. Az idősek, szépkorúak tea
délutánja havonta egy alkalommal tárlatvezetést és
előadást jelent az idősebb, nyugdíjas korosztály szá
mára. A „Gondolatok délidőben” címmel meghirdettet tematikus program célkitűzéseiben és metodiká
jában hasonló koncepciót követ, mint a fiatalabb kor
osztály számára kialakított foglalkozásoké. A hang
súly ezúttal az elmélyültebb beszélgetésekre, a mű
tárgyakhoz kötődő komplex ismeretek átadására és
befogadására helyeződik, azonban a kreativitásra épülő
elemek ugyanúgy részei a csoport-foglalkozásoknak.
Talán a Közlekedési Múzeum helyzete a legnehezebb
- itt nyílik meg legkésőbb a kiállítás 2008 őszén. A
kapcsolódó programok fő témája az utazás reneszán
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sza - konstrukciós játékok, memóriajátékok, feladat
lapok, csapatépítő játékok, logikai játékok sora épül
a kiállításon bemutatott tárgyakra. A nagyobbak tu
dománytörténeti játékok mellett önálló kutatómun
kát végezhetnek, tervezhetnek és alkothatnak játéko
kat, modelleket. A családi nap sétái a legkülönbözőbb
korosztályok számára szerveződtek, a fogyatékkal
élők tapogatható tárgyakkal ismerkedhetnek.
A kiállításokhoz közös foglalkoztató album valamint
a programokat együttesen ismertető tájékoztató fü
zet készül.

(Szerettük volna megkérdezni a reneszánsz év rendez
vényeivel kapcsolatban az OKM Reneszánsz Program
Iroda vezetőjét dr. Thuróczy Zoltánt, azonban elfoglalt
sága miatt nem tudott folyóiratunknak nyilatkozni.)
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úzeum ok

A

Magyar Múzeumok szerkesztősége

pénzügyi források előteremtésére is. Ismeri a jog

úgy gondolta, hogy egy külsejében

szabályokat, a nemzetközi elvárásokat, kellően fel

és tartalmában megújult lap érzékel

készült és nyitott az új megoldásokra.

tesse olvasóival, mit tart fontosnak,

4. Általánosságban nem lehet arra a kérdésre vá

miről szeretne tudósítani, mivel sze

laszolni, milyennek ítélhető a múzeumok helyzete

retne foglalkozni. S ki mástól kap

Magyarországon. Vannak erősségeik és gyengesé

hatna erre ötleteket, javaslatokat, mint szakmánk

geik, valamint csak a hasonló adottságú intézmé

különböző képviselőitől. Ezért

nyek között érdemes összehasonlítást tenni.

kérdésekkel for

dultunk a magyar múzeumok fenntartásában, mű

Meghatározó a gyűjtemény, ezt lehet csak fel

ködtetésében érdekelt, abban részt vevő szak

dolgozni, bemutatni, hozzáférhetővé tenni, a leg

emberekhez. Reméljük, a válaszokból kikerekedő

különbözőbb eszközökkel. Ha jó a gyűjtemény, a

kép tanulságos, továbbgondolkodásra és mun

feltételek megteremtése nem lehetetlen. Ellenkező

kálkodásra ösztönző lesz mindannyiunk számára.

esetben csak rövidtávú sikerek várhatók.
Ezért a legfontosabb az
adott intézmény gyűj

K örkép
a megújult

Magyar
Múzeumok
körkérdése

teményre alapozott po
zicionálása és az ebből
adódó cselekvési terv
meghatározása.
Kovács

Ferenc,

a

Vas Megyei Közgyűlés
elnöke

1. Milyen múzeumot szeretnének?
2 . Mit várnak egy múzeumi laptól?
3. Milyen feltételek állnak a múzeum
rendelkezésére és mi hiányzik a mú
zeum jó működtetéséhez?
4 . Országos, illetve nemzetközi kite
kintésben milyennek ítélik meg a meg
kérdezettek saját múzeumukat (illetve
általában a magyar múzeumokat)?

1.

Az

tos, hogy az új évez
red teljesen másfajta
megközelítést vár el
a múzeumok fenntar
tóitól, működtetőitől.
Hazai és nemzetközi
példák
hogy

bizonyítják,
azok a köz-

gyűjtemények

von

Dr. Vígh Annamária, az Oktatási és Kulturális Mi

zóak és tarthatnak érdeklődésre számot, ahol nem

nisztérium Közgyűjteményi Főosztályának vezetője

csak a kiállított tárgyak látványa várja a látogató
kat, hanem valamilyen aktív közreműködést is biz

1. Nyitott, mozgalmas, szolgáltatásokat nyújtó, de

tosít számukra. Ezt a köznyelv látogatóbarát mú

a tradicionális értékeket is megőrizni és átadni ké

zeumnak nevezi.

pes, mozgékony intézményt, mely szerkezetében

A megyei múzeumi hálózatunk általában képes kor

és szervezetében is alkalmazkodó képes.

szerűen és vonzó módon, a látogatókat aktivizálva

2. Tájékoztasson, vitát nyisson, követendő példákat

bemutatni gyűjteményeink értékeit, megyénk jel

mutasson be itthon és külföldön.

lemző és különleges értékű kulturális örökségei

3. A múzeumok működtetésében meghatározó a

nek fő elemeit. Nagy hátrány, hogy a kiállítótereink

jó vezetői gárda. A lehetőségeket kihasználó és

többsége teljesen más funkcióra épült műemlék

az azokkal élni képes vezetés, amely képes kivá

épületekben van. Ezért igen költséges épületeink

lasztani a megfelelő személyeket és alkalmas a

ben a korszerű követelményeknek megfelelő kiállí17
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tások rendezése. Munkatársaink igyekeznek azért,

és infrastruktúrájú gyűjteményi raktár hiánya, to

hogy egyes tájegységeinknek, múzeumi gyűjtemé

vábbá a meglévő múzeumi épületeinkben a szük

nyeinknek az adott történelmi helyekhez kapcsoló

séges műtárgyvédelmi, biztonsági és akadálymen

dó egyediségeit jeleníthessék meg az adott intéz

tesítési feltételek megteremtése. Napjainkban még

mény látogatóbarát programjaiban. Szerencsések

kevésbé hatékony múzeumi rendszerünk mun

vagyunk, mert magasan képzett és kreatív szak

kamegosztási, szervezeti struktúrája, melynek át

mai gárda áll Vas megyében a fenti feladatok meg

alakítása, korszerűsítése napirenden van.

valósítására. Az

általuk végzett munkával, terv

szerű tudományos kutatási programmal, a hazai és

4. A kiemelkedő nagy nemzeti intézményeinkhez

nemzetközi együttműködésben kezdeményezően,

nem viszonyítható. A mai magyar viszonyok között

eredményesen végezhetjük el feladatainkat. Mind

átlagos a Vas megyei múzeumi hálózat, amelynek

ezt természetesen azért, hogy

egy-egy tagintézménye - Kör

múzeumaink valódi

kulturális

mend, Sárvár, Vasvár, Kőszeg

közintézménnyé váljanak. Ezt a

és a szombathelyi Múzeumfa

magas értékű munkát bizonyít

lu - az adottságai által (szak

ja a „Batthyányak évszázadai”

emberei és gyűjteménye) szín

című kiállítás magas szakmai

vonalas munkát végez. A nem

elismerése is.

zetközi kapcsolatok többnyire a
közvetlen határ menti régióval

2. Úgy gondolom, hogy a lap ki

valósulnak meg, ezek azonban

adójának kell eldöntenie hogy

nem kapnak kellő hírverést.

kinek írják az újságot. Az, hogy
tudományos színvonalú szak

Renner Zsuzsanna, az Iparmű

mai lap lesz-e, vagy egy a téma

vészeti Múzeum főigazgatója

iránt figyelemfelkeltő népsze
rűbb hangvételű újság, a szer

1990-től muzeológusként, majd

kesztők elhatározásán

múlik.

1994-től főmuzeológusként dol

Egy ilyen laptól azt várom, hogy

gozott az Iparművészeti Mú

tájékoztasson a szakma orszá

zeum Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai

gos kezdeményezéseiről, a si

Művészeti Múzeumában. 2003-

keres és eredményes progra

tól a Hopp Múzeum igazgatói

mokról, a jó módszerekről. Le

posztját töltötte be.

gyen publikációs fóruma a mú
zeumok

tulajdonosainak,

ve

1.

Olyan múzeumot szer

zetőinek az intézmények működési kérdéseiről, és

amelyikre a közönség, a szakma, a sajtó odafigyel,

a fejlesztésekről.

számon tartják, kíváncsiak a véleményére, az ese
mények előtt jár, nem utolérni igyekszik azokat. Ak

3. Szűk pénzügyi forrásaink vannak a nagyszámú,

tuális művészeti és tudományos kérdéseket vet fel

12 intézményegységet összefogó, magas létszá

és válaszol meg, érzékeny a tevékenységi körével

mú alkalmazottat (103 fő teljes munkaidőben) fog

kapcsolatos társadalmi folyamatokra. Nem csak je 

lalkoztató megyei múzeumi hálózat fenntartására.

len van, de aktív részese a szellemi-kulturális élet

A minimális megyei önkormányzati közgyűjteményi

nek. A múzeumok többsége - így az Iparművészeti

normatíva éves összege ennek az intézménynek a

Múzeum is - szükségszerűen a történetiségben

működtetésére sem elegendő. A megyei múzeum

gyökerezik, a múltból, a történelemből táplálkozik,

éves fenntartói támogatási igénye 2008-ban 260

és a régi korok művészetén keresztül hat a mára.

millió forintot tesz ki. Az országos helyzethez ha

Ugyanakkor én olyan múzeumot szeretnék, amely

sonlóan jelentős gondunk a megfelelő kapacitású

a tegnap üzenetét mai eszközökkel, a szakma és
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belül is. A siker igénye minden tevékenység termé
szetes velejárója, de soha sem mehet a minőség
rovására. Nagyon fontos, hogy az Iparművészeti
Múzeum, amely gyűjteményei jellegéből adódóan
közvetlenül hat a tárgykultúrára, a környezetet for
máló ízlésre, a vizuális kultúrára, minden tevékeny
ségében magasra helyezze a mércét. Tevékenyen
közreműködne abban, hogy felébressze a vágyat
a minőségi tárgyak iránt, - legyen az, ruha, bútor,
konyhafelszerelés vagy dísztárgy - ezzel hasson
környezetünk alakítására, jobbítására. Adjon tám
pontokat az értékválasztáshoz, hogy a giccs és kacat helyett igényünk és képességünk legyen a funk
cionalitást és esztétikumot együttesen megvalósító
tárgyak kiválasztására. Olyan Iparművészeti Mú
zeumot szeretnék, amelynek a tevékenységébe - a
történeti gyűjtemények bemutatása mellett - szer
vesen beépül a kortárs iparművészet, a formaterve
zés, a kreatív iparok, s ezzel a múzeum hozzájárul
az e területeken felhalmozott szellemi tőke meg
mutatkozásához. Rengeteg tehetség él e területen

Donatello (?): Próféta. 1408. márvány
Firenze, Museo deli’ Opera del Duomo

a közönség elvárásainak megfelelően adja közre.
Olyan múzeumot, amely történetiségét és aktuali
tását kreatívan összeegyezteti, és korszerű meg
jelenítéssel hívja fel magára a figyelmet. Kialakít
egy olyan arculatot, amely minden ízében mai, s
ezt

kor adta technikai vívmányokkal minden le

hetséges szinten közvetíti. Kiállításairól, rendezvé
nyeiről, programjairól a világhálón és a sajtóban is
tájékoztat. Tudatosítja, hogy az Iparművészeti Mú
zeumban mindig történik valami, amire érdemes
odafigyelni. Ez vonzza a látogatókat, akik szívesen
látogatják programjait. Szeretném, ha az Iparművé
szeti Múzeum keresett színfolt lenne a főváros kul
turális palettáján, sőt, olyan programokat kínáljon,
amelyre vidékről is szívesen jönnek az igényes ki
állítások kedvelői. Nagy hangsúly van tehát a vizu
ális és verbális kommunikáción, ám ennek minden
kor magas szintű szakmai tevékenységet kell köz
vetítenie. Fontos, hogy a múzeum sikeres legyen,
mert ez új lehetőségeket és forrásokat nyithat meg

Majolika dísztál Mátyás király és Beatrix címerével, Pesaro,

számára, friss erőket mozgathat meg a múzeumon

1476. Metropolitan Museum of Art, New York
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is közöttünk, szeretném, ha számíthatnának az

talmat, az installációt, a grafikát, a kiadványokat,

Iparművészeti Múzeumra mint megmutatkozási le

az arculatot stb. egyaránt figyelembe veszi. Mi az,

hetőségre. A formatervezés és a kreatív ágazatok

ami minimálisan elvárható egy kiállítástól? Mitől jó,

gazdasági jelentősége ma a világban óriási, sze

mitől látogatóbarát egy kiállítás? Teljesülnek-e ki

retném, ha mi a magunk múzeumi eszközeivel

állításainkban ezek a követelmények?

hozzájárulhatnánk ennek a hazai felismeréséhez.

Jó

Olyan múzeumot szeretnék, ahol a szakmaiság és

kiállítástervezők, kivitelező cégek, grafikusok, ar

a közönség szórakozásra, élményszerzésre való

culattervezők, hírt kapnánk az itthon is hozzáfér

lenne,

ha

szerepelnének

a

lapban

a

igényének kielégítése sosem al

hető legújabb múzeumtechnikai

ternatívaként merül fel, hanem

eszközökről,

egyazon tevékenység két ol

ezeket bemutató nemzetközi ki

dalaként, egymást feltételező,

állításokról.

kiegészítő aspektusaként. Egy

Mutatkozzanak be a múzeumi

múzeum azért jelent különös ki

eszközöket gyártó vagy forgal

hívást a benne dolgozók szá

mazó hazai cégek. Amikor pá

mára, mert nagyon különböző

lyázatot írunk, sokszor prob

területeken - a tudományban, a

léma, hogy kihez forduljunk.

kutatásban, a közönségkapcso

Szeretnénk emellett friss híre

anyagokról,

az

lati munkában, a múzeumpeda

ket, információkat olvasni, nem

gógiában és még sorolhatnám

csak a fővárosból, vidékről is.

- kell egyformán magas szinten

Jelezze a lap időben a pályázati

teljesítenie.

múzeumot

lehetőségeket, vagy ezek elér

szeretnék, amely a sokrétű kö

hetőségét. Adjon hírt az új kez

Olyan

vetelményeknek meg tud felelni,

deményezésekről. Adjon teret a

s ahol az ehhez szükséges felté

főváros és a vidék közötti pár

telek adottak. Nagyon fontosak

beszédnek: essen szó az eltérő

a nemzetközi kapcsolatok, hogy

működési feltételekről, előnyök

kiadványaink idegen nyelven is

ről és hátrányokról egyaránt. Ér

olvashatóak

Olyan

dekelne, miként vélekednek a

múzeumot szeretnék, amelyik

vidéki múzeumok az új célkitű

legyenek.

nemzeti kulturális örökségünk

Sisakot tartó ifjú szobra.

zésről, a nagy múzeumok kiállí

tárgyi és szellemi értékeit a világ

Budapesti Történeti Múzeum

tásainak „dobozos” változatáról,

számára is megmutatja, kapcso
latokat épít, nemzetközi programokban vesz részt.

illetve ezek utaztatásáról? Vi
tafórumot nyithatna a lap a kultúrpolitikai irányok

Olyan múzeumot szeretnék, amely részévé válik

ról, célkitűzésekről. Vesse fel a múzeumi rendszer

az országimázsnak; egy olyan országimázsnak,

átszervezésével kapcsolatos kérdéseket, adjon

amelyben helye van a magyar múzeumoknak, a

nyilvánosságot a különböző elképzeléseknek, az

kortárs magyar iparművészetnek, a magyar for

országos múzeumokat és a vidéket érintő kérdé

matervezésnek is.

sekben egyaránt. Adjon helyet az államháztartási

2. Mit várok el egy múzeumi laptól?- elsősorban

reformnak a múzeumi területet érintő, várható kö

azt, hogy fóruma legyen a múzeumkritikának.

vetkezményeiről szóló cikkeknek, véleményeknek.

Hogy ne egyik múzeumi szakember írjon a má

Mutasson arcokat a múzeumi élet szereplői kö

sik múzeum kiállításáról, hanem legyen független

zül, legyenek köztük muzeológusok, restauráto

múzeumkritika. Jó lenne, ha a lap hozzásegítene,

rok, múzeumpedagógusok. A mai kiállításcentrikus

hogy kialakuljon egy elvárható standard a kiállítá

muzeológiában hajlamosak vagyunk folyton csak a

sokkal kapcsolatban, megítélésükhöz pedig egy

kiállításokról beszélni. Fontosnak tartanám a hát

sokoldalú szempontrendszer, mely a szakmai tar

térmunka bemutatását, ami a közönség szeme
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elől rejtve van. Hangsúlyozni kellene ennek a fon

lyáznunk. Ám ma azt kell mondanom, hogy az in

tosságát, sokrétűségét, hiszen e nélkül nem mű

formatikai fejlesztés elmaradása, ha lehet, még

ködik a múzeum, nincs kiállítás. Foglalkozzon a

a rekonstrukció elmaradásánál is súlyosabb akut

lap a muzeológia és a múzeumpedagógia aktuális

probléma. Informatikai rendszerünk olyan állapot

kérdéseivel is: állandó kiállítások típusai, trendek

ban van, amely nemhogy nem teszi lehetővé mind

tegnap és ma. Mit ért múzeumpedagógián a mú

azon feladatok ellátását, amelyet az Iparművészeti

zeum, mit vár tőle a pedagógus? Milyen egy jó mú

Múzeumnak saját területén vállalnia kell, de a napi

zeumi foglalkozás? Mitől múzeumi, több vagy más

munkát - gondolok itt például a nyilvántartás ke

egy múzeumi foglalkozás, mint

zelésére - is bármelyik pillanat

egy bármilyen helyszínen meg

ban komolyan veszélyeztetheti.

rendezhető

prog

Ez egy olyan probléma, amely

ram? Sok mindenről beszélünk:

feltétlenül sürgős beavatkozást

kézműves

a múzeum mint tudásközpont,

igényel.

a múzeum szerepe az élet

Tudjuk, hogy a múzeumok fi

hosszig tartó tanulásban - tu

nanszírozásának átalakulásávali

lajdonképpen mit értünk eze

a tevékenységek egyre szé

ken? A lap hozzájárulhatna a

lesebb körét alternatív forrásból

fogalmi tisztázáshoz, akár a ha

kell megoldani. E téren nagyon

zai és a nemzetközi példák át

fontosnak tartom az uniós pá

tekintésével.

lyázatokban való részvételt, s

3. Amikor feltételekről gondolko

ezzel kapcsolatban a múzeumi

dom, a múzeum adottságait is

struktúra alkalmassá tételét az

számba szoktam venni, hiszen

ilyen projektek befogadására. A

ezek

ki-

közös projektlehetőségek miatt

használandóak a jobb működés

is fontos a nemzetközi kapcso

érdekében. Adottságaink közé

latépítés, a partnerek keresése.

tartozik a különleges épület,

Emellett persze fontos minden

Budapest egyik legszebb épü

egyéb pályázati lehetőség is.

lete, amely egyedi építészeti re

Az alapvető problémának azt lá

mek, a gyűjtemények, két kü

tom, hogy jelenleg nem áll ren

lönleges arculatú filia. Az épü

delkezésre az az egyszeri na

kihasználhatóak

és

let persze rossz állapotban van,

Pavese. Magyar Nemzeti Múzeum

rekonstrukcióra szorul, melynek

gyobb támogatás, infúzió, amely
a 21. századi Iparművészeti Mú

elmaradása égető probléma. A gyűjtemények zsú

zeum felépítéséhez szükséges kezdő lökést meg

folt raktárakban vannak elhelyezve, melyek a ki

adná. E nélkül nehéz helyzetben vagyunk, hiszen

állítóterek rovására bővültek a múzeum fennállása

az Iparművészeti Múzeum az országos múzeumok

során, s melyekben a műtárgyvédelmi feltételeket

között a közepes költségvetésű intézmények közé

a rekonstrukció elmaradása miatt egyre nehezeb

tartozik. Ami a személyi feltételeket illeti, létszám-

ben tudjuk biztosítani. A filiák épületei is rossz álla

bővítésre nem számíthatunk, de mindenképpen

potban vannak és rekonstrukcióra szorulnak. Ezek

szükség van egyes területek, így a kommunikáció,

az adottságaink tehát részben inkább potenciális

a marketing, az informatika, a múzeumpedagógia,

lehetőségek, melyek befektetéssel válhatnának

kiállításszervezés erősítésére, szakmai területen pe

igazi adottsággá. Nos, ennek a feltételei jelenleg hi

dig a kortárs művészeti program személyi fel-tétele

ányoznak: továbbra is várat magára épületeink

inek megteremtésére és az utánpótlás nevelésére.

rekonstrukciója, amelyről azonban nem mondha

Ezt részben az erők belső átcsoportosításával, rész

tunk le. A legközelebb megnyíló uniós forrásokra

ben a közalkalmazotti státuszok bővítése helyett más

egy nagyon jól előkészített projekttervvel kell pá

alkalmazási formákkal tervezzük megoldani.
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4. Az Iparművészeti Múzeum országos múzeum,

Dr. Szatmári Imre megyei múzeumigazgató.

európai rangú gyűjteményekkel. Gyűjteményeinek
jellegénél fogva kínálata egyedi a magyar múzeu

(Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága) 1985 óta

mok palettáján, s az a feladatunk, hogy ezt az egye

a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum régésze,

di arculatot erősítsük, részben éppen a kortárs ipar

1991-től osztályvezető, 1996-tól igazgatóhelyet

művészet és formatervezés felé nyitással. Meg

tes, 2001-től igazgató, a Megyei Múzeumok Igaz

győződésem, hogy átalakuló múzeumi világunkban

gatóságainak Szövetsége alelnöke.

csak a markáns arculattal bíró múzeumok őrizhetik
meg pozíciójukat, ezért az arculat maivá, hangsú

1. Az utóbbi években érzékelhető folyamatokra

lyosan egyedivé formálása, ha úgy tetszik, létkérdés

gondolva és a közeli jövő elé nézve most leginkább

a múzeum számára. Országos tekintetben tehát

működő, s jól működő múzeumot szeretnék. A mű

szükség van önmagunk pontos meghatározására,

ködés miatt azért aggódom, mert nem látok egy

s ezzel kapcsolatban a múzeum missziójának meg

séges, országos koncepciót a múzeumok tekinte

fogalmazására, melyre fel kell építenünk hosszú

tében - valamennyi intézmény sodródik a fenntartó

távú tudományos tervünket, erre pedig gyűjtemény-

költségvetési tételei között. Biztos alapokat, ke

feldolgozási, kiállítási, publikációs tevékenységün

reteket szeretnék, hogy lehessen tervezni, mert ez

ket és rendezvényi tervünket alapozhatjuk. Hazai

a feltétele a nyugodt és eredményes munkának. Ez

pályán éppúgy, mint a nemzetközi mezőnyben, el

a múzeumi működési háttér a rendszerváltozás óta

vem a verseny helyett az együttműködés. Meggyő

nem alakult ki. Ha az alappillérek megvolnának, ki

ződésem, hogy saját arculatával minden nagy és ki

lehetne dolgozni a múzeumi munka stratégiáját is, s

sebb hazai múzeumnak helye van a kulturális élet

beszélhetnénk a tervszerű szakmai feladatokról, a

ben, és nekünk nem attól lesz jobb, ha a másiknak

közönségről. Ezt a munkát azonban országos szin

kevesebb jut, hanem ha az egész múzeumi terület

ten kellene elkezdeni, egységesen kezelve az or

felé nagyobb figyelem fordul. Ilyen értelemben más

szág kulturális örökségének egészét. Ha a munka

múzeumok nagy kiállításai is hasznot hoznak, hi

nyugodt feltételeit meg lehetne teremteni, s a stra

szen a múzeum, mint olyan reflektorfénybe kerül.

tégia kialakult, akkor lehetne igazán értéket ter

Mondhatjuk, persze, hogy ahol kevés az elosztani-

melni és közvetíteni. Napjainkban a speciális szak

való, ott a nagy projektek mégis csak a többiek ro

mai feladatok végzése mellett különös szerep jut a

vására viszik el a támogatást. Erről azt gondolom,

közönségkapcsolatoknak, hiszen legfőbb céljaink

hogy az Iparművészeti Múzeum is, ha jó tervekkel

egyike a ránk bízott, s általunk előállított értékek

áll elő, meg fogja kapni a szükséges támogatást.

közvetítése a közönség, vagyis az egyén és a tár-

Fontosnak tartom munkánkban az országos be
sorolásunk szem előtt tartását, hogy a ránk bízott
értékeket országosan is megismertessük, az ipar
művészet - és a keleti művészetek - területén meg
lévő szaktudásunkat, igény esetén, országosan is
kamatoztassuk, rendelkezésre bocsássuk.
Nemzetközi tekintetben az Iparművészeti Múzeum
nagy hírű múzeum. Fontos ennek a jó hírnévnek
a megtartása, erősítése.

Egyes gyűjteményré

szeink világviszonylatban is párjukat ritkítják. Cé
lunk,

hogy ezekkel a nemzetközi színtéren meg

jelenjünk, nem csak egy-egy darabbal, hanem le
hetőleg egész kiállításokkal. Ehhez szükséges egy
felől a személyes kapcsolatépítés, másfelől minden
tevékenységünk idegen nyelvű megjelenítése.
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sadalom számára. Ennek érdekében folyamatos és

magyar múzeumok lapja ma olyan kérdések mellett,

tudatos PR tevékenységre, marketingre, reklámra

mint a múzeumokat is elérő kényszerű megszorító

van szükség. Ha az emberek, a társadalom külön

intézkedések sorozata. Meg kell mutatnia azok ha

böző csoportjai nem tudnak arról, hogy milyen ér

tásait, beszélnie kell az elbocsátások mértékéről, a

tékek vannak közös birtokunkban, mit őrzünk mi a

szakmában egyre jobban jelentkező megélhetési

múzeumainkban, akkor az egész nem ér semmit. A

gondokról, a magukra hagyott gyűjteményekről, az

több mint százéves vagy éppen annál fiatalabb mú

átalakulásokról, átszervezésekről, egyszóval a mú

zeumaink falai között felhalmozott és sokszor még a

zeumok jövő képének jelenlegi formálódásáról.

raktárak mélyén rejtőzködő kincseinket, értékeinket

Mi a magyar múzeum?

meg kell ismertetni az egyénnel, hogy ezen keresztül

Nem a gyűjtemények, nem a vele foglalkozók mun

is fejlődjék és gazdagodjék a társadalom szellemisé

kája leginkább?

ge. Ez által válhatunk mi is - a szó igazi értelmében

Mindig csak az a hír, ami csillog, ami háromnapos

- európai gondolkodású társadalommá.

csoda, de amit mindenki elfelejt, s végül már sen
ki sem foglalkozik vele? Természetesen a siker is

2. A lap címe: Magyar Múzeumok. Foglalkozzon te

fontos, de nem lehet egyedül fontos. Foglalkozzon

hát ez a lap a magyar múzeumokkal. Minden faj

a lap kényes kérdésekkel, széles bázist érintő kér

ta besorolású múzeummal, mindenféle múzeumi

désekkel is! Ennek lenne olvasótábora, nem úgy,

örömmel és minden múzeumi problémával, fenn

mint a megszokott közhelyeknek. A nagy dolgoknak

tartóikkal, dolgozóikkal és közönségükkel egyaránt.

sem tud mindenki egyformán örülni (sajnos), mert

Azzal, hogy milyen jelenségek láthatók a felszínen,

vagy irigykedünk, vagy önmagunkra büszkék va

s azzal különösen, hogy milyen folyamatok húzód

gyunk, hogy ír rólunk az újság, azt meg figyelmen

nak a mélyben. Egy ilyen címet viselő lap szóljon

kívül hagyjuk esetleg, hogy senki nem olvassa.

arról, ami a szakma és a közönség számára a leg

Olyan lapnak látom igazi értelmét, amit minden ma

érdekesebb, de vállalja - s különösen napjainkban

gyar múzeumban érintett illetve az iránt érdeklődő

nagy szükség van erre - azokat a problémafelveté

keres, és szívesen olvas, mert tudja, hogy azt ta

seket is, amelyek a mindennapi gondokról szólnak!

lálja benne, ami őt is érinti, ami őt is érdekli. A si

Napjaink állandó változásai között sajnos rossz ízű

ker fontos, példát adhat, de lényegében csak sze

aktualitások is jelen vannak, melyekkel ugyanúgy

zonális és szűk kört érint közvetlenül.

foglalkozni kell, mint a sikerekkel. Nem mehet el a

Arról indítanék lapot, hogy hol is tartunk, hogy is
23
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ban a vidéki városok múzeumai közül csak Szeged
és Békéscsaba kapott uniós támogatást - a szerk.),
s vannak a legjobb és legújabb technikai feltételek
kel rendelkező állandó kiállításaink az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által meghirdetett Alfa prog
ram eredményeképpen. A Békéscsabán most át
adott, teljesen megújult Munkácsy Mihály Múzeum
a közönség számára rendelkezésre bocsátható
feltételeit tekintve egy kulturális központtá válhat.
Viszont csak remélni tudom, hogy lesznek kellő
számban munkatársaink is, akik majd működtetik,
s emellett gondot jelent - és ez országosan is ál
talános - a raktározás problémája. Nálunk is szük
ség volna korszerű raktárbázisra, s természetesen
a fenntartásához szükséges anyagi fedezetre.
4. A magyar múzeumügy alakulására való több mint
két évtizedes odafigyelés alapján világosan látható,
hogy egy múzeum vagy egy múzeumi szervezet or
szágosan vagy akár nemzetközileg betöltött sze
repét pontosan meghatározza a földrajzi helyzete,
Agnolo Bronzino: I. Cosimo nagyherceg portréja
1 5 5 1 -1 5 5 9 körül

minthogy a megye helyzetét is pontosan determinál
ja a térségben elfoglalt helye. Az adottságok pedig

Firenze, Galleria degli Uffizi

nagyon különbözőek ezen a téren. Máshogy fogal
állunk itthon mi magunkkal, és a nagyvilágban, a

mazva: mint ahogy az egyes megyék nem ugyan

magyar múzeumok terén. Körüljárnám, miféle mú

olyan erősek, úgy a múzeumi szervezeteik sem egy

zeumot szeretnének a különböző pozíciókat el

forma képességűek. Ha egy megye gazdag, akkor a

foglaló érintettek: a látogatók, a muzeológusok, a

megyei múzeum is jó helyzetben van. Ha viszont a

döntéshozók. Tükröt tartana ez magunknak és min

megye hátrányosabb helyzetű, akkor az természe

denkinek, akikkel egy hajóban evezünk - még ha

tesen meghatározza (korlátozza) a múzeumi szer

nem is tekintik a saját hajójuknak igazán.

vezete lehetőségeit is. Nem lehet tehát egyenletes

Ugyanis erről szól a mi világunk, s főként erről szól

színvonalról és feltételekről beszélni a különböző

a jövő. A többi csak napi kötelezettség: hetilap,

megyékben. S bár jóllehet a megyei múzeumok kü

havilap, negyedéves vagy akármilyen.

lönbözőek is ilyen módon, a törvényben meghatá

A lap dolga megtanítani az olvasókat arra - szak

rozott feladatellátásuk tekintetében még sincs kü

mait és érdeklődőt egyaránt

hogy hol van a határ

lönbség, hiszen a kulturális értékeink mennyisége

az eredmények és hiányosságok megítélésében.

és minősége ugyanolyan gazdag bázist nyújt min

Legyen reális, hiteles képünk, ami az igazságot tük

den megyei múzeum számára. Ugyanakkor viszont

rözi. Érezze feladatának az emberek szellemiségé

a szakemberek, sőt az intézmények száma is na

nek nevelését - kultúra nélkül nem lesz európai or

gyon eltérő a különböző megyékben. Nem véletlen,

szágunk. Európában már szinte közhely, hogy a

hogy a fenntartó megyei önkormányzat 2000-ben

kultúra „stratégiai húzóágazat”. Érezzük mi is an

éppen Békésben kezdeményezte a múzeumi szer

nak, s tegyünk érte, hogy az legyen, s tegyen érte a

vezet átalakítását. Akkor nyolc múzeumból hat át

Magyar Múzeumok is!

került a települési önkormányzatok fenntartásába.
Ez a változás együtt járt azzal is, hogy egy-egy mú

3. Elmondhatjuk, hogy Békéscsabán van most már

zeum szerepköre, a kulturális életben betöltött funk

korszerű múzeumunk uniós forrásból (az ország

ciója a korábbinál sokkal jobban körvonalazódott.
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Ugyanígy a megyei múzeum feladatköre is tisztább,

pont, hogy Békéscsabán szlovák, Gyulán pedig ro

jobban körülrajzolható lett. A szerepkörök ponto

mán főkonzulátus működik. Ez is jelzi azt, hogy a

sabb meghatározására nálunk került először sor,

nemzetiségi kötődés milyen irányú lehet leginkább,

aztán pedig a legtöbb megyében is elkerülhetet

amellett, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum a szlo

lenné váltak ehhez hasonló folyamatok. Néhány év

vákság és románság kutatásának országos bá

alatt világossá vált, hogy a békési kezdeményezés

zismúzeuma. A földrajzi közelség miatt törvénysze

nem egyedi ballépésként értelmezhető, hanem egy

rű az Araddal és Nagyváraddal való kapcsolatok

olyan általános szükségszerűség, amelyet a me

fenntartása, kiszélesítése, de igen szoros együtt

gyék, - ha különböző formákban is - követni kény

működés alakult ki a szlovákiai Tőketerebessel,

szerültek. Nem beszélhetünk zsákutcáról sem, hi

Kassával, Zsolnával (Zsolna megye Békés testvér

szen a Békés megyei múzeumi szervezetet emel

megyéje) és Trencsénnel is. A vajdasági kapcsolat

kedő pályára lehetett állítani, s 5-6 év alatt kiváló és

nak szintén vannak eredményei, a nagybecskereki

kiemelkedő eredményeket voltunk képesek produ

képtárral való együttműködésnek köszönhetően.

kálni. 2007-ben azonban újra a megszorító intézke

Anyagi lehetőségek birtokában jobban lehetne még

dések következtek. A fenntartó hozzávetőlegesen

a régiós kapcsolatokat építeni, hiszen Békéscsaba

tíz százalékkal csökkentette a működési költsége

egy olyan hatvanmilliós eurorégiós övezetben he

ket, ám ekkor már nem voltak tartalékok a 2000.

lyezkedik el, amely magában foglalja Szeged mel

évi átszervezés következtében. 2008-ban még in

lett Aradot és Temesvárt. Tudjuk ezzel együtt azt is,

kább beszűkülnek a vidéki múzeumokat fenntartó

hogy a jelenlegi országhatárok mesterséges kép-

települési és megyei önkormányzatok lehetőségei,
és ez országosan a 2007. évi állapotoknál is job
ban érezhető lesz a múzeumokban. A gazdasági

Filippo Brunelleschi (?): A firenzei Santa Maria del Fiore dóm
kupolájának és háromkaréjos szentélyének famodellje.

helyzet arra kényszeríti az önkormányzatokat, hogy

1 4 2 9 -1 4 6 5 körül

megvizsgálják: mit ír elő kötelező feladatellátásként

Firenze, Museo dell'Opera del Duomo

a törvény, s ehhez mennyi a központi normatív tá
mogatás. Az ellentmondás és aránytalanság nyil
vánvaló, hiszen a fenntartók a kapott támogatásnál
mindig is nagyobb részben járultak hozzá a múzeu
mok működéséhez. A kérdés az, mennyiben van re
alitása annak, hogy egy múzeumi szervezet pusz
tán a központi normatív támogatásból működjön.
Gazdasági szempontok esetén azonban, jól tudjuk,
a realitást a rendelkezésre álló források lehetőségei
határozzák meg. Számokban kifejezve: a 2007. évi
csökkentett színvonalon számítva 2008-ra a Békés
megyei múzeumi szervezet fenntartására 225 millió
Ft-ra lenne szükség, a központi normatív támoga
tás ezzel szemben 85 millió Ft. Ugyanakkora bérek
és járulékok jelenlegi összege 150 millió Ft.
Ami a kérdésben érintett nemzetközi kitekintést ille
ti, azt tartom a legfontosabbnak, hogy minden mú
zeumnak ismernie kell a saját helyét, szerepét, le
hetőségeit. A pontos helyzetfelismerés pedig meg
határozhatja az ésszerű lehetőségeket. Egy-egy
múzeumnak az a dolga, hogy ezeket a lehetősége
ket a lehető legjobban használja ki. Békés megye
nemzetközi múzeumi kapcsolataiban fontos szem25
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ződmények, s vissza kell találnunk a régi kapcsolat-

delkezésre. A kisvárosi múzeumok jobbára egy-két

rendszerekhez, hiszen a cél a tágabb régió népei

személyes műhelyek, s így érthető, hogy az egyes

nek békés egymás mellett élése, együttműködése.

intézmények jobbára a vezető érdeklődési körétől,
képzésétől, azaz szakmájától függenek. Életem fo

Miklósi Sikes Csaba, a Sümegi Városi Múzeum

lyamán elsősorban a műemlékek védelmével fog

igazgatója, a Sümeg városi képviselőtestület tag

lalkoztam, így érthető, hogy Sümegen is - ha csak

ja, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi

tehetem - a város és vidékének épített örökségével

zottság tagja

foglalkozom. (Ha régész lennék, már biztosan fel
ástam volna Sümeget és környékét; ha teszem azt

Kolozsvárott, Bukarestben, Budapesten és Miskol

irodalomtörténész, akkor Kisfaludy Sándor mun

con végezte tanulmányait, tervező-üzemmérnök,

kássága az igazán izgalmas feladatok közzé tar

műemlékvédelmi szakmérnök, művészettörténész.

tozna; néprajzosnak a sümegi fazekasság lenne a

Hat önálló kötet, tanulmányok és cikkek szerzője.

páratlanul izgalmas téma, stb.).
Itt nincsenek osztályok (és hozzájuk rendelt veze

1. Erre eléggé egyszerű a válaszom. Figyelembe

tők), nincsenek gyűjteménykezelők, nincsenek rak

véve a település adottságait és méreteit (6900 la

tárosok, restaurátorok, meg kiállítás-szervezők. Itt

kos), a múzeum szerepét és jellegét, egy olyan kis

mindenesnek kell lenni, ami részben izgalmas, de

város esetében, mint Sümeg - úgy gondolom - a

felelősségteljes feladat is. Egy országos, vagy me

gyűjtemény nagyjából a „helyén van”. Régi mániám

gyei múzeumban, ha elmegy az igazgató, vagy te

- s ezt, ahol lehet írásban és szóban is hangozta

szem azt egy osztályvezető, attól az intézmény fel

tom - Sümeg (és általában egy-egy kisváros) éle

tehetően továbbra is ugyanúgy működik. A kis mú

tében a MÚZEUM nem egy elérendő célt, hanem

zeumok esetében ez értelemszerűen nem így van.

elsősorban eszközt kell hogy jelentsen. Egy olyan
szellemi műhelyt (túl hangzatos így?), ahol a he
lyi és környékbeli értékek gyűjtése, tárolása, őrzé
se, feldolgozása és bemutatása mellett igen széles
skálán mozognak azok a feladatok, illetve elvárá
sok, amelyeknek az adott intézmények szó szerint
vett feladatai mellett még meg kell felelnie. A szá
mos példa közül csak kettőt említek. Múzeuma ré
vén, Sümegen van egy olyan (munka)hely, (fűtött
helyiségekkel, fizetett állásokkal, kellő infrastruk
túrával, s ki lehet jelenteni: megfelelő alkotói sza
badsággal), ahol a fentiekben vázolt feladatok mel
lett, meg lehet jelentetni azokat a könyveket, ame
lyek elsősorban rólunk és nekünk szólnak, így az
itt élők számára fontosak. A múzeum e mellett egy
olyan hely, ahol segíteni lehet a város és a környék
diákságát abban, hogy a különböző szintű szakdol
gozataikhoz megfelelő témát tudjanak választani,
így évente 20-25 esetben diplomamunkák irányítá
sát biztosítjuk számukra, akár azok megvédésében
is részt vállalva. Számomra ezek a „halálosan ko
molyan” kezelendő feladatok, és talán a legtöbb
örömet jelentő ügyeim közé tartoznak.
Tudjuk, hogy a felvállalt (kitűzött) célok megvalósítá
sára csak igen szűkre szabott feltételek állnak ren
26

Visegrádi Madonna. 1480 körül. Márvány. Visegrád, Mátyás király Múzeum

Ha úgy áll félre az ember, hogy nem nevelt ki maga

piac kérdése ez.

után valakit, egyszerűen bukik a mutatvány.

Számomra az utóbbi szerkesztési koncepció tű

Milyen múzeumot szeretnék? Alapjában véve a

nik a legjobbnak, egy olyan kiadvány, mely a szak

mostani állapot - az adott körülmények és lehető

maiságot nem nélkülözve ugyan, de közlendőjét

ségek tudatában - akár megfelelőnek is mondha

közérthető nyelven fogalmazza meg ügyelve arra,

tó. Persze így nem teljesen pontos, mert az „iga

hogy aktuális legyen, ugyanakkor mondandójában

zi” az lenne, ha megélhetném azt a tervezett ál

- úgy térben, mint tematikában (értem ezen a mú

lapotot, amikor a város muzeális gyűjteménye a je

zeumi szakma számos válfaját) - egy átfogó, a „pe

lenleg felújítás alatt álló püspöki palota barokk épü

rifériáknak” is helyet adó kiadvány legyen. Lehet,

letében kapna helyet. De ez más történet, teljesen

hogy soraimnak kissé „hazabeszélő” íze van (szak

újak lennének a feltételek. Értelemszerűen a maitól

mai ártalom). De vállalom, mivel a „kicsik ügyét fel

lényegesen eltérő koncepció kialakítását igényelné,

vállalni” lehet akár az én feladatom (is). Rendsze

ugyanakkor a jelenleginél változatosabb és sokkal

res olvasója vagyok a Magyar Múzeumoknak, ahol

látványosabb lehetőségeket is jelentene...

az elején meg is volt ez a fajta egyensúly, s ahol az
elmúlt években bizony csak elvétve jelentek meg a

2. Mit várok el egy múzeumi laptól? - nehéz kérdés.

hazai kismúzeumok, nem szólva a határainkon túli,

Az erre adandó válasz jó alkalom ugyanis enyhe de

magyar (és nem magyar, de elsősorban magyar)

magógiával megfűszerezett okosnak tűnő üres frá

vonatkozású gyűjteményekről.

zisok pufogtatására, alapjában véve semmitmondó

A kiadvány tematikája. Értelemszerűen szorosan

vélemény kinyilvánítására is. Komolyra fordítva a

kötődik az adott kiadvány elképzeléseihez. Múze

szót, egy adott múzeumi lap értelemszerűen több

umi lap lévén szólnia kell(ene) a helyszínekről, a

szempontot is követhet. Lehet egy befelé forduló,

gyűjteményekről, az állandó-, és időszakos kiállí

csak „annak a bizonyos szűk körnek” szóló kiad

tásokról, ugyanakkor a látványosságok mögött álló

vány (réteglap), amelyet múzeumi szakemberek ír

hátterekről (gyűjtésről, megőrzésről, restaurálásról,

nak múzeumi szakembereknek. Lehet ennek a má

képzésről, stb.), a sikerekről, és bátran kellene szól

sik véglete: az átlagolvasó számára emészthető,

ni azokról az egyre magasabb és vastagabb „be

sok-sok látványossággal megtűzdelt kiadvány, és

tonfalakról” melyek ezt a műfajt körülveszik.

lehet a kettő egyfajta ötvözete. Hogy ezek közül

Mindezektől majd teljesen független kérdés a szín

melyik utat választja a szerkesztő és kiadó... na ez

vonal. A magyar múzeumi szakember-gárda so

az a kérdés, melyre legnehezebb választ adni. Úgy

raiban (határainkon innen és túl) számos kiváló te

gondolom, hogy ízlés, szakmaiság, pénz (és/vagy)

hetségű tollforgató van. Ebből a szempontból az új
27
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lap, illetve annak új szerkesztői

a fennálló törvények értelmében

jónak

helyzetben

a múzeumot visszaminősítették

vannak. Ami a kiadvány esz

egyfajta kiállítóhellyé, de ez ép

tétikai megjelenését illeti (papír-

pen azoknak a törvényhozók

mondható

minőség, színes és fekete-fehér

nak figyelmét kerüli el immár

fényképek, stb.), az már kizá

évek óta, akik miatt ez megtör

rólag az anyagi feltételek „vas

tént. Meg kellett tapasztalni azt

tagságához” tartozik.

is, hogy leveleinket, kéréseinket
még válaszra sem méltatták.

3. Ezt a szakmát jobbára csak

Múlt időben írom, mivel ezek

az elhivatottak űzik (az itt létező

kel a próbálkozásokkal

fizetések alapján gyanítom: ke

rég felhagytam.

nyéradóink ezt pontosan tud

Jellemző történet, hogy a süme

ják), hosszú távon csak azok

gi múzeum keretében az 1990-

az „együgyű emberek” marad

es évek elején létrehozott három

már

nak meg soraiban, akik jobbára

alapítvány közül-talán nem vé

ennek az egyetlen ügynek el

letlenül - éppen a Darnay Kál

kötelezettjeivé váltak. Ez alap

mán nevét viselő múzeumi ala

helyzet, mely jónak mondható,

pítvány az, melyet a sorozatos

de egy-egy múzeum működési

sikertelen pályázatok (no meg

feltételeinek megteremtéséhez

az általános közöny) miatt ér

messze nem elégséges.

telmetlen volt megtartani, mi

Örömteli látni az egyre sikere

közben a város-rehabilitációt és

sebb, európai mérce szerint is
pazar időszakos kiállításainkat,
és a múzeumok sorra megújuló

a műemlékek védelmét segítő
Oromcsempe. Visegrád,
Mátyás Király Múzeum

Püspöki Palota Közalapítvány,
illetve a helytörténeti kutatások

állandó kiállításainak minőségét. Számomra érthe

és azok megjelentetését támogató Sümegi Fórum

tő és elfogadható, hogy ezek a vitathatatlanul mi

Alapítvány működése igazán sikeresnek mondha

nőségi ugrást jelentő változások elsősorban az or

tó. Mindkét alapítvány a múzeum keretében mű

szágos, illetve a megyei múzeumok esetében tör

ködik, s az eddig összetarhált pénz összege meg

ténnek. Talán az is helyénvaló, hogy ezek ese

haladja a félmilliárd forintot.

tében jómagam nem látok, talán nem is kívánok

Azt, hogy én miként élem meg mindezt, olyan ma

a kulisszák mögé látni. Amit viszont látok, mi több

gánügynek tekintem, ami ebben az esetben egyál

megélek, hogy a szakma mindenkori felső vezeté

talán nem lényeges. Az viszont igen, hogy ezeknek

se (gondolok itt első sorban a kulturális tárca mú

a gyűjteményeknek léte, vagy nemléte, a szakma

zeumi osztályára) egyszerűen tudomásul sem ve

felső vezetésének közönye miatt kizárólag a helyi

szi a hazai kismúzeumok létezését. Tudom hogy

viszonyoktól függ. Addig létezik, amíg az adott te

súlyos szavak ezek, de vállalom, mivel tizennyolc

lepülést irányító képviselő-testület fenn kívánja tar

év tapasztalata mondatja velem. 1989-től vezetem

tani. Ha netalán bezárása mellett döntenek (láttunk

a sümegi múzeumot (ma már csak „muzeális gyűj

már ilyet!) nincs az a hatalom, mely meg tudná vé

te m é n y i). Ez idő alatt, meghívásaink ellenére,

deni. Másnap jön két-három önkormányzati tisztvi

még soha senki a szakma mindenkori „krémjéből”

selő, akik a szakmai leltárt átveszik, majd felteszik

nem tisztelt meg minket jelenlétével, mi több ez idá

az ajtóra a lakatot... s következik a búsulás mind

ig egyetlen sikeresnek mondható pályázatunk sem

azért, ami ezt követi. Annak a bejárandó útnak a

volt. Egyetlen kapcsolatunk a „felső vezetéssel” a

„tuti” forgatókönyve ez, melynek végén a múzeum

„Városi Múzeum” éves beszámolójához szüksé

- akár több évtizedes munkával összegyűjtött érté

ges űrlap kitöltése és elküldése. Az is igaz, hogy

kei - így vagy úgy, de szétesnek. Ha netalán valaki
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igényli, akár sümegi példákkal is tudok szolgálni:

4. Ezen a területen jelentősebbnek mondható ta

Darnay Kálmán, majd Kovács J. András 1945-ben,

pasztalatom nincsen. Erdély magyarok lakta vidé

illetve 1968-ban történt elhalálozását követően itt

kein (főleg Székelyföldön és Kalotaszegen) a mú

(is) pontosan ez történt.

zeumok, tájházak, vagy akár magángyűjtemények

Kérdem én, miért nem lehet a gyűjtemények műkö

esetében az „értékmegőrzés” mellett igen fontos té

dését is egyfajta normatívával segíteni. Nem várja

nyező az identitás megőrzése, illetve a nemzeti ho

senki azt, hogy a múzeum fenntartási költségeit

vatartozás ez úton történő kifejezése. Úgy vélem,

ne a helyi önkormányzat állja, amikor normatí

érthető módon ez utóbbi motiváció a történelmi Ma

vát említek, nem gondolok másra, mint egyetlen

gyarország területén itt a legerősebb. Székelyföld

szakember fizetésére, aki ily módon biztosítaná

városaiban (Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely,

- a kritikus időszakokban is - a szükséges és

Kézdivásárhely, Székelykeresztúr, Csíkszereda,

(el)várható folyamatosságot.

Gyergyószentmiklós) igen gazdag gyűjtemények

A sümegi múzeum 1999-ben önállósult, azaz ak

vannak, de a falvakban kialakított tájházak is ko

kor vált ki a Veszprém megyei múzeumi hálózatból,

moly hagyományokkal bírnak. Ez utóbbiak alapítá

s most már látszik: léte kizárólag attól függött, és

sai az 1970-es években kezdődtek, és szerencsés

függ ma is, hogy megvolt és megvan ez irányban

módon napjainkban is folytatódnak. Zágonban a

a helybeliek ambíciója. Akkor a szakmabeliek csó

Csángó-gyűjtemény, Zabolán a Szentkereszty-kú-

válták fejüket, de 2007-ben, anyagi megfontolástól

ria, Szejkén a most felépített leendő Bórvíz-múzeum

vezérelve, a megye vidéki gyűjteményei helyi fenn

épülete (és a felsorolás még folytatható) a legújabb

tartásba kerültek, s gondolom ez a tendencia or

megvalósítások közé tartoznak. Kalotaszegen a két

szágszerte érvényes. Kérdem én ártatlan ibolyakék

világháború között Kós Károly bánffyhunyadi kez

szemekkel: kinek jó ez a fajta „nagytakarítás” ?,

deményezése csak rövid ideig járt sikerrel. 1990

mert a nagybetűs szakmának biztosan nem. Ezek

után Inaktelkén, Mérán, Magyargyerőmonostoron,

nek az intézkedéseknek „borítékolt” következmé

Kidében, stb. nyíltak meg az első tájházak. Ami a

nyeit kíváncsian várom. Vajon hány épületből lesz

lényeg, alapításuk kizárólag egy-egy prominens

vendéglátó helyiség, hol marad meg a gyűjtemény,

helyi képviselőnek köszönhető. Kérdés, vajon meg

s ahol igen, ott kik lesznek azok vigyázói, vajon ki

lesz-e az akarat ezek hosszú távú fenntartására,

fogja (ha fogja) a fűtés, a világítás, a felügyelettel

avagy az enyészet sorsára jutnak?

járó számlákat fizetni?
Kérdésem az is, vajon a szakmát irányító szakem

Majolika padló. Budapesti Történeti Múzeum

bereink közül ki lenne az, aki hallomásból ismerné
a sümegi gyűjteményt? Ki tud a Képtárunkról, ahol
a „Nyolcak” csoportjának (Márffy, Kernstok, Pór, Ti
hanyi, Berény, Czigány meg a többiek) közel 40
festménye, 80 grafikája látható? Van egy jelentős,
több tucat grafikai lapból álló Haranghy Jenő gyűj
teményünk, ilyen nagyságrendű Kajári Gyula anya
gunk, közel 100 festményből álló, az Indiában el
hunyt Sass Brunner (anya és leánya) festményeiből
álló kiállításunk, most pedig a reánk testált Horváth
Márton üvegművész életmű gyűjteményének be
mutatásán, illetve a vidék állatvilágát bemutató állan
dó kiállítás anyagán dolgozunk.
A legnehezebb talán a szakmai közöny, amivel meg
kell küzdeni. Sokszor teszem fel magamnak (is) a
kérdést: rajtunk kívül mindez vajon kit érdekel, iga
zából kinek fontos mindez?
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Európa másik szegletén, Stuttgart környékén van
néhány kismúzeum, melynek vezetőjét személye
sen is ismerem. Számomra igazi meglepetésként
hatott, amikor egyik találkozójukon, a miénkhez
szinte hasonló finanszírozási problémákkal jöttek
elő, amikor sorra arról panaszkodtak, hogy a helyi
vezetés a focin, meg a tűzoltóságon kívül muzeális
gyűjtemények támogatásáról nem igen akar hallani.
Egyébként itt is a gyűjtemények léte, gondozása el
sősorban egy-egy lelkes nyugdíjas tanító, esetleg
orvos ügybuzgalmának köszönhető.
Béres Katalin muzeológus
1982 óta a zalaegerszegi Göcseji Múzeum törté
nész-muzeológusa, számos kiállítás rendezője, és
több kiadvány szerzője
1. Az ország egyik legkisebb vidéki megyei múze
umában dolgozó muzeológusként most ábrándoz
hatnék arról, milyen jó lenne, ha lenne szépen fel
újított vonzó épületünk, még egy kiállítótermünk,
elegáns aulánk, múzeumi kávéházunk, minden
gyűjteményünkhöz külön gyűjteménykezelő, a ki

Jó lenne, ha nemcsak a múzeumokat ösztönözné

állítások rendezéséhez legalább egy dekoratőr, a

a minisztérium a látogatószám növelésére, hanem

múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz foglalkoztató

az oktatásban is hatékonyabban kellene támogat

terem, és csak ezzel a feladattal foglalkozó múze

ni, segíteni - az óvodától a középiskoláig - a mú

umpedagógus.... Milyen szép lenne, ha az egyre

zeumbarát közönség nevelését. Rendre azt halljuk

több munkát nem egyre kevesebb kollégának kel

a tanároktól, hogy nincs idő múzeumba hozni a di

lene végezni, sokszor négy-öt feladatot is egy idő

ákokat, mert oly nagy a tananyag, hogy az alapos

ben! A realitásnál maradva azonban boldog lennék,

és hatékony kiállítás-látogatás, amely minimum 2-3

ha a vidéki múzeumi hálózat nem esne a politikai

tanórából áll, nem fér bele a tantervbe. Ha nem ta

csatározások áldozatául. Ha a szükséges struktu

láljuk meg a közös nevezőt a pedagógusokkal, nem

rális átalakítások után nem egy végletekig lecsupa

remélhetjük a múzeumok iránt érdeklődők számá

szított, alapfeladatait ellátni képtelen intézménynek

nak növekedését sem!

kellene felépíteni azt, ami már egyszer működött.

Továbbá szeretném, ha az utóbbi években teteme

Egyetértek azzal, hogy a modern múzeumnak nyit

sen megszaporodott munkánk mellett, (adminiszt

nia kell a közönség felé, olyan intézménnyé kell

ráció növekedése, múzeumpedagógiai feladatok

válnia, amely pozitív élményeket, emlékeket je

gyarapodása, kiállítások komplett szervezése: a

lent a látogatók számára. Kollégáimmal régóta

szükséges pénz előteremtésétől, az árajánlatok be

igyekszünk ennek az elvárásnak megfelelni, azon

szerzésétől, a látványtervek elkészítésén és a kivi

ban azt tapasztaljuk, hogy az akciófilmeken edző

telezésen keresztül stb.,) maradna elegendő időnk

dött generációk ingerküszöbét nagyon nehéz el

alapfeladataink ellátására is, hiszen további gyűj

érni. Azokat, akiket sohasem neveltek arra, hogy a

tés, nyilvántartás, kutatás nélkül nem lesz kiállítás,

múzeumlátogatás is lehet a szabadidő eltöltésének

nem lesz múzeum.

kellemes módja, a rendelkezésünkre álló források
kal és eszközökkel szinte lehetetlen megszólítani.
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dolgozóknak:

restaurátorok

hoz, kiadványokhoz, rendezvényeinkhez csak pá

nak, gyűjteménykezelőknek, teremőröknek szóljon.

muzeológusoknak,

lyázatok és kalapozás útján tudjuk előteremteni a

Alapvető feladata kell legyen a szakmáról szóló in

szükséges összegeket. (Szerénytelenség nélkül ál

formációk áramlásának biztosítása. Olyan problé

líthatom, hogy a pénzszerzésben komoly tapasztala

mákról írjon, amelyek mindannyiunkat foglalkoztat

tokra tettünk szert és alapvetően sikeresek vagyunk!)

nak. Rendszeresen tapasztalom, hogy a különböző

Az anyagi erőforrások hiányán túl másik komoly

konferenciákon, Pulszky társasági üléseken nem

problémája a Göcseji Múzeumnak maga az épület,

kerülnek szóba azok a témák, amelyekről a szü

amelyet kinőttünk, s amely mára szakmai továbblé

netekben élénk eszmecsere folyik. Például a mú

pésünk akadályává vált. Az egykor takarékpénztár

zeumok jövőjét illetően milyen víziók léteznek ma

nak készült ház minden zugát hasznosítottuk már,

Magyarországon és a nagyvilágban, egy kiállítás

mégsem tudunk megfelelni a nyitott, látogatóbarát

esetében hol a határ a szakmaiság és a látványele

múzeum elvárásainak. Nincs a kiállítás-megnyitók

mek alkalmazása között stb. Mivel egyelőre a szak

és ünnepségek lebonyolítására alkalmas aulánk,

mai továbbképzés nem megoldott, a konferenciá

előadó- és foglalkoztató termünk, nincsenek olyan

kon való részvételi lehetőségünk is csökken, jó len

közösségi tereink, ahol a látogató megpihenhet,

ne, ha az újság vitafórumot biztosítana ezeknek a

megírhat egy képeslapot, megihat egy kávét. Még

kérdéseknek, s hozzájárulna egységes szakmai ál

nagyobb problémánk, hogy mindössze egy - 179

lásfoglalások kiérleléséhez, a múzeumok érdekérvé

m2-es - időszaki kiállítások rendezésére alkalmas

nyesítő képességének növeléséhez. (Persze, a mai

kiállítótermünk van. Ez a tér, amelyért minden év

lehetőségek mellett egy internetes levelezőfórum ta

ben komoly verseny folyik az egyes szakterületek

lán jobban megfelelne ennek a feladatnak!)

(néprajz, régészet, történet, képzőművészet) kö

A lap adjon tájékoztatást múzeumi és a nem múze
umokra szabott, de őket is érintő jogszabályok vál

vetési Albert püspök kazulája, 15. sz. 2. fele

tozásokról, pl. adózás, illetékfizetések stb. Legyen

Veszprém, Gizella Királyné Múzeum

Kitekintő rovata, mutassa be a külföldi múzeumi,
muzeológiai gyakorlatot, akár cikkek átvételével.
Szemlézze a külföldi szaklapokat és a hazai sajtó
múzeumokról szóló szakcikkeit.
Kiállítás ismertetők helyett honosítsa meg a kiállí
tás-kritika műfaját (nagy szükség lenne rá!), amelyet
ne csak szakmabeliek műveljenek, hanem legyenek
felkért „laikusok”, pl. pedagógusok, esztéták stb.
Az újságnak legyen olyan rovata, amely új kiállítá
si, állagmegóvási, restaurálási technikákkal, esz
közökkel, módszerekkel ismerteti meg az olvasót.
Végül, de nem utolsósorban örülnék egy Hol, mit
rovatnak is, amelyből kiderülne, hol lehet hozzájutni
a fenti anyagokhoz, eszközökhöz. E termékek rek
lámozásából származó bevételek hozzájárulhatnak
a lap fenntartási költségeihez.
3. Még tudunk fűteni és világítani, a fizetésünk is
rendre megérkezik, azonban a telefonálási, utazási,
továbbképzési lehetőségeink erősen korlátozottak,
s egyes területeken nincs elegendő szakemberünk.
Költségvetésünkben évek óta nincs pénz szakmai
feladatokra. A kiállításokhoz, műtárgyvásárlások31
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zött, - hiszen mindenki szeretné megmutatni ma

bériai Hanti-Manszijszkkal és újabban a boszniai

gát

méreténél fogva teljesen alkalmatlan a rep

Zenicával. Ezek a kapcsolatok rendszerint vezetői

rezentatív, országos kiállítások (pl. Munkácsy) fo

szintű látogatásból, kiadványcseréből, néhány kon

gadására, pedig látogatóink gyakran teszik fel ne

ferencia meghívásból és olyan kiállítások cseréjéből

künk a kérdést: mikor hozzuk Zalaegerszegre ezt

állnak, amelyek kis költségvetésűek, nem kell utá

vagy azt az országos hírű kiállítást? (Jelenleg

nuk tetemes biztosítási és szállítási díjat fizetni. (Ez

- kivételként - a Tatárjárás című kiállítás látható

alól kivételt képez a Bajcsa vár című kiállításunk.)

ebben a teremben!)

A hazai viszonyok között azt tapasztaljuk, hogy

Hasonlóan komoly gondot jelent az is, hogy kinőt

egyre szélesebbre nyílik az olló a vidéki és a bu

tük raktárainkat. Félig tréfásan azt is mondhatnám,

dapesti múzeumok lehetőségei között, annak elle

hogy gyűjtési koncepciónk irányát a műtárgyak mé

nére, hogy az ALFA-program lehetővé tette néhány

rete határozza meg!

korszerű vidéki állandó kiállítás megszületését.

A Göcseji Múzeum hátránya az is, hogy a velünk

Míg a főváros „sztármúzeumaiban” számunkra fel

egy szervezetbe tartozó Göcseji Falumúzeum már

foghatatlan pénzekből és propagandával készülnek

korán országos ismertségre tett szert, és nevünk

az óriási tömegeket vonzó, valljuk be, elsősorban a

hasonlósága miatt programjaink nem válnak kel

szenzációéhségre épülő, az igazán kíváncsi látoga

lően el a szabadtéri múzeum tevékenységétől. A lá

tó számára éppen a tömeg miatt élvezhetetlen kiál

togatók, sokszor maguk a zalaegerszegiek is ösz-

lítások, addig nálunk egy időszaki kiállítás megvaló

szekeverik a két múzeumot. Szükséges lenne meg

sításához jó esetben kétmillió Ft áll rendelkezésre,

felelő arculattervvel és marketingtevékenységgel

de általában jóval kevesebb. Velük nem tudjuk fel

átvinni a köztudatba a különbözőséget, erre azon

venni a versenyt, pedig szellemi munícióból, jó öt

ban anyagi lehetőségeink nem elegendők.

letekből nálunk sincs hiány! Ezt bizonyítja, hogy az

A felsoroltakból természetesen nem az következik,

elmúlt években mind múzeumunk, mind pedig kol

hogy a feltételek hiánya miatt nem látjuk el felada

légáink számos szakmai és fenntartói elismerésben

tainkat, sőt a nehézségek leküzdése az évek során

részesültek. Látogatóink részéről is sok pozitív visz-

igen találékonnyá tett bennünket, és mindig igyek

szajelzést kapunk, utóbbi években készült kiállítá

szünk megfelelni a közönség és a saját magunk ál

saink (pl. Kettő egy pár, Bajcsa vár, „Mindenki szem

lította elvárásoknak.

a láncban” - így éltünk az ötvenes években) más

Néhány éve lehetőségként merült fel, hogy a felszá

múzeumokban is sikert arattak. Úgy érzem, hazai

molt zalaegerszegi Ruhagyár szocreál épületét kel

összehasonlításban nem kell szégyenkeznünk!

lene építészetileg újjávarázsolni, és benne kialakítani
többek között egy modern, sokfunkciós múzeumot.

Köszönjük a megkérdezettek együttműködését!

Az ötlet felvillanyozott bennünket, de a megvalósítás

Véleményük, gondolataik mindannyiunk számára

óriási összege miatt csak álom maradt.

hasznosak lehetnek. Reményeink szerint olvasó

Hosszú távú tervek léteznek már - elsősorban a vá

ink további írásokkal tisztelnek meg, a folyóirat

ros részéről - a múzeum problémáinak orvoslásá

készítői pedig azon lesznek, hogy megfeleljenek

ra, megvalósításukra azonban a jelen körülmények

a múzeumi lapra vonatkozó elvárásoknak.

között nincs reális esély.
4. Nincs igazán rálátásom a külföldi múzeumi vi
szonyokra, nem igazán vagyunk - lehetünk - je 
len a nemzetközi múzeumi vérkeringésben. Ki
adványaink azonban a cserekapcsolatok révén
57 külföldi múzeumba, egyetemi könyvtárba, ku
tatóintézetbe jutnak el. Napjainkban leginkább Za
laegerszeg testvérvárosainak múzeumaival van
intenzívebb kapcsolatunk, mindenekelőtt a len
gyelországi Krosnóval, Marosvásárhellyel, a szi
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jobb oldalon: Andreas Pannonius: Libellus de regis virtutibus,
Matthiae Corvino dedicatus. 1467. Vatikáni Könyvtár
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K iá llítá s o k - it t h o n
BUDAPEST

m atricákat használja, helyezi (ragasztja fel) külön
böző kontextusokba, és így egyszersm ind különbö
ző kontextusokat hoz létre. A nagyon hasonló, de
m égis egyedi alapra készített képei egyszerre hoz
zák játékba az ism erős-ism eretlen, egyedi és sokszo
rosított, azonos és különböző kérdését. Alapvetően
fogalm i-karakterű m űvei m indazonáltal kiegyensú
lyozott, harm onikus kompozíciók.

BUDAPEST GALÉRIA KIÁLLÍTÓHÁZA
1036 Budapest, Lajos utca 158.

ERNST MÚZEUM
KOVÁCS MELINDA FOTOGRÁFUS KIÁLLÍTÁSA
február 24-ig, hétfő kivételével n aponta 10-18 óráig.

BUDAPEST KIÁLLÍTÓTEREM

m árcius 23-ig
A konvencióknak fittyet hányó, gyakran provokatív
m űvész, W im Delvoye m unkáiból nyílt kiállítás az
Ernst M úzeum ban.

V., Szabad sajtó ú t 5.
PETŐ HUNOR: MATRICÁK
m árcius 16-ig
A kiállítás alapjául az egyik legterm észetesebb m ű 
anyag, az OSB (Oriented S trand Board - irányított
szálelrendezésű, m űgyantával ragasztott fenyőfa
forgácslap) szolgál. Az OSB lapokon különböző m é
retű és formájú nyom tatott p ap írk ép m atricákat lát
hatunk. A m űvész a m atricákkal egy olyan m át
rixot m utat be, m ely segítségével a sokszorosító el
járás révén is lehet egyedi, m egism ételhetetlen nyo
m atat létrehozni, mivel a nyom tatandó fájl alá van
rendelve a m indenkori háttérnek- esetünkben az
OSB lemeznek. Ennek értelm ében válnak láthatóvá
többek között az A utóbalesetet szemlélők, a Családi
m ozidélután, az Esztétikai m inőségek vagy a Rovar
iskola című m űvek.
Pető H unor term észetesen n e m m atricákat készít,
hanem kollázs-képeket, m elyek csupa ism erős m o
tívum ból állnak. M otívum ait m int sokszorosított

Pető Hunor: Esztétikai minőégek

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
AZ ÉRTÉKMENTŐ SZENVEDÉLY
- MŰTÁRGYAK MAGYAR
MAGÁNGYŰJTEMÉNYEKBŐL
április 20-ig.
A tárlaton 65 mai gyűjtő csaknem 600 m űtárgyát te
kintheti m eg a nagyközönség. A hazai m űgyűjtők

Kövesházi Kalmár Elza: Nyilazó
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által felajánlott csaknem 2000 alkotásból a m úzeum
szakem berei választották ki a m űkincseket. Radisics
Jenő, az Iparm űvészeti Múzeum legendás igazgató
ja száz évvel ezelőtt, 1907-ben kérte fel a budapesti
„am ateur" gyűjtőket egy közös kiállításra.
A kkor az Üllői úti palota földszintjén a hatalmas
üvegcsarnok zsúfolásig megtelt m agángyűjtem é
nyekből válogatott európai és keleti m űtárgyakkal.
N em csak a nagynevű arisztokrata és nemesi csa
ládok otthonából érkeztek szőnyegek, ezüstnem űk,
porcelánok és különféle dísztárgyak, hanem a gya
rap o d ó főváros im m ár műgyűjtővé vált polgárainak,
vagyis a kereskedőknek, vállalkozóknak, bankárok
nak, orvosoknak, ügyvédeknek, professzoroknak és
literátoroknak a gyűjteményeiből is.
Ma a m űgyűjtés ism ét virágkorát éli M agyarorszá
gon, az Iparm űvészeti Múzeum így visszatérhet a
m agángyűjtőkkel való szoros együttm űködéshez.
Radisics Jenő által tám ogatott egykori M űbarátok kö
rének m intájára m ár m eg is alakult az Iparm űvészeti
M úzeum ot segítő baráti kör. A legendás „am ateur"
kiállítás centenárium a pedig alkalm at adott arra,
hogy bem utassák a jelenkori m agángyűjtem ényeket.
Az április 20-ig m egtekinthető kiállítás nem teljes
m űvészettörténeti áttekintésre törekszik, hanem a
kialakult főbb gyűjtési területek bem utatására: ezek
lehetnek bizonyos korszakra vonatkozó kollekciók
(középkor, szecesszió-art deco), de főként különfé
le szakterületek, m ívességek, m esterségek, anyagok
vagy a tárgyak funkciója szerinti gyűjtések.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS
VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM
PEZSGŐÜNNEP
125 éves a Törley Pezsgőpincészet
m árcius 9-ig
Törley József 125 éve jött haza Franciaországból
pezsgőgyárat alapítani, elterjeszteni és megszeret
tetni a gyöngyöző társasági italt itthon is. Ezen év
forduló alkalmából a kiállításon m in d en a Törley
pezsgőről szól a kezdetektől máig: színes reklámok,
dokum entum ok, pezsgős üvegek és poharak, bú
torok a Törley kastély japán szalonjából. M unka
eszközök, szakszerűen felrakott pezsgőm áglya, fo
tónagyítások idézik a hajdani budafoki pincészetet.
K épeslapok pezsgővel kívánnak boldog újévet egy
évszázad távlatából. Ü nnepet sugároznak a cégala
pító dédunokája, Törley Mária varázslatos szobrai,
Lukullusz-i kútja.

A MECÉNÁS
Glück Frigyes, a szállodás, a városatya, a m űgyűjtő
és a turista
m árcius 30-ig

Glück Frigyes rendkívül sokoldalú em ber lévén,
nemcsak a m agyar szálloda- és vendéglátóipar egyik
vezető képviselője, aktív városatya, ismert m űgyűj
tő, áldozatkész mecénás volt, de kiváló turista is, és
az egyetlen vendéglátó-iparos, akiről utcát neveztek
el a fővárosban. Születésének 150. évfordulójára ren
dezett kiállítás bem utatja szerteágazó tevékenységét
és csodálatos m űgyűjtem ényének néhány érdekes
darabját. L áthatunk képeket az egykori Pannónia
Szállóról, m elynek a tulajdonosa volt. Tervrajzokon
és m aketteken szemléltetjük azokat az épületeket,
melyek létesítését ő kezdem ényezte és tám ogatta,
így p éldául a János hegyi kilátót.
LAJTA BÉLA EMLÉKKIÁLLÍTÁS
március 31-ig
A M agyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari M úze
um épülete 2007-ben száz éves. Ennek apropójaként
látható az épület tervezőjének, Lajta Bélának - a m a
gyar építészet legnagyobb újítójának, aki másfél év
tizedes pályája során a historizm ustól eljutott az
expresszionista funkcionalizm usig - izgalm as al
kotásaiból egy válogatás.
LÁTVÁNYRAKTÁR
2007 október 19-től
Már látogatható az újonnan megnyit látványraktár,
mely a vendéglátás és kereskedelem tárgyait m utat
ja be. Ezzel a tárlattal kívánják felkelteni a látogatók
érdeklődését a vendéglátás és kereskedelem m últja
iránt.

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
HÖLGYEK PALETTÁVAL
Magyar nőfestészet 1895-1950.
március 24-ig
Válogatás a Saphier-gyűjtem ény képeiből
Saphier D ezső műgyűjtő, avantgárd lendülettel, el
szántsággal keresi m indazt, am iről úgy véli, hogy a
m űvészettörténeti kutatááok eddig mellőzték. így
hozta felszínre a női festők több száz szereplős el
tűnt világát. Szándékosan n em kereste a m ár jól is
m ert m űvészeket, m ert ők m ár - m egérdem elten
- részesei egy olyan ism eretanyagnak, am elynek ke
retei, határai többé-kevésbé lezártak.
A 20. század első felét bem utató kiállítások rendsze
resen m ellőzték a női alkotókat, és nemcsak itthon,
hanem külföldön is késve került fókuszba a női m ű 
vészet! Ö nálló tém aként csak a legutóbbi évtizedek
ben tűnt fel, m integy visszafelé íródva, a 20. századi
alkotásokból kiindulva. Ezek tükrözik azt a látásm ó
dot, lelkiséget, amely m ár korábban is m egvolt, de
csak ekkor jött el a közlés ideje. A „potencialitásból"
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Lohw ag Emesztin: D ám a fehér csipkeruhában

Ezüsttárgyak a kiállításból

„aktualitás" lett. Ezért is időszerű Saphier Dezső
gyűjtem ényének a bem utatása, am ely a friss élm ény
erejével hat, a m űélvezeten túl m élyen elgondolkod
tat, és nem hagy közönyösen.
A 20. században volt egy fontos m űvészeti jelenség
- a női festészet -, amelyről ép p ú g y nem tudtunk,
m int több évszázaddal korábbi dolgokról. A fest
m ények egy része annyi m egpróbáltatáson m ent ke
resztül, mint a régebbi alkotások. A z elhanyagoltság,
szétszórattatás állapotából Saphier Dezső hozta viszsza őket, m indent megtéve azért, hogy a m últnak ez
a darabja a jelen tanulsága legyen.

NÉPRAJZI MÚZEUM

ASZTALI EZÜSTÖK A 18-19. SZÁZADBÓL
m árcius 24-ig
M agyar Nem zeti M úzeum egyedülálló tárlatsoro
zatának negyedik állom ásához érve a m últ m eghitt
családi együttléteinek pillanatait életre keltő m es
term űvek között sétálhatunk. A nagy gonddal, hoz
záértéssel tervezett, s ma is szám os otthonban félt
ve őrzött asztali ékességek történetükkel, kecses
formáikkal, ízléses, szinte élő díszítésükkel m éltán
tarthatnak szám ot a nagyközönség figyelmére. Az
ötvösgyűjtem ény darabjai közül m ost a 18-19. szá
zad asztali ezüstm űveit láthatjuk. E tárgyak nem
csupán az egykori lakomák, kávé- vagy teadélután
ok hangulatát idézik fel, hanem nagyon fontos tör
ténelm i, iparm űvészeti dokum entum ok is egyben.
A középkor óta m éltán elism ert m agyarországi öt
vösség emlékei, a nagy hagyom ányú központok és
a kisebb jelentőségű m űhelyek alkotásai egyaránt
m egtalálhatók közöttük. Érdekes e tárgyak közt sé
tálva összevetni, hogyan vált egy-egy forma, egy
m otívum népszerűvé és hogyan alakult át egy új
m ester kezén.

KORTÁRS RUHA-TÉR-KÉP
(A tárlat a Kiállítási dom inó sorozat 2007. évi ren
dezvénye.)
m árcius 16-ig
Reggel felkelünk és felöltözünk. Majd elindulunk:
iskolába, dolgozni, sportolni vagy ünnepelni, eset
leg barátokkal és ism erősökkel találkozni. Más-más
alkalom , m ás-m ás öltözet. Ahány em ber, annyi stí
lus. Sokszínű, változatos világ.
A m ú zeum kiállításán arra kapunk választ, hogyan
lehet a m ai öltözeteket, ruhaféleségeket, divatcikke
ket s az általuk kifejeződő képzeteket tartalm akat
bem utatni?
A kiállítás készítői m úzeum i kollekciók összerende
zésével m utatják be az egyenruha hétköznapi m un
karuhává alakulását, a terepm inta divatirányzattá
válását, az iskolai egyenruha újrafelfedezését, illetve
a m unkahelyi védő- és form aruha néhány praktikus
és esztétikai szem pontból érdekes vonását.
A hétköznapokban az utcán, ünnepélyeken, rendez
vényeken, fesztiválokon vagy egy nyaraláson egy
m ás m ellett elsétáló, m ajd tovasuhanó em berek a
kiállítás terében közelről és alaposan m egnézhető,
gondolatébresztő figurákká változnak.
A ruhatérkép egy kísérlet, s nem egy lezárt és részle
teiben összehangolt k u tatás végszava, sokkal inkább
ösztönzés arra, hogy a m ai öltözködési kultúrával,
m int az önkifejezés egyik legalapvetőbb m ódszeré
vel érdem es foglakozni.
A kiállítás rendezői Fejős Zoltán, F razo n Zsó
fia, S edlm ayr Krisztina, Szabó M agdolna, Vándor
A ndrea voltak.
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„Az örökéletű farmer"

AZ ÖRÖKÉLETŰ FARMER
A pápai Kékfestő M úzeum vendégtárlata
m árcius 16-ig
(A kiállítás a Kiállítási dominó 2006 keretében készült.)
1870-ben a N ev ad a állambeli R eno városában élő
Jacob Davis szabóm ester egyik vásárlója éppen favá
gó férjének keresett nadrágot. Jacob rögtön neki is lá
tott a ruhadarab elkészítésének, m elyhez erős fehér
pam utanyagot vásárolt Levi Strauss San Franciscó-i
m éteráru-kereskedőtől. Éppen összetűzte a n ad rá
got, amikor m eg akadt a szeme egy h alom szegecsen,
am ivel a szíjakat szokta a lópokrócokhoz rögzíteni.
Ekkor jött az ötlet, hogy a zsebeket esetleg szege
csekkel is lehetne rögzíteni, hogy a favágó nadrágja
igazán tartós legyen. Ezért aztán bekalapálta a sze
gecseket a zsebek sarkaiba. 1872. július 5-én Jacob
levelet fogalm azott m éteráru-ellátójához, m elyhez
mellékelt két d arab nadrágot is, h o g y Levi Strauss
m aga láthassa a terméket. Levi válasza pozitív volt,
ügyvédjei pedig ham arosan m ár a varrás erősítésére
vonatkozó szabadalom kérelmét fogalmazták. Jacob
San Franciscóba költözött, csatlakozott Levi vállal
kozásához, a blue jeans pedig fokozatosan az egyik
legnépszerűbb ruhadarabbá vált.
A m ikor az 1960-as évektől kezdve az első farm ernad
rágok divatcikként megjelentek M agyarországon,
m ár nem a klasszikus és tömeges m unkaruha-funk
ciót töltötték be: a nehezen beszerezhető farm ernad
rág hosszú ideig „presztízsruhadarab" maradt. A
szocialista társadalom öltözködésről kialakított n é
zeteibe ekkor m ég nehéz volt beilleszteni, de a kö
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vetkező évtizedekben társadalm i elfogadottsága
egyre nőtt, és a ruh ad arab a csoportkultúrák öltö
zete m ellett a hétköznapi, szabadidős viselet m eg
határozó részévé is vált. A hetvenes évektől a hazai
farm ergyártás is elkezdődött, a ruhadarabok skálája
bővült, a n ad rág és a dzsekik mellé felsorakoztak a
szoknyák, a táskák és a sapkák is. A nyolcvanas évek
a forma- és színvilágbeli változatosabbá válás kor
szaka volt. A hétköznapi szóhasználatban m eg is je
lent néhány jelentősebb, fazon, szín, koptatás és dí
szítés szerinti korszakolási kísérlet: így például be
szélhetünk m árványkorszakról, színes (különösen
piros) farm erekről, kockás és csíkos időszakról.
A 21. század szüntelenül változó divatjában a viseletessé tett, roncsolt változatok, a batikolt, a foltok
ban koptatott, hím zett és a gyöngyökkel, flitterekkel,
csipkével díszített öltözeti darabok m ind m egtalál
hatók, ugyanúgy a lábszártól bővülő trapéz vagy ré
pafazon, a derékban gom bolódó vagy a csípőfazon,
a bokát szabadon hagyó feltűrt vagy a hosszú szárú
változat. N apjainkra hihetetlen sokszínűség és egy
más m ellett élés tapasztalható, am it tovább gazdagít
a még m indig virágkorát élő bálásruha-kereskedelem, a „túri", am i a farm erek esetében is újra felszín
re hoz m ár-m ár elfeledett ruhadarabokat.

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
100 ÉVES A NYUGAT
2008. m árcius 28-decem ber 31.
A N yugat folyóirat indulásának századik évfordu
lóját a Petőfi Irodalmi M úzeum nagyszabású kiállí
tással ü n n ep li meg. A kezdetre emlékezve a tárlat a
m odern m agyar irodalom és m űvészet születésére
tekint vissza irodalm i dokum entum ok, képzőm űvé
szeti alkotások, filmek és zenei m űvek segítségével,
összefoglalva azt, m iként ösztönözte a N yugat a tár
sadalmi és m űvészeti m egújító szándékok egyik fő
hajtóerejeként a m odernizáció jegyében az európai
kultúra jeleseinek befogadását, az irodalom és a társ
m űvészetek megújulását.
A tárlat a folyóirat történetét és jelentőségét a N yu
gat első, alapító nem zedéke nagy egyéniségeinek
bem utatásával reprezentálja: Ignotus, Osvát, Fenyő
Miksa, A dy, Babits, Móricz, Kosztolányi, Tóth Ár
pád, K arinthy Frigyes, Füst Milán, Kaffka Margit,
Schöpflin A ladár, H atvány Lajos. M indezt oly m ó
don, hogy egyrészt érzékelteti az indulás és az egy
másra találás, a szerkesztői nyitottság kezdeti, anyagi
nehézségekkel küzdő, heroikus korszakát, ugyanak
kor az em lék- és jubileum i szám ok felhasználásával
az egyes szerzők klasszikussá válásának folyam atát
is bem utatja, a folyóirat saját szám ainak felhasználá
sával. U gyanis a folyóirat nem csak létezésével, ha
nem tem atikus számaival, önm aga folyam atos ér
tékelése révén is írta az irodalom történetet.

A kiállítás egyik bizonyosan nagy érdeklődésre szá
m ot tartó része a Rippl-Rónai József által készített
íróportrék bem utatása. „Le akarom festeni m indazo
kat, akik ezt a viszontagságos, kis m aradék orszá
g u n k at naggyá, kultúrájában elism ertté teszik" - írta
Rippl-Rónai 1923-ban Ernst Lajosnak. így készült el
sorra Babits Mihály, O svát Ernő, M óricz Zsigm ond,
Szabó Lőrinc, K arinthy Frigyes, Schöpflin Aladár és
Fenyő Miksa portréja. Bár nem tekinthető folytatás
nak, alig egy év m úlva m egalkotta a Vörössapkás
önarcképet, m integy koronájaként e késői korszaká
nak. Rippl-Rónai festm énysorozatának m egszületé
se több nyugatos esszé tárgya, Kosztolányi, Elek A r
túr, M óricz is ír a képekről, versek születnek a Mes
terről, többek közt Babits és Szabó Lőrinc tollából.
A z európai hírnévvel rendelkező Rippl-Rónai el
határozása olyan fontos gesztus, am ely egyszerre se
gíti m indkét m űvészeti ág elism ertségének növeke
dését, a N yugat klasszikus rangra emelését. Ez az a
pont, ahol legjobban m egragadható az irodalom és a
képzőm űvészet egym ás iránti érdeklődésének m eg
term ékenyítő hatása. A képzőm űvészeti alkotások a
PIM saját gyűjteményéből, a kaposvári Rippl-Rónai
M úzeum ból, a M agyar Nem zeti Galériából és m a
gángyűjtem ényekből szárm aznak.
N em eléggé köztudott, hogy a N yugat állandóan
m egjelenő m űvészettörténeti írásaival, kritikáival
a kortárs képzőm űvészet egyik legfontosabb tá

mogatója, propagálója volt. Ezt a hatást m utatják be
egy-egy kiválasztott recenzióval és karakterisztikus
képpel olyan jelentős szerzők műveiből, m int pl.
Csók István, Gulácsy Lajos, Vaszary János, Ferenczy
Károly, Iványi-G rünw ald, M ednyánszky László,
Kernstok Károly, Czigány Dezső, Kőrösfői-Kriesch
és Tihanyi Lajos.
(A kiállításhoz szám os előadás, rendezvény társul,
ezekről a program okról érdeklődni lehet: a www.
pim .hu honlapon)

VIDÉKI KIÁLLÍTÁSOK
BÉKÉSCSABA
ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
M unkácsy Mihály M úzeum
A klasszicizáló stílusú, 1914-ből szárm azó épület
felújítására a m úzeum fenntartója, a m egyei önkor
m ányzat pályázat útján 298 millió forintot nyert az
Európai Unió által tám ogatott program keretében, s
ehhez a fenntartó 15,7 m illió forintot, m int saját for
rást biztosított. A rekonstrukciót a szaktárca is meg
közelítőleg 37 millió forinttal tám ogatta.
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A folyóirat címlapja

A m úzeum épülete

H írek

A megújult békéscsabai intézm ény legfőbb attrak 
ciója az úgynevezett M unkácsy-terem, ahol a m ú 
zeum saját tulajdonában lévő kilenc Munkácsy-festm ény és hét rajzvázlat is látható a Magyar Nem zeti
Galéria tulajdonát képező M unkácsy-képek mellett.
A teremben kiem elt helyen szerepel A kis Jeanne
cím ű alkotás, am elyet a közelm últban vásárolt m eg
a m úzeum egy svájci tulajdonostól közadakozásból.
A békéscsabai M unkácsy Mihály M úzeum őrzi a leg
több M unkácsy-relikviát a világon: a gyűjtem ényben
összesen 223 dokum entum és 208 tárgy emlékeztet a
festőm űvészre, aki inaséveit a városban töltötte.
A m egújult m úzeum azonban nem csak a M unkácsy-életm űhöz kapcsolódik, az érdeklődők állan
dó kiállítás keretében m egism erkedhetnek a térség
élővilágával, régészeti örökségével, a folyosókon el
helyezett inform ációs terminálok segítségével pedig
a m úzeum teljes „repertoárjáról" tájékozódhatnak.
A kis Jeanne cím ű kép m egvásárlását felidézve D o
m okos László, a fenntartó megyei önkorm ányzat el
nöke m egnyitó beszédében azt em elte ki: a m egye
képes volt összefogni annak érdekében, hogy egy
eredeti M unkácsy-képpel gazdagodjon m úzeum a.
Az elnök szerint Munkácsy nem csak kivételes al
kotóm űvész volt, de munkáit értékesíteni is tudta.
M int fogalm azott, Békés m egyének is az a feladata,
hogy az értékeit ne csak m egterem teni, hanem be
m utatni és a külvilág számára értékesíteni is tudja.

DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
MŰ-TEREM GALÉRIA
„KŐBŐL SZÜLETETT"
- NAGY SÁNDOR KIÁLLÍTÁSA
február 29-ig
Először állítják ki Debrecenben N ag y Sándor H á 
rom szoros A ranykoszorús M ester és M unkácsy-díjas szobrászm űvész alkotásait: a Debreceni M űvelő
dési Központ M ű-Terem G alériájában (a Batthyány
utca 24. szám ú épületben). A 85 éves művész „K ő
ből született" cím ű tárlatán láthatóak lesznek - a v á 
rosban először - N agy Sándor híres „idoljai" - női
ideál-, egyúttal term ékenységszobrai - , amelyeket a
görög kykládok alabástrom idoljaihoz; és az őskori
Vénusz-szobrokhoz hasonlítanak a szakemberek.
Portrék, csúcsos kucsm ás parasztfejek, kendős aszszonyok: a m űvész m unkásságának másik jellegze
tes témái. Ezekből az érzékletes, plasztikus, egysze
rű em berek portréjává „születő kőtöm bökből" áll a
tárlat másik része; de m egism erhetik az érdeklődők
a m űvész lapos kövekre karcolt, vésett alakjait és az
egyik em lékm űszerű kompozícióját is.
A tárlat átfogja a régióhoz kötődő m űvész munkássá
gát. A művek többsége kisplasztika, 20-30 centiméteres
faragott kőszolaor a művész különböző korszakaiból.
40

Nagy Sándor: Pihenő

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM
TOROCZKAI WIGAND EDE (1869-1945)
építész, iparm űvész kiállítása a
augusztus 14-ig.

Építész, belsőépítész, kerttervező, grafikus; az Iparm űvészeti Iskola tanára, a gödöllői m űvésztelep
(1901-1920) tagja. Széleskörű m unkássága a 19-20.
század fordulójának a m űvészeteket egységben te
kintő szemléletéből fakad, innen ered életm űvének
m odernitása is. M unkássága mégis, m áig feldolgo
zatlan, pedig az 1910-es évek grafikai album ai, búto
rai a régiségkereskedések keresett cikkei, vonzó, ba
rátságos házai az otthon-építés, közösségi épületei a
szociális építkezés példái m a is, M agyarországon és
Erdélyben is.
Legfőbb építészeti műfaja, a ház a m odern korban
vált tervezői feladattá, s a Toroczkai által kialakított
nyitott alaprajz a m odern építészet egyik jellemző
sajátossága. Tervezőként szemlélete kom plex volt:
kiindulópontja a belső világ, az ezt m egfogalmazó
enteriőr, bútoraival, és a benső világ kapcsolatait ki
fejező és kibontakoztató térrendszer. A belsőből az
egyéni és egyedi igények és lehetőségek szerint kifelé
épülő ház a környezet m egtervezésével egészült ki.
Toroczkai ezen organikus'szem lélete a napjainkban
újraértékelt m odernizm us egyik m agyarországi ala
pítójának m utatja őt. O rganicizm usa egyúttal funk
cionális szemléletet is jelentett, a szó h u m án értelmé
ben. Ennek is köszönhető, hogy kora m odernizációs
program jaiban (például a Székelyföldön) részt tu
dott venni, hogy többfunkciós épület- és bútortípu
sokat dolgozott ki, hogy típusterveket készített a la
kásproblém a szociális m egoldása érdekében.
Toroczkai az egyik kezdem ényezője a századelő
vernakularizm usának, az építészeti anyanyelvet a
helyi (paraszti) építészetben megtaláló, egyetemes
építészeti irányzatnak. Ebből egyidejűleg alakított ki
egy puritán, m odernistának m ondható formanyel-
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m egsem m isült, s mivel székelyföldi m unkái jelentik
m unkásságának fénykorát.
A kiállítással egyidejűleg a H olnap Kiadó m onográ
fiát jelentetett meg róla. (Keserű Katalin: Toroczkai
W igand Ede. Budapest, 2007. Az építészet mesterei
sorozatban. Szerk. Gerle János.)

SZENTESI KOSZTA JÓ ZSEF MÚZEUM
KIÁLLÍTÁS A HIMNUSZRÓL
március 31-ig

TOROCZKAI
WIGAMD EDE
(IŐ69-I915)
építész, iparművész
kiállítása

vet is, később pedig, a két világháború közt - a m eg
rendelő igényei szerint - historizáló elemekkel is dí
szítette épületeit. U gyanekkor egy folklorisztikus,
„beszédes" építészetet is művelt.
Festői készségeinek köszönhetően vált a századfor
duló egy sajátos m űfaja, az ideális terveket festői
m ódon rögzítő építészgrafika egyik kialakítójává.
Ezeket tartalm azó album ait a legjelesebb kritikusok
(például Fülep Lajos) m int a m odern könyvm űvé
szet rem ekeit m éltatták. Bútortervezőként-belsőépítészként dolgozott 1907-ig - erről Lyka Károly k ü 
lön könyvet jelentetett meg. Bútorai hazai és nem 
zetközi elismerésben részesültek. Legjelesebb m ű 
vei közt tartjuk szám on a Szépm űvészeti M úzeum
enteriőrjeit. A századfordulón reneszánszát élő, a
festészethez, grafikához közel álló színes ablakter
vezésben is féltve ő rzött kincsek Toroczkai alkotásai
(M arosvásárhely, K ultúrpalota).
A G ödöllői Városi M úzeum elsőként vállalkozik
arra, hogy összeállítsa és bem utassa életm űvét, nem
kevés utánajárással, mivel szem élyes hagyatéka

Nagy Á dám , a Móra Ferenc M úzeum pénztörténé
sze szenvedélyes kutatója és gyűjtője a H im nuszhoz
köthető em léktárgyaknak, dokum entum oknak. A
tekintélyes num izm atikus 1960 óta elkötelezettje
nemzeti költem ényünknek. Január 22-én, Kölcsey
Ferenc által írott H im nusz születésnapján nyílt kiál
lítás N agy Á dám gyűjtem ényéből a szentesi Koszta
József M úzeum ban.
A tárlaton számos könyv, kiadvány, legalább har
minc érm e, hanglem ezek, borítók, kották, bélyegek
sokasága idézi meg a H im n u sz világát. L átható a be
m utatón például a Csúcs Ferenc által 1943-ben ké
szített „Isten áldd a m agyart" feliratú Kölcsey-érme,
mely a szakértők szerint az egyik legjobb H im n u sz
relikvia, d e kiállításra kerül az a gipszm inta is, ami
alapján kiöntötték a H im nusz megzenésítőjének, Er
kel Ferencnek emlékére legyártatott aranyérméket.
A kiállítás nem csak a hivatalos nemzeti költem ényről
emlékezik meg, hanem a Széchenyi-him nuszról vagy
például a Ferenc József tiszteletére írott him nuszvers
ről is információkat kaphatnak az érdeklődők.
Nagy Á dám immáron nyugdíjas gyűjtőként továbbra

A H im nusz hanglemezen

H írek

is folytatja a H im nusz történetének és tárgyi em lékei
nek kutatását; s abban reménykedik, megvalósítható
célja, hogy a nem zeti költeményünkről szóló kiállítást
Csongrád m egye m inden településére elvigye.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
ALFÖLDI GALÉRIA
KERÉKPÁROZÓ FOTÓMŰVÉSZEK
m árcius 16-ig
A kerékpár, a kerékpározás volt a témája az o r
szágban egyedülálló hódm ezővásárhelyi fotószim 
pózium nak. A 19 résztvevő fotográfus képeiből
február 10-én n y ílt kiállítás az A lföldi Galériában.
Sehol m áshol nincs rá példa, hogy szerte az o r
szágból összejöjjenek elismert fotóm űvészek és egy
m eghatározott gondolatból kiindulva felvételek so
kaságát készítsék, így dokum entálva a környék
m indennapjait. Az évente m egrendezésre kerülő
fotószim pózium oknak köszönhetően H ódm ezővá
sárhely M agyarország talán legjobban dokum entált
városa. A szokások szerint m inden résztvevő tíz ké
pet a városnak ajándékoz.
2007-ben im m áron ötödik alkalom m al gyűltek össze
a m eghívott fotósok. Ezúttal a tém át a kerékpár adta.
Korábban fotóztak a szimpózium résztvevői a helyi

tanyavilágról, az olvasókörökről, ismert vásárhelyi
ekről, m űvészekről.
Mivel H ódm ezővásárhely az ország egyik legna
gyobb kiterjedésű városa, ezért itt az átlagosnál na
gyobb a kerékpárhasználat. A becslések szerint a
dél-alföldi településen és vonzáskörzetében több tíz
ezer bicikli lehet. A fényképészet szerelm eseinek te
hát nem volt nehéz dolguk, amikor a drótszam ár té
máját vették elő - bárm erre jártak, biciklikkel vagy
kerékpározó em berekkel találkozhattak a városban.
A m ost nyílt tárlaton a 19 fotográfus tíz-tíz képét lát
hatják az érdeklődők, összességében tehát közel két
száz biciklis fotót tekinthetnek meg az Alföldi Galé
riába betérők. M indegyik fotón azonos a tém a, a ke
rékpár, d e m inden esetben m ás és m ás a nézőpont.
Éppen az adja a kiállítás érdekességét, hogy miként
lehet a legkülönbözőbb m ódokon bem utatni, érzé
keltetni a kerékpározás világát.

SZOLNOK
MÁV ZRT. SZOLNOKI VASÚTÁLLOMÁS MŰ
VELŐDÉSI HÁZA
150 ÉVES A TISZAVIDÉKI VASÚT
- A KÖZLEKEDÉSI M ÚZEUM
VÁNDORKIÁLLÍTÁSA
április 18-ig
A 150 éves Tiszavidéki V asútnak állít em léket a Köz
lekedési M úzeum a szolnoki vasútállom áson m eg
nyíló vándorkiállítása. A kiállításon a Tiszavidéki
Vasút állom ás épületeit, hídjait, m ozdonyait, vasúti
kocsijait és egyéb dokum entum ait nagyrészt 1860ban k észült fotográfiákon és m etszeteken tekinthetik
meg a látogatók. A Közlekedési M úzeum világhírű
1:5 m éretarányú vasúti járm ű modell gyűjtem ényé
ből a „Pest" nevű Tiszavidéki Vasút gőzm ozdony
modell látható, két vasúti teherkocsi és egy hóeke
m odellel együtt. A m odelleket korabeli m ozdonyfo
tográfiák és jellegrajzok egészítik ki. A kiállításon be
m utatásra kerül a szolnoki vasúti fahíd feszítőm űves
1:20 m éretarányú nyílás modellje, illetve az átépített
szolnoki vasúti híd 1:20 m éretarányú 5 m éter hosszú
modellje. A tárgyak közül kiemelkedik a Tiszavidéki
Vasút u d v ari kocsijának két fotelből és asztalból álló
bútor-együttese, m elyet restaurálás utáni állapotban
tekinthetnek meg az érdeklődők.

SZOMBATHELYI KÉPTÁR
ÉLESDI MŰVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA
m árcius 2-ig

Dömötör Mihály: BMX kerékpár

A kiállításon résztvevő m űvészek egy része M agyarországról jött, a m ásik fele pedig erdélyi, akik Bu
dapesten folytatták tanulm ányaikat, m ajd az anya-
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országban telepedtek le. Végzettség szerint festő, gra
fikus, szobrász, restaurátor is van közöttük.
A m űvésztelepnek egy sajátos tulajdonsága, hogy
sem műfaji, ideológiai vagy stílusbeli m egkötöttségek
nincsenek. Kit amerre visz az ihlet, azt valósítja meg.
Elsősorban festők, akik m ára olyan képtípusokat
dolgoztak ki, m elyekben „határok nélkül", egy
befonódva jelennek m eg a 20. századi m űvészet
nagy irányai: a figuratív és nonfiguratív, konceptu
ális és érzéki, ábrázoló és elvont, spirituális és m á
gikus képi gondolkodás, a „high and low " világa.
Kiállító m űvészek:
Balázs Im re Barna * Bodoni-Dombi Zsolt * Bugovits
Anikó * Galambos Éva * H alm i-H orváth István *
H atházi László András * H erm an Levente * Incze
Mózes * Juhász Dóra * Kaszás Réka * Konecsny
Emőke * Kovács Lehel * Kucsora M árta * Pittm ann
Zsófi * Plink Villu * Saarepuu Silja * Szász S ándor *
Vértesi Ági

H ír e k - rö v id e n

ELINDULNAK AZ ELSŐ
PÁLYÁZATOK
RENESZÁNSZ ÉV - 2008
A KÖZMŰVELŐDÉS RENESZÁNSZA

Hiller István oktatási és kulturális m iniszter a Ma
gyar K ultúra Napján - 2008. január 22-én - jelentette
be, hogy a közm űvelődés nélkülözhetetlen forrásbő
vítéséhez hozzájárul a Reneszánsz Év bázisa is, a ha
gyom ányos támogatási form ák mellett. A z Oktatási
és K ulturális M inisztérium 2008. február 12-én a Re
neszánsz Év - 2008 keretében elsőként a közm űve
lődési, közgyűjtem ényi pályázatokat hirdeti meg
1.260.000.000 forint összértékben.

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK
FELHÍVÁS

A z oktatási és kulturális m iniszter ebben az évben is
kitüntetések adom ányozásával ism eri el a m űem lékvédelem és a régészeti örökség védelm e területén, il
letve érdekében kiem elkedő tevékenységet folytató
szakem berek, személyek, szervezetek munkáját.
A 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 2 2 / A. § és 2 2 /B.
§ értelm ében külön-külön kitüntetés szolgál a m ű 
em lékek, illetve a régészeti örökség megőrzése ér
dekében m unkálkodó szakem berek, illetve civilek
m egbecsülésére.
A m űem lékvédelem ért Forster Gyula-díjban m in
d en évben három , a m űem lékvédelem területén ki
m agasló szakm ai tevékenységet folytató szakem 
ber, m íg a m űem lékek m egőrzése terén jelentős ér
dem eket szerzett hat nem szakm abeli személy vagy
szervezet A m űem lékvédelem ért Forster G yula-em 
lékérem ben részesülhet. A régészeti örökségért
Schönvisner István-díj évenként an n ak a két szak
em bernek adom ányozható, akik a régészeti örökség
védelm e területén fejtettek ki kiem elkedő szakmai
tevékenységet. A régészeti örökségért Schönvisner
István-em lékérm et pedig négy olyan szakm án kí
vüli személy, szervezet kaphatja, akik a régészeti
örökségem lékek m egőrzése során szereztek jelentős
érdem eket. A díjakat és érm eket az oktatási és k u l
turális miniszter m inden év április 18-án, a M űem 
léki Világnap alkalm ából tartott rendezvényen adja
át. A z elismerések 2008. évi kitüntetettjeire a Jelölő
lap kitöltésével, illetve az ahhoz csatolt részletesebb
inform ációval lehet javaslatot tenni. A javaslatokat
február 14-ig kérjük eljuttatni az alábbi címre.
Kulturális Ö rökségvédelm i Hivatal
Társadalm i Kapcsolatok Igazgatósága
1535 Budapest
Pf. 721
A díjban részesült kitüntetettek 200.000 Ft összeg
ben, érem ben és elismerő oklevélben, míg az em 
lékérem m el kitüntetett személyek vagy szervezetek
érem ben és elism erő oklevélben részesülnek.
A kitüntetések posztum usz nem adom ányozhatok.
N em javasolhatók az egyes kitüntetésekre azok,
akik az utolsó tíz évben m ár részesültek az elism e
résben vagy annak elődjében. Jelölő Lap és az utolsó
tíz évben kitüntetettek jegyzéke a Kulturális Ö rök
ségvédelm i H ivatal honlapján, a w w w .k o h .h u /
Hírek,Esem ények cím alatt érhető el. A jelölésekkel
kapcsolatban további információ a 06-1-2245272-es
telefonszám on kapható.
•

A KULTÚRA MAGYAR VÁROSA 2008
a kulturális örökségvédelm i elismerések 2008. évi ki
tüntetettjeire történő javaslattételre

Tokaj, Gyula és Miskolc nyerte el a K ultúra M agyar
Városa 2008 címet.
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Az elism erést olyan városok önkorm ányzatai kap
hatják meg, melyek a kulturális, m űvészeti életüket
kiem elkedően fejlesztik, támogatják, kulturális ér
tékeiket példaértékűen m utatják be.
A városok képviselői a kitüntető cím et 2008. janu
ár 18-án vették át Schneider Márta kulturális szak
állam titkártól.
A cím re évente egy alkalom m al lehet pályázni - há
rom kategóriában: megyei jogú városok, 10.000 la
kos feletti és 10.000 lakos alatti városok.
A cím et eddig Kecskemét, Keszthely, Vasvár, Szé
kesfehérvár és Sárospatak nyerte el. 2008-ban a me
gyei jo g ú városok kategóriájában Miskolc, a 10.000
lakos feletti városok közül Gyula, a 10.000 lakos alat
ti városok kategóriájában pedig Tokaj győzött.
Az idei nyertes városoknak az ÖTM 2-2 m illió forint
értékű promóciós lehetőséget ajánlott föl - a Magyar
T urizm us Zrt.-n keresztül.
Az OKM az önkorm ányzatok részére 1-1 millió fo
rint jutalm at ad.

NEMZETKÖZI
KAPCSOLATOK

kairói Egyiptomi M úzeum ban rendeznek m eg 2009
őszén. A tárlat kapcsán nem zetközi konferenciát is
szerveznek, és könyvet adnak ki e témában.

MAGYAR - ÉSZT KULTURÁLIS MUNKATERV
Bogyay Katalin nem zetközi szakállam titkár és Síim
Sukles az észt K ulturális M inisztérium közigazgatá
si állam titkára látta el kézjegyével 2007. novem ber
21-én Tallinnban azt a dokum entum ot, amely újabb
három évre biztosítja a m agyar-észt kulturális m i
nisztérium i együttm űködés kereteit.
A m agyar-észt kulturális m inisztérium i m unkaterv
az elm últ évek hagyom ányaival szakítva inkább a
m űvészeti intézm ények közvetlen kapcsolatfelvé
telét szorgalm azza, de tám ogatja az egyes alkotó és
előadóm űvészek egym ás országaiban történő köl
csönös bem utatkozását is.
Észtország által m űködtetett m unkatervi program ok
sorából kiem elkedik a m agyar kulturális együ ttm ű 
ködés, és bíznak abban, hogy a 2008-2010-re szóló
időszak is a korábbiakhoz hasonlóan eredm ényes
lesz. Bogyay Katalin szakállam titkár elmondta, hogy
örül az együttm űködés sikerének és reméli, hogy a
Tallinni M agyar Intézet m unkáján keresztül egyre
több m űvész tevékenységét ism erhetik meg a balti
országban.

A KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD
EURÓPAI ÉVE - 2008
AZ UNGARISCHER AKZENT ÉVAD LEZÁRÁSA
ÉS AZ ÚJ BERLINI COLLEGIUM HUNGARICUM
ÉPÜLETÉNEK ÁTADÁSA

M agyarországon is elindult A kultúrák közötti pár
beszéd európai éve. A m agyarországi esem ényso
rozatot Bogyay Katalin nem zetközi szakállam titkár
nyitotta m eg 2008. január 10-én, csütörtökön Bu
dapesten. A tem atikus év két nappal ezelőtt ün
nepélyes keretek között vette kezdetét az Európai
Unió soros elnökségét ellátó Szlovénia fővárosában,
Ljubljanában.
Célja, h o g y elősegítse egym ás kölcsönös m egértését,
közelebb hozza egym áshoz Európa polgárait, az Eu
rópában élő népek kulturális sokféleségén keresztül
hirdesse az európaiság eszméjét, és törekedjen az eu
rópai összetartozás érzésének megerősítésére.

Az Ungarischer A kzent lezárásához és a Collegium
H ungaricum új épületének avatásához kapcsolódó
ünnepséget 2007. novem ber 30-tól december 2-ig
tartották Berlinben. Az ünnepségen részt vett Dr.
H iller István oktatási és kulturális miniszter.
Az ünnepség nem csak egy sikeres Évad méltó lezá
rása, hanem egyúttal valami új kezdetének az előre
vetítése is volt: fel szerették volna hívni a figyelm et a
Collegium H ungaricum 2008-ban újrakezdődő, m ég
sokrétűbb tevékenységére.

MEGÁLLAPODÁS MAGYAR
RÉGÉSZETI KIÁLLÍTÁSRÓL EGYIPTOMBAN

M ÚZEUM I HÍREK

Hiller István oktatási és kulturális m iniszter - 2008.
január 25-e és 28-a között - hivatalos látogatást tett
Egyiptom ban. Találkozott Farouk H osny kulturális
m iniszterrel, Hány Helal felsőoktatási és tudom á
nyos kutatásokért felelős miniszterrel, valam int Zahi
H awass-szal, a Régészeti Főhivatal főtitkárával.
Hiller István és Zahi H aw ass m egállapodtak arról:
m egkezdődnek az előkészületei a „100 éves a ma
gyar régészet Egyiptomban" című kiállításnak, ame
lyet a világ egyik leglátogatottabb m úzeum ában, a*

ZICHY MIHÁLY A „RAJZOLÓFEJEDELEM"
A kiállításhoz kapcsolódó ismeretterjesztő program ok
A M agyar N em zeti Galéria hagyom ányaihoz híven
ism ét olyan előadásokat ajánl a látogató közönség fi
gyelmébe, m elyek segítenek elm élyíteni a kiállítás
nyújtotta élm ényeket, s bővíteni a kiállítás kapcsán
szerzett ismereteket. A filmvetítéseket, történeti, iro
dalom történeti, zenetörténeti és m űvészettörténeti

44

*
<r‘

előadásokat m agában foglaló sorozatunk program 
jai február és m árcius m inden keddjén, délután 4
órakor kezdődnek a M agyar Nem zeti G aléria B ép ü 
letének előadóterm ében. A program ok látogatása
ingyenes. Első program jai:
február 5.
Zichy Mihály nyom ában. Mata János dokum entum 
filmje, 1968 (45 perc) - a film m egtekintése után be
szélgetés a film alkotójával
február 12. A T rubadúrtól a Démonig. (Képkoncep
ciók Bécstől Párizsig) - Bajkay Éva előadása

MÚZEUM HÁROM MEGYE HATÁRÁN
A dél-dunántúli régió szívében, D om bóváron há
rom évtizeddel ezelőtt nyílt m eg a térség első iskolai
m úzeum a. A szokásostól eltérően nem oktatás- vagy
intézm énytörténeti gyűjtem ényt tekinthettek m eg a
látogatók, hanem a m ai Illyés G yula Gim názium
jogelődjének falai között régészeti, néprajzi és helytörténeti ritkaságok és tárgy együttesek kerültek be
m utatásra. A jó em lékezetű alapítók vezetője, a le
gendás Dr. Szőke Sándor tanár ú r és diákjainak
szorgalm a nyom án a 2000-es év fordulóján olyan je
lentős m ennyiségi és m inőségi gyarapodást ért el a
Kapós-m enti kollekció, am ely új és önálló hely után
kiáltott. A szekszárdi W osinsky M ór Megyei M ú
zeum m unkatársai által a kezdetektől figyelemmel
kísért és szakm ailag pártolt gyűjtem ény végülis a
városközpontban lévő és felújított volt főszolgabírói
lakban kapott helyet, a m inisztérium i főhatóságtól
pedig 2001. szeptem ber 22-én m űködési engedélyt.
A közel negyed százados m últra visszatekintő D om 
bóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület ke
zelésébe került hajlék és az általuk m ár korában is
gondozott gyűjtem ények szerepét továbbra is ki
em elt fontosságúnak tartó helyi képviselőtestület
az elm últ év őszén úgy határozott, hogy m úzeum a
élére képzett, gyakorlott és nyitott szellem ű szak
em bert nevez ki, s annak bérköltségét - a szokásos
éves m úzeum fenntartási költségeken felül - bizto
sítja. A különféle egyesületi - közösségi m eghallga
tások, szakm ai referenciák áttekintését követően jó
váhagyta dr. Kriston Vízi József néprajzkutató, m u
zeológus határozatlan idejű vezetői kinevezését, aki
mellett Őri Gábor m úzeum i m unkatárs tevékenyke
dik. így a szisztem atikus gyűjtemény-fejlesztő prog
ram beindítása m ellett m árcius elejétől rendszeres
nyitva tartással várja a látogatókat e kisvárosi m ú
zeum , m elynek egyúttal m ár filiái is vannak: egy ko
raközépkori lakótorony és egy vasúttörténeti gyűjte
mény. A dom bóvári m úzeum ez évi mottója: „Utak a
kutakhoz." - Az intézm ény elérhetőségei: m uzeum .
dombovar@ gmail.com , tel/fax.: 74 / 465 715.

TAVASZI PROGRAMOK A MÍVES TOJÁS MÚ
ZEUMBAN
t

Húsvét és hímestojás - elválaszthatatlan fogalmak.
Faluhelyen, de a városlakók döntő többségénél is a
Húsvét ünnepléséhez hozzátartozik a hím es tojások
készítése, vásárlása, ajándékozása.
Nagyheti program ok a m úzeum ban:
A H úsvét időszakában a M íves Tojás M úzeum ban
is m egélénkül az élet. V irágvasárnapon (2008. m ár
cius 16.-án 13:30-tól) O rszágos Ifjúsági Tojásfestő
versenyt rendeznek. A 10-15 év közötti résztvevőket
a bíráló bizottság a jelentkezők által előzetesen be
küldött próba m unkák alapján választja ki.
A kevésbbé ügyesek versenyen kívül is asztalhoz ül
hetnek tojást festeni a N agyhét minden napján. A
„Hímestojás Szeretteinknek" program keretében szak
értő kezek, neves tojásfestők segítik az alkotások létre
jöttét. H a ez mégsem sikerül, vagy valaki nem is pró
bálkozik a saját festéssel, válogathat a m úzeum ban vá
sárolható szebbnél-szebb ajándéktárgyak közül.
A nagyhét során (2008. m árcius 17-22) tojásfestő
bem utatókat tartanak naponta 10-18 óráig. Sokan
nem tudják, hogy a tojásdízsítés régebbi ered etű te
vékenység, m int a H úsvét ünneplése. H ú sv ét héfőn
kora d élu tán a Zengővárkonyi N épiegyüttes „H ús
véti locsoló" népi táncokkal köszönti a látogatókat.
A Míves Tojás M úzeum am ely a V endégbarát M ú
zeum 2007 pályázat I. helyezettje, nem csak a H úsvét
rövid időszakában, hanem az év m inden napján szí
vesen tárja látogatói elé összegyűjtött kincseit a dí
szített tojások világából. A látogatók tájékozódását
nyolc nyelven is olvasható írásos tárlatvezető segíti.
Húsvéti kiadvány:
A m úzeum az irodalom kedvelők szám ára is tarto-

A míves tojások két szép darabja
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gat m eglepetést. A „Nincs több csoda csak egy: a Fel
tám adás" c. kötet húsvéti aktualitás. Az antológia a
XX. századi jeles magyar írók és költők húsvétról,
a term észet tavaszi megújulásáról szóló írásainak és
verseinek egyedülálló gyűjteménye.
A könyv m egvásárolható a m úzeum ban, ill. m eg
rendelhető a h o n lap „Kiadvány" lapján.
Hasznos tudnivalók:
www .tojasm uzeum .ini.hu
tojas@ museum.hu
tel: 00-36-72-466-605
fax: 00-36-72-566-012
nyitvatartás: m inden nap 10-18 óráig, szünnap szerda

HÁROMNEGYED MILLIÓ LÁTOGATÓ A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN
2007 decem berében 750 ezredik látogatóját köszön
tötte a Szépm űvészeti Múzeum csütörtökön. C seke
Ágnes b u dapesti tanárnő az A ir France légitársa
ságnak és a Le Meridiennek köszönhetően két sze
mélyes párizsi utat, valamint a világ leglátogatot
tabb m úzeum ába, a Louvre-ba szóló belépőket k a
pott ajándékba. A szerencsés v endéget Baán László,
a m úzeum főigazgatója fogadta.
A Szépm űvészeti Múzeum 2008-ban is több, nagy
szabású kiállítással csábítja a látogatókat falai közé.
Január 24-től A mediciek fénykora - Élet és m ű v é
szet a reneszánsz Firenzében cím ű kiállítás látható
az intézm ényben, február végén Poussintól Dávidig:
francia m esterrajzok a Louvre gyűjtem ényéből, jú n i
usban Lélek és test - Kertész, M oholy-Nagy, Brassai,
Capa - a fotográfia legnagyobb m agyar mesterei,
nyár végén Reneszánsz a Fáraók Egyiptom ában,
szeptem berben Ferdinánd H odler: egy szim bolista
látom ás v alam int Klimt és a bécsi szecesszió kezde
tei címmel nyílik kiállítás a Szépm űvészetiben.

PÁRATLAN ADOMÁNNYAL GAZDAGODOTT
A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRA
A Deutsche Forschungsgem einschaft (Német K uta
tási Alap) adom ányának köszönhetően egy különö
sen ritka és értékes könyvadom ánnyal gyarapodott
a Szépm űvészeti Múzeum könyvtára. Európa egyik
leggazdagabb m etszetes portrégyűjtem ényének 50
kötetből álló katalógusát Hans P eter Schiff ném et
nagykövettől Baán László főigazgató vette át csü 
törtökön a m úzeum ban.
A wolfenbütteli Herzog-Anton-Bibliothek által gon
dozott kiadvány az 1500 és 1850 között készült m et
szetes portrék legteljesebb gyűjtem énye, amely n em 
csak a művészettörténészek, h anem az irodalm árok
és a történészek szám ára is felbecsülhetetlen értékű
alapm unka. A csaknem 25 ezer p o rtrét tartalm azó
m ű számos m ag y ar vonatkozással is rendelkezik,
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m egtalálható benne pl. az Esterházy, a Pálffy vagy a
Zrínyi család számos tagjának képm ása is.
A D eutsche Forschungsgem einschaft évek óta tám o
gatja nagy értékű könyvadom ányokkal a Szépm ű
vészeti M úzeum könyvtárát, a szervezet segítségé
vel száznál is több fontos ném et nyelvű szakm unka
került m ár a gyűjtem énybe.

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁR
ADATBÁZISA AZ INTERNETEN
2007 decem berétől az Iparm űvészeti M úzeum nagy
értékű könyvtárának teljes adatbázisa online is elér
hető az Iparm űvészeti M úzeum honlapjáról (www.
im m .hu). A 135 éves könyvtár 60.000 kötet könyvvel
és 15.000 periodikával rendelkezik. M inden könyv,
könyvanalitika, folyóirat és analitikusan rögzített
folyóiratcikk visszakereshető a m úzeum honlapjá
hoz csatolt Szirén „böngésző" segítségével. A gyűj
tem ény egy részéről egyelőre csak alapadatok (szer
ző, cím, megjelenés éve) állnak rendelkezésre. Az ál
lom ány nagyobb hán y ad a tartalmi feltárással is jelen
van az adatbázisban. Érdeklődni lehet: konyvtar@
im m .hu címen.

FELHÍVÁS AZ ICOM TAGOKNAK!
A 2007. évi tagdíjak 2008. március 31-ig érvénye
sek. 2008-ra az ICOM párizsi központja, valam int az
ICOM MNB elnöksége a tagdíjakat az alábbiak sze
rint állapította meg:
Egyéni tagság:
19 OOOFt
Intézm ényi tagdíjak:
A kategória (1-5 főt foglalkoztató intézmények):
93 OOOFt
B kategória (6-20 főt foglalkoztató intézm ények)
138 OOOFt
C kategória (20 fő feletti m unkatársat foglalkoztató
intézmények): 190 OOOFt
Kérem, hogy a befizetéseket az ICOM MNB szám 
lájára szíveskedjenek átutalni: 1010208605000402-00000005, illetve Kürti Anitánál / Budapes
ti Történeti M úzeum / szem élyesen befizetni.
Befizetési határidő: 2008. m árcius 15.
Bezzeg M ária titkár

SZEMÉLYI HÍREK
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
Az O ktatási és Kulturális M inisztérium 2007. decem 
ber 1-jétől Renner Zsuzsannát, a H opp Ferenc KeletÁzsiai M űvészeti M úzeum igazgatóját, nevezte ki az
Iparm űvészeti M úzeum főigazgatójának.
A H opp Ferenc Kelet-Ázsiai M űvészeti M úzeum
m egbízott igazgatója, az új igazgatói pályázat el
bírálásáig, dr. Fajcsák G yörgyi lett. A folyam atban
lévő ügyeket a továbbiakban a m egbízott igazgató
veszi át.

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
Az O rszágos Műszaki M úzeum főigazgató-helyet
tesi állását 2008. január elsejével Társaságunk ügy
vezető elnöke, Bertáné dr. Varga Judit n yerte el nyílt
pályázaton, öt évre szóló m egbízatással. Kiemelt
feladata a Közlekedési M úzeum főigazgatójával,
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébettel közösen a két
országos közgyűjtem ény integrálása, egy új m agyar
tudom ánytörténeti m ú zeu m megvalósítása. Az új
m úzeum létrejöttéig a kulturális m iniszter felkérésé
re B ertáné dr. Varga Ju d it látja el a M űszaki Mú
zeum vezetői teendőit is.

IN MEMÓRIÁM
M ártha Zsuzsámra
okleveles m ezőgazdasági mérnök, m uzeológus
1920-2007
„K önnyű megjegyezni, hány éves vagyok, hiszen
Trianon évében születtem !" - m ondogatta m indig
Zsuzsika, a fiatalabbaknak Zsuzsi néni, s m i tényleg
könnyen szám on tartottuk. Ha valaki a nyolcvanas
éveiben járó, fürge, m in d en iránt érdeklődő, m in
denhez hozzászólni tudó, élénktekintetű, apróter
metű hölgy életkora irán t érdeklődött, h át könnyen
m egválaszoltuk. Az életrajzi lexikonokban m ostan
tól ezt olvashatjuk m ajd róla:
A József N ádor M űszaki és G azdaságtudom ányi
Egyetem M ezőgazdasági és Állatorvosi K arán 1942ben szerzett oklevelet, m ajd 1944-ben doktori dip
lomát. 1994-ben a m ezőgazdaság-tudom ány kan
didátusi fokozatát nyerte el. 1942-1949-ig a M agyar
G azdaságkutató Intézet gyakornoka, m ajd előadója,
1949-1953-ig a K özgazdaságtudom ányi Intézet elő
adója volt. 1953-ban m uzeológusként k erü lt a Ma
gyar M ezőgazdasági M úzeum ba, ahol az Állatte
nyésztés-történeti Főosztályt nyugdíjba vonulásáig,
1984-ig vezette. 1984-1988-ig a főosztály nyugállo
m ányú m unkatársaként dolgozott.
60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének

elism eréseképpen 2002-ben kapta m eg a gödöllői
Szent István Egyetem en gyém ántdiplom áját.
M agánvagyonából történt felajánlására 2002-ben a
M agyar Tudom ányos A kadém ia Társadalom kutató
Központja létrehozta a Takács Imre-díjat. A díj Pro
fesszor Dr. Takács Imre agrárszakigazgatással fog
lalkozó m unkájának folytatását hivatott ösztönözni,
m ivel Takács professzor m űve a kezdeti, 1867-1918ig terjedő időszakot öleli föl.
M ártha Zsuzsám ra agrárökonóm iai kutatásokkal,
elsősorban a m agyarországi állattenyésztés történe
tével foglalkozott. Feldolgozta a m agyarországi ba
rom fiágazat történetét, a háziszárnyasok hazai tartásának-tenyésztésének ökonóm iai múltját. A M a
gyar Élelm ezésipari Egyesületnek 1954 óta, a M a
gyar M ezőgazdasági M úzeum Barátainak Köre ve
zetőségének 1977-től tagja volt.
Am it a lexikonokból soha nem fogunk m egtudni:
Zsuzsikának n em volt családja, azazhogy m aga a
m úzeum volt az. M agánélete tragédiáját soha nem
feledte; vőlegénye a II. világháborúban hősi halált
halt. Életét teljesen a m úzeum nak szentelte, szám on
tartotta m inden m unkatárs kutatási területét, érdek
lődési körét, s ennek m egfelelően érkeztek tőle a ki
vágott újságcikkek, megjelölt könyvrészletek, s m in
dig felhívta a figyelm et a rádió aktuális m űsoraira.
Részt vett m inden m úzeum i konferencián, s nél
küle a kiállítások sem nyílhattak meg. Februári név
napjára jó előre felkészült, s m inden köszöntőjének
annyi tábla csokoládéval kedveskedett, ahány gyer
meke volt a kollégának. „N ekem nincs saját gyer
m ekem, unokám , de ajándékozni én is szeretek", - s
m ár nyújtotta is szeretetének jeleit.
A hivatás- és szakm aszeretet olyan áldozatos p éld á
ját nyújtotta, m ely napjainkban egyre ritkábban ta
pasztalható meg. Nagylelkű felajánlásának em lékét
nem csak a Takács Imre-díjjal őrzi m eg az utókor, ha-
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nem szám os más adom ányával is, így a D arányi em 
lékszobor újraöntéséhez is jelentős összeget ajánlott
föl, valam int m agánvagyonából gyarapította a M a
gyar M ezőgazdasági M úzeum alapítványát is. A
m úzeum képzőm űvészeti és állattenyésztés-történe
ti gyűjtem ényét is évtizedek óta gazdagította.
Az írott szó, az emlékezés, ha mégannyira valóságon is
alapul, soha nem tudja visszaadni azt a szikrázó, élénk
kisugárzást, mely Mártha Zsuzsánnát életében körül
vette. Szerencsések, akik m indezt megtapasztalhatták,
s életük meghatározó részévé vált minden egyes be
szélgetése, érdeklődő, m indenre kiterjedő figyelme.
Nagyon szerette a munkáját, hivatását, a hazáját, hitt
az igaz emberi értékekben, s ezeket legtisztábban saját
életének példáján keresztül m utatta meg.
M unkásságának hátrahagyott emlékeit a M agyar
M ezőgazdasági M úzeum Személyi Em lékanyaggyűjtem ényében, sugárzó egyéniségének em lékét
szívünkben őrizzük tovább.
Brestyánszky Ilona (1922-2008)
1945-ben a budapesti Pázm ány Péter Tudom ányegyetem en doktorált m űvészettörténet, keresztény
régészet és irodalom történet szakon. Pályája a m ű 
vészettörténész hivatás széles spektrum át fogta át
a m úzeum i anyaggyűjtéstől és kiállítás rendezéstől
kezdve adatgyűjtésen és kézikönyveken át a kiadói
m unkáig, az oktató és népszerűsítő tevékenységig.
Sokrétű m unkásságának vezérfonala a m odern m a
gyar és európai iparm űvészet volt, ezen belül az öt
vösség, a kerám ia és a tervezőgrafika iránt érdeklő
dött.
A Fővárosi Képtárban, majd a V árm úzeum ban kez
dett segédm uzeológusként, 1957-től pedig a Kiadói
Főigazgatóságon a művészeti és az idegen nyelvű
könyvkiadásért felelős m unkatárs volt. Ö tvösm űvé

szeti és kerám iatörténeti adattárak és kézikönyvek
készítése közben a M agyar Iparm űvészeti Főiskola
kerám ia és ötvös szakán adott órákat. A könyvészet és a könyvm űvészet iránti elm élyülő érdeklő
désére vall, hogy 1970-ben elvégezte az Eötvös Loránd T udom ányegyetem Bölcsészettudományi ka
rának könyvtár szakát is. A m agyar ötvösségről és
kerám iáról szóló írások mellett szám os cikket közölt
a m űvészi könyvtervezésről, plakátm űvészetről és
nyom datörténetről és 1963-1968-ig ő szerkesztette
a Szép m agyar könyv cím ű kiállítások katalógusa
it. A m űvészi nyom tatványok szeretete ösztönözte
arra, hogy egy gyűjtem ény létrehozásán fáradozzon.
Közrem űködése révén 1969-ben került a Kiadói Főigazgatóságon keresztül az Iparm űvészeti Főiskola
könyvtárába a K önyvm űvészeti Gyűjtemény, m ely
1970-ben Kner Im re szakkönyvtárával bővült ki.
Brestyánszky Ilona 1970-ben került a M agyar N em 
zeti Galériába, s innen m ent nyugdíjba 1982-ben.
N agy vágya, hogy a tervezőgrafika m inden műfaját
átfogó alkalm azott grafikai gyűjtem ényt hozzon lét
re, nem valósult m eg, de itteni tevékenysége alatt
dinam ikusan nőtt az előzőleg Oelm acher Anna ál
tal fejlesztett plakátgyűjtem ény. Brestyánszky Ilona
a plakátgyűjtem ény költöztetésével vette ki részét
a M agyar Nemzeti G alériának a Kúria épületéből a
Budavári Palotába való áttelepítéséből.
N yugdíjazása után is aktív m aradt, részt vett a b u 
dapesti Zsidó M úzeum m űkincseinek közzététel
ében. Lékai László bíboros tanácsadójaként pedig
a vatikáni m agyar kápolna m űvészi díszítését irá
nyította.
Az általa gondozott gyűjtem ényekkel együtt írásai,
a kézikönyvek, a forráskiadványok, az adatközlések
és a recenziók egyaránt alapvető források a szakte
rület kutatói és az érdeklődők szám ára. Fontosabb
kötetei: M agyarországi kerám iam űhelyek Bp. 1953;
A Zsolnay kerámia. Bp. 1955; M ednyánszky napló
ja. Bp. 1960; M ednyánszky László. Bp. 1963; M odern
m agyar kerámia. Bp. 1963; Ismerjük m eg a kerámiát.
Bp. 1966; Italienische M ajolikakunst. Bp. 1967; Ko
vács Margit. Bp. 1967; A pest-budai ötvösség. Bp.
1977; O ratorium m agnae F lungarorum Romáé. Bp.
1980; A budapesti Z sidó M úzeum . Bp. 1988.
Bakos Katalin

T á rs a s á g i h ír e k
PULSZKY KÁROLY- ÉS PULSZKY FERENC DÍJ
Kérjük kedves tagtársainkat, hogy szíveskedjenek
javaslatokat tenni a Pulszky Károly és P ulszky Fe
renc díjazottak személyére.
A Pulszky Társaság - M agyar M úzeum i Egyesület
újra m eghirdeti a Pulszky-díjakat. A Pulszky Ferencdíjat kiem elkedő szakm ai tevékenység elism erése
ként tapasztaltabb kollégák, a Pulszky Károly-díjat
pedig a 40. életévüket be nem töltött, de szám ottevő
tevékenységet felm utató fiatal m uzeológusok kap
hatják meg.
A díj m ind bárm elyik m uzeológiai szakágban, vagy a
restaurálás, a közm űvelődés területén hosszabb ide
je, folyam atosan végzett tevékenységért, m ind egy
szeri kiem elkedő teljesítmény elism eréseként oda
ítélhető. Társaságunk a m úzeum i szakem berek vagy
közösségek javaslatára, az erre a célra létrehozott öt
tagú kuratórium döntése alapján határoz a díjak oda
ítéléséről. Az évente m axim um két-két díj átadására
az éves közgyűlésen kerül sor. Az elismerés egy ket
tős Pulszky portrét ábrázoló bronz plakett, hátlapján
a Pulszky Ferenc-díj, illetve Pulszky Károly-díj felirat,
az elismert neve és a kitüntetés éve szerepel.
A díj odaítéléséhez - részletes indoklással - a javas
latokat idén m árcius 10-ig a Pulszky Társaság elnök
sége szám ára lehet elküldeni az alábbi címekre:

géről? Ki hogyan határolná körbe az „alacsony vég
zettségű" látogatói csoportot?
3. A m úzeum ok és a társadalm i célkitűzések - Mely
m úzeum ok érdeklődnének aziránt, hogy az A lapít
ványunk segítségével, m oderálásával helyi beszél
getéseket folytassunk a m úzeum ot körülvevő tár
sadalom képviselőivel (tanárok, politikusok, idősek
otthonának vezetői, egyéb m arginalizált csoportok
képviselői, stb), a helyi m úzeum változó szerepéről,
a helyi illetve regionális célkitűzésekhez való esetle
ges kapcsolódási pontokról. Vagy ha m ár folytattak
ilyen jellegű feltáró beszélgetéseket, akkor m ik a ta
pasztalatok?
4. C saládbarát m úzeum - Fontos-e a m úzeum oknak
ez a látogatói csoport? H a igen, akkor mit tehetne /
hogyan segíthetne A lapítványunk a m úzeum oknak,
hogy ezt a csoportot jobban el tudják érni?
M inden vélem ényt, segítő javaslatot előre is köszö
nünk. Reméljük, hogy sikerül m indannyiunkat gaz
dagító párbeszédbe elegyednünk a m úzeum aink jö
vőjéről.
Üdvözlettel:
M iszné Korenchy Anikó
M úzeum ok és Látogatók A lapítvány
w w w . m lalapitvany.hu
Tel: 30/280-7265

O lv a s n iv a ló

inf o@ pulszky.hu
pulszky@gmail.com
Postacím: Budapest, Pf. 206 1476
További inform ációt a Társaság honlapján találnak.

TABÁN 24.
FELHÍVÁS
Kedves Kollegák!
A lapítványunk különböző Európai Uniós együtt
m űködések részeseként illetve további m unkánk
folytatásához négy tém ában szeretne vélem ényeket,
m ásoknak is m egm utatható m úzeum i projekteket
m egism erni, valam int esetleges együttm űködési öt
leteket, javaslatokat és szándékokat begyűjteni.
1. A m úzeum ok m int a kultúrák közötti párbeszéd
helyszínei - című projekthez kinek m ilyen jelenleg
futó program ja van illetve m ilyen tervbe vett vagy
egyelőre álom ként dédelgetett ötlete?
2. M úzeum ok és alacsony végzettségű látogatók - té
m akörben futó vagy kipróbálandó projektek. Hol
vannak statisztikák jelenleg a látogatók végzettsé-

- Foglalkoztató füzet a szolnoki Tabáni Tájházhoz
Szerk.: Kaposvári Gyöngyi, Pató M ária
A rculatterv, grafika: Tóth Lajos
A szolnoki D am janich Ján'os M úzeum foglalkoztató
csomagja m éltán érdem elte ki az Oktatási és K ultu
rális M inisztérium M úzeum ok M indenkinek Prog
ram ja Nívódíját a Legjobb m úzeum pedagógiai ki
advány kategóriában. A m appa tapintása, felépítése,
tartalm a, esztétikus kivitele m ind érdem essé tet
te arra, hogy ezt a díjat elnyerje. N em hirtelen öszszeállított csom agról van szó, hanem végiggondolt,
az érdeklődést fenntartó, észrevétlenül és kedvesen
tanító kiadványról. A szerkesztők m unkáját dicsérik
az ötletek egész sora, m elyben a feladatok segítenek
a m úzeum i kiállítás m egértéséhez, kapcsolódnak az
iskolai tananyaghoz. A foglalkoztató füzet m érföld
kő a m úzeum pedagógiában.
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Takács Zoltán Bálint ( N ádasdy Ferenc M úzeum, Sár
vár) személyes hangú írásában így vall a kötetről:
„G yerm ekkorom nem is olyan távoli idejének ked
venc olvasm ányai közé tartoztak azok a m eseköny
vek, am elyek nemcsak történeteikkel kápráztattak
el, hanem látványukkal is. A m ikor kézbe vettem és
kinyitottam ezeket a könyveket, a szereplők egy
szerre megelevenedtek, a m esék örök életre a lelkem be vésődtek.
Am ikor a Tabán 24 - Tabáni Tájház foglalkoztató
csom agot kinyitottam , újra gyerekké váltam, és iz
galommal indultam el, hogy bejárjam a szolnoki Ta
bánt. Ú tra indultam . Végig sétáltam a Ponty utcán,
majd befordultam a Háló utca szűk menetébe, míg
végül kacskaringókon át a Zagyva partjára érkez
tem. Láttam a sikerüknek örülő halászokat, terhűk
től m egszabadulni akaró m unkásokat, rem énykedő
napszám osokat.
Nem voltam egyedül, Ponty Panka és Harcsa Peti
vidám lélekkel kísértek, türelm esen válaszolgattak
kérdéseim re. Elmondták a városrész történetét, az
itt élők m indennapjait. Ők is érdeklődtek, ki vagyok,
hol születtem , honnan jöttem. Sokat meséltek nekem
egy házról, am i egykor Kovács Sándor halászé volt.
Amikor m egkértem őket, hogy nekem is m utassák
meg ezt a házat, csillogó szem m el megfogták a keze
met, és gyorsuló lépésekkel p ár perc alatt odaértünk.
Az u d v ar növényei festő után kiáltottak.
Beléptünk a házba, és kísérőim lelkesen, vidám an m a
gyarázni kezdtek a kétosztatú házról, a bútorokról, a
halászatról. M utattak nekem szakajtót, sulyokfát, és
amikor a mikrohullám ú sütőt kerestem, jót nevettek.
Amikor délre fordult az idő, finom halászlét főztek,
miközben szorgalmasan jegyzetelték az én tuti ha
lászlé receptemet. Javasoltam, tegyenek bele tésztát.
Majd nálatok - mondták. M ikor jöttök? - kérdeztem.
Ebéd után m ég sokat beszélgettünk. Szóba kerültek
híres festők, akik gyakran választották a Tabánt ké
peik tárgyának. El is kísértek m ég a Damjanich János
M úzeum ba is, ahol eredetiben csodálhattam m eg a
festményeket. Útközben feladtuk a közösen készí
tett képeslapokat, mindenféle ágból apró játékokat
készítettünk. H am ar véget ért a nap, el kellett bú
csúznunk, de megígértem, hogy újra eljövök."
A füzet m egvásárolható vagy m egrendelhető a JászNagykun-Szolnok Megyei M úzeum ok Igazgató
ságánál. Cím: 5000 Szolnok, K ossuth tér 4. E-mail:
titkarsag@djm.hu
A kiadvány ára: 1.200 Ft

CSONGRÁD KÉPESLAPOKON
A M óra Ferenc M úzeum fiatal num izm atikusa,
Ujszászi Róbert és Lovas Erika közös könyvet írt
Csongrád város képeslapjairól. Az im pozáns kö
tetben több m int kétszáz képeslap segítségével m u50

tátják be a szerzők, hogy m iként változott az elm últ
közel száztíz esztendőben a csongrádi városkép.
A díszes kiadványban is közölt legrégebbi helyi ké
peslap 1899-ben készült és a m ai városközpont főbb
épületei láthatók rajta. A csongrádi képeslapok leg
kedveltebb tém áját a Tisza, a fürdőzés, a hajózás és a
Körös-torok jelenti, de gyakran szerepel a különbö
ző lapokon a N agyboldogasszony templom, a gim 
náziu m épület és a Kossuth tér is.
A gyűjtőm unka során a szerzőknek több m int 350
helyi képeslapot sikerült felkutatniuk. A m ost m eg
jelent kiadvány term észetesen nem a teljesség igé
nyével készült, hanem sokkal inkább azzal a céllal,
hogy a legszebb, legérdekesebb darabok bem utatá
sával felkeltsék a csongrádiak érdeklődését a telep ü 
lés elm últ évszázada iránt. A képeslapok szépek és
a m últba kalauzolják el az olvasókat, egyszersm ind
értékes történeti források. A szerzők könyvük k iad á
sa u tá n is folytatják a gyűjtést. Bíznak abban, hogy
a kötet megjelenése után többen érdeklődnek a ké
peslapok iránt, és ennek köszönhetően számos e d 
dig padlásokon, pincékben, fiókok alján m egbújó
képeslap kerülhet elő.

FOLIA MUSEI
HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
Zircen megjelent a Bakonyi Term észettudom ányi
M úzeum Közleményei (Folia M usei Historiconaturalis Bakony iensis).
Szerkesztő: H. dr. H arm at Beáta. Kiadó: Bakonyi
T erm észettudom ányi M úzeum , Zirc, 2007.124 oldal
A kiadvány a Bakony és környéke term észettudo
m ányos kutatásának eredm ényeit tartalm azza, egy
részt a m úzeum szakem berei, m ásrészt pedig külső
kutatók m unkája alapján. Az új kötet két történeti á t
tekintéssel indul, egyikben a Bakonyi Term észettu
dom ányi M úzeum Baráti Körének első 20 évét is
m erteti Kutasi Csaba, m ásikban pedig Kónya Péter
a Tapolcai-m edence bazaltbányászatának történetét
foglalja össze.A továbbiak m ár kivétel nélkül a ro 
varvilággal foglalkoznak, többek között egy ritka
sáskafaj, a Stenobothrus eurasius hazai és bakonyi
előfordulásával (Nagy Bafnabás és Puskás Gellért),
a Vértes poloskáival (H. H arm at Beáta, Szeőke Kál
m án és Kutasi Csaba), két szintén ritka futóbogárfaj,
a Steven-turzásfutó (Stenolophus steveni) és a
fém kék bársonyfutó (O phonus gammeli) bako
nyi és hazai lelőhelyeivel (Kutasi Csaba), a cincérek egyedszám ának és élőhelyük állapotának ér
tékelésére kifejlesztett speciális csapdázási m ódról,
a boroscsapdázásról (Medvegy M ihály et al.), v ala
mint a Bakonyvidék fejeslégy-faunájáról (Tóth Sándor).
A kötet m egvásárolható Zircen a Bakonyi Term é
szettudom ányi M úzeum ban, ára 1100 Ft.
e-mail: btmz@bakonymuseum.hu, telefon: (88)575-300.

^Jayvar
úzeum ok

G. MERVA MÁRIA:
ÍRÓK ÉS MÚZSÁK GÖDÖLLŐN
A Gödöllői Városi M úzeum legújabb kiadványa
Gödöllőn nem volt kávéház, itt resti volt, amit
D ém usz Elláék üzem eltettek az első világháború
alatt. Ella G ödöllőn ism erte m eg 1918-ban későbbi
férjét, N ém eth Lászlót. A v asúti vendéglő uzsonnázó
nyaralóktól nyüzsgő teraszán szívesen üldögélt egy
pohár bor m ellett a gödöllői nyaralótulajdonos Am b
rus Zoltán, szerette nézni a vonatokat, hiszen azok
vasutas édesapjára és gyerekkorára emlékeztették.
Itt szállt vo n atra naponta a pesti piarista főgim ná
zium ba járó, gyerekkorát G ödöllőn töltő Sík Sándor.
Ide futott be az a tehervonat, amelyik Diósyné Brüll
Adél bútorait hozta Berlinből, am ikor 1924-ben a
Gödöllőn vásárolt villába költözött. Erre az állom ás
ra érkezett m eg nagy boldogan Ottó Ferenc gödöllői
zeneszerző, zsebében József Attila Altató cím ű ver
sének neki dedikált kéziratával. A katonaiskolai va
kációkban a gödöllői házukban nyaraló O ttlik Géza
is szeretett az állom áson át biciklizni legjobb barát
jához, a m űvésztelepet alapító festőm űvész fiához,
Kriesch Tam áshoz. Míg vásárolt egy Pesti N aplót a
H írlapárusnál, Cipi a szép, borostyánnal befuttatott
fakorláthoz tám asztotta biciklijét. A vonat hozta a
vasútállom ás m ögött ép ü lt prem ontrei gim názium
tanulóit, Rónay Györgyöt, Ferdinandy G yörgyöt és
1933-ban a cserkészeket a világ m inden részéről a
gödöllői jamboree-ra. Az írók és m úzsák jöttek-m entek, átutaztak, nyaraltak, hosszabb-rövidebb ideig
időztek Gödöllőn, kevesen m aradtak itt m indörökre,
de nyom ot hagytak m aguk után. Ezeket az apró em 
lékeket, adalékokat gyűjti össze ez a könyv, s közben
nem csak egy irodalm i topográfia bontakozik ki, de a
település m űvelődéstörténete is körvonalazódik.

ír ju k e g y ü tt!
A Pulszky Társaság tisztelt vezetőségének!

2008 - Y e a r o f t h e
R e n a is s a n c e
in H u n g a ry
The event giving the idea of „2008 - Year of the
Renaissance" is the 550th anniversary of M atthias
C orvinus' ascending the throne. The y ear was
officially opened, the so called image film w as made,
and giant posters all over the capital rem ind u s to it
and the first exhibition in the M useum of Fine Arts
w as opened w ith the title "The Splendour of the Me
dici - A rt and Life in Renaissance Florence".
N o such variety of events have ever been organized till
now an d reconstruction an d restoration w orks have
also started. 66 m useum s all over the country take
part in the project and the Renaissance Program m e
Office is cooperating w ith 20 institutions, 25 societies
and organizations in Budapest, in the country and
outside H ungary. The com petitions give opportunity
to su p p o rt w orks of contem porary art and to display
them in H ungary and abroad. The bu d g et of the
series of program m es is 1,4 milliard forints while
com petitions and other projects are financed with
2,6 m illiard.
The first event abroad w as the conference of the
H ungarian A cadem y in Rome in D ecem ber 2007
w ith the title "H ungary an d the Medici Fam ily in
the 15th C entury". Four great institutions organize
exhibitions w ith the collective title "Four Tim es on
the Renaissance" - the N ational Széchényi Library,
the B udapest H istory M useum , the N ational Gallery
and the M useum of A pplied Arts.
In this issue w e w ould like to give a review on
the events an d exhibitions. As the m ajority of the
program m es is still a plan - no entries have already
been invited for the com petitions - we prom ise to
return to the subject at the end of the year to sum up
the results.

E s z á m u n k s z e rz ő i

Kedves Barátaim!
Csak két m ondatban szeretném közölni, hogy mi
lyen m éltánytalan és m ennyire arcpirító a kultusz
m inisztérium azon intézkedése, hogy a nyugdíjba
vonuló m uzeológusoktól visszavonja a m agyaror
szági m úzeum okba érvényes ingyenes állandó be
lépőt. A K özalkalm azottak Szakszervezete ez ellen
(sem) lépett fel, de a P ulszky társaságtól sem hal
lottam tiltakozást. Itt az ideje!!!
Üdvözlettel: egy társasági tag, Szemkeő Endre

Gulyás Anikó
m úzeum pedagógus,
Közlekedési M úzeum
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ARTEX ART SERVICES
A MŰVÉSZETET MEGŐRIZNI ÉS MEGMUTATNI

• műtárgyszállítmányozás
• kiállítás tervezés és kivitelezés
• műtárgy raktár
• vitrinek tervezése és kivitelezése
• világítástechnika
• minden, amivel kiállítása megvalósításában
segíteni tudunk
Több mint 15 éve Ausztriában.
2006 óta már Magyarországon is.
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S E R V I C E S

ARTEX ART Services Kft.
H-2120 Dunakeszi, Fóti út 1.
Tel.: + 36 27 390 426
Fax: + 36 27 631 164
off ice@artexartservices. h u
w w w .a rte xa rts e rv ice s .h u

Hogy gyűjteménye a legnagyobb
biztonságban legyen.
U NIQ A M űtárgybiztosítás

Művészeti kiállítások,
műtárgyszállítás biztosítása
• All Risk fedezet
Az All Risks fedezet minden olyan kárra
kiterjed, amely nem szerepel a kizárá
sok között. Megtéríti a tűz illetve veze
tékes víz, villámcsapás, felhőszakadás
okozta károsodásokat éppúgy, m in t
mindennemű töréskárt. Fedezetet nyújt
betöréses lopás és rablás ellen, vala
m int m egtéríti az ezek során bekövet
kező vandalizmus okozta rongálódást is.
• Megegyezés szerinti érték
A m indenkori kárrendezés alapja a
szerződő és a biztosító által egyaránt
elfogadott biztosítási érték.
• Gyors és egyszerű ügyintézés faxon
és e-mailen

Az ország egész területéről várjuk
jelentkezését!

£

UNIQA

UNIQA Biztosító Zrt. - Jaksa Éva
11 34 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Tel.: 1/2386-005 • Mobil: 70/371-3929
Fax: 1/2386-010 • E-mail: eva.jaksa@uniqa.hu
www.uniqa.hu
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A j á r t úton...

HUNGART
an n o 1993

Nemzetközi
Műtárgyszállítmányozás
Szajkó utca 5.
2030 Érd/Hungary
Tel.: (36) 23-369 030
Fax: (36) 23-368 913
e-mail: hungart@hungart.hu
www.hungart.net
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