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A

fénykép rögzít, bizonyosságot ad, birtokba
vesz, értelmez, dokumentál, megszépít, lelep
lez, múltunk, mindennapjaink, a kollektív és egyéni

emlékezetünk része.
1893-ban Alfred Lichtwark, a hamburgi Kunsthalle
igazgatója első alkalommal „engedte be” a fotográ
fiát mint művészeti alkotást egy múzeum falai közé.
A 417 kiállító bemutatkozása egyszerre volt botrány
és szenzáció. 115 év telt el azóta, a fénykép mint
művészi kifejezési forma maximális elismerést nyert,
elfoglalta méltó helyét galériákban, múzeumokban,
sőt saját múzeumai lettek.
2 0 0 8 .októberében a párizsi Fotómúzeum kiállításai
között Jacques Monory fotóalapú, olajfestékkel fes
tett Fotóregényét és Roman Cieslewicz grafikus fény
képek segítségével készített kollázsait, montázsait
láthatjuk. A művészeti műfajok közötti határok le
omlottak, átjárhatókká váltak, a fotó kivívta egyen
jogúságát. Ennek ellenére mintha csak most eszmél
ne a hazai szakmai és laikus világ egy része: a Szépművészeti Múzeumban jó időben rendezett Lélek és
test kiállítás kicsit a hamburgi történetre emlékeztet,
sokakban e tárlat napjainkban indítja el vagy serkenti
a fotógyűjtés, aukció, s a fénykép megbecsülésének
folyamatát. Szinte egy kézen megszámlálható, hogy
hány magyar közgyűjteményben kezelik a fényképet
egyedi, eredeti műalkotásként, s nem „csak" adattá
ri, történeti dokumentumként. A segédgyűjtemények,
helytörténeti gyűjtemények feltárásai még óriási
meglepetéseket tartogathatnak mindannyiunk szá
mára. A digitális fényképezés korszaka új lehetőséget
biztosít a képrögzítés számára, ugyanakkor újfajta ki
hívást is jelent a múzeumi nyilvántartás, feldolgozás
és megőrzés szintjén: készülnünk kell a jövőre, hogy
múltunk fény-kép emlékei ne váljanak az enyészet il
lanó termékeivé.

Csorba Csilla
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A fénykép - sík, kétdimenziós képi
leképező jellege ellenére - kézzelfog
ható, valós háromdimenziós tárgy.

M unkácsy Gyula:
Le ú sztatott
je le n té s te li fe lü le te k

Kép, fénykép, fotó, fotográfia, dia, negatív, adattári
fotó stb. még sorolhatnánk e kifejezéseket, amelye
ket hol szinonimaként, hol megkülönböztető jegyként
használnak. Modern világ a miénk, digitalizáljunk!
- hangoztatják sokszor. Nosza, essünk neki! Ez ma a
divat! Ezt preferálják. Erre írnak ki pályázatokat! Ak
kor m iért is ne? Digitális képarchívumok születnek,
ügynökségek árulnak képeket, adatbázisok segítenek
eligazodnunk képek ezrei, tízezrei között. Adunk, ve
szünk, esetleg lopunk (pl. az internetről) digitális ké
peket - mindez gyakran a (szerzőjogi tisztázatlanság
közepette történik. Ahhoz, hogy mindez ne így legyen,
hogy valahonnan valahová tartsunk, azt gondolom első
lépésként önmagunknak kell tisztázni egy-két alapkategóriát és fogalmat, legfőképpen a viszonyunkat
a fotográfiához, hogy valóban „ne bánjunk el a fény
képekkel”, hisz egy életü(n)k van csupán!
Véleményem szerint két - viszonylag új - szempont,
jelenség gyökeresen megváltoztatta az utóbbi idők fel
fogását a fotográfiával kapcsolatban. A lineáris írás
megjelenése óta az írásbeliség és a képiség küzdel
me jellemzi az emberiség történelmét. Az a képínség
is, ami korunkat jellemzi jól mutatja, hogy e harcban
a kép, - s jelen esetben a fotográfia - mennyire elő
retört. Fényképek milliárdjai születnek meg évről-évre,
s ezek sokszorozásával áradatuk zúdul folyamatosan
ránk. Az internet, a kép gyors, vagy inkább azonnali el
érése mindenkit ösztönöz nemcsak a képhasználatra,
hanem a képsokszorozásra, azaz a digitalizálásra is. A
másik, inkább a mi szűkebb házunk táját érintő ese
mény az, hogy mi, fotómuzeológusok végre elértük,
hogy a fotográfia szó legálisan is elfogadott lett a közgyűjtemények nyelvezetében, azaz az új múzeumi ren
deletek azzal deklarálták a fotográfia jelenlétét, hogy
életre hívták annak szakleltárkönyvét, s ezzel is gyűj
teményi szintre emelték e korábban mostohán kezelt
tárgytípust. A fotográfia műtárgynak nyilváníttatott, s
ez által tartalmi és technikai leírása, feldolgozása is
analitikus, s elemző, állományvédelme pedig fokozott
lett. A klasszikus műtárgyértelmezés (úgymint: művé
szeti értéket képviselő alkotás) fogalmát ki kellett tá
gítanunk - ezt az utóbbi évtizedekben meg is tettük

A Lánchíd előtti tribün az 1867-es koronázáskor.
Heller József felvétele

- múzeumi értelemben egy újfajta különleges megkö
zelítéssel, az értékközpontúsággal. Ezzel kapcsolatban
több elemző előadás is elhangzott Tatán, 1993-ban az
Érték a fotóban címen megrendezett konferencián, és
minderről bővebben olvashatunk a konferencia szö
vegét közreadó kötetben. Gondolok itt - többek kö
zött - Kincses Károly „piram is” elméletére a fotográfi
ák szelektív értékéről, és Stemler Gyuláné: A fénykép,
mint forrás című munkájára.
A fénykép - sík, kétdimenziós képi leképező jellege el
lenére - kézzelfogható, valós háromdimenziós tárgy.
Háromdimenzióssága teszi létezővé, bizonyossá. Tárgyiassága bizonyító erejű. Megszületett, egzisztált, lé
tezik. E tárgy felületén található a varázslat, azaz a fé
nyek, árnyékok, színek, alakok, formák, részek és egé
szek, körvonalak és mindezek jelentéstelisége, maga
a kép. Különböző korok, de akár egy adott korszak
más-más képnézőinek viszonya a fotográfiához sok
szor eltérő. A kép jelentéstartalma az alapinformáció
megfejtésén túl változó. A relative konstans elemek
(pl. a kép fizikai attribútumai) mellett a változó ténye
ző az ember - és az ő fenomenologikus, reflexív meg
közelítése - teszi újraértelmezetté nap-nap, év-év után
a fotográfia valóságát. A valóság, a fizikális hordozó
és egyéb rétegek, összetevők: karton, papír, kötőréteg,
emulzió m ellett ez a varázslatos, imaginativ valami,
azaz a hordozott képi tartalom együttesen alkotják a
fotográfiát. Ahogy a szendvicsből sem hiányozhatott
semmi, ebből sem! Nem tudom, hogy láttak-e emulzió
leúsztatást? Amikor egy folyadék tetején, a felület fe
szültségén egy átlátszó hártyán lebeg a képi tartalom,
mint egy diakép - néha megszabadulva síkbeliségétől
- a folyadék, a víz hullámainak mozgására hol fel
domborodva, majd le-lesüllyedve. El tudják mindezt
5
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képzelni? Enyhe csúsztatással azt mondhatnám, ez
lyen körülmények között tettem mindezt, és mire
egy varázslat, egy bűvészmutatvány. Csúsztatás, hisz
használom. Kötelességem a legjobb állapotban meg
azért mégis van valami hordozó anyag, amelyen meg
őrizni a fotográfiát, de feltárni, kiállításban, publikáci
maradnak a világos, sötét foltok, nem esik darabjaira
óban bemutatni egyaránt. Ugyanakkor lehetőségem
a képi tartalom. A fotográfia történetében például a
van arra, hogy a tárgy képi tartalmát felhasználjam.
direkt pozitív eljárások sorába tartozó pannotípia elké
Ezt tehetem a fotográfia védelmében is! Ne kelljen
szítésénél alkalmazták ezt a módszert, a leúsztatásos
minden esetben elővenni a (remélhetőleg) légkondi
technikát. Egy új fizikális hordozóra - jelen esetben
cionált, megfelelő hőmérsékletű, páratartalmú, fény
egy viaszosvászonra - transzferálták át a képi tartal
től védett raktár savmentes palliumaiból, zacskóiból,
mat. A kollódiumos nedves eljárással a felvétel hely
hanem a kutatói vegzatúrára használhatunk egy di
színén készült üvegnegatív képrétegét savas vízben
gitalizált változatot. Általában eddig erre a célra a ha
áztatták, majd ezt leúsztatva az előkészített viaszos
gyományos fotografikus reprodukciós felvétel, a le
vászonra transzferálták, ahol a sötét anyagon pozitív
írókarton apró nézőképe szolgált. Ma menthetetlenül
ként jelent meg a negatív
ez a leúsztatott képi tar
kép. Mindene megválto
talom, azaz a digitális kép
zott - nem csak a hordozó
veszi át ezt a szerepet.
anyaga - a kép tónusa söKép, dokumentum, műtétebb lett az alatta lévő
anyag eltérő színétől, a vi
tárgy-e a fotográfia?
aszosvászon eltérő felületi
feszültsége következtében
Akár egyszerre mindegyik,
megváltozott a fotó össz
vagy bármilyen variáció
ban. Korábban a történe
hatása, egy átlaborált, egy
új kép keletkezett. Pedig
lemtudomány leginkább il
nem változott a tartalom:
lusztrációs tulajdonságait
ugyanazok a tárgyak, sze
használta fel: kötetek, cik
mélyek stb. találhatók raj
kek, tanulmányok tartal
ta, mégis egészen más.
mát és megjelenését szí
nesítette. A múzeumban
Csaltunk, vagy nem? És ez
kiállítási reprodukciós na
most itt lényeges! Azt gon
gyítások készültek. A mo
dolom, a kérdés most az:
dern történetírás számára
ki tette ezt? És milyen vi
viszont egyre jelentősebb
szonyban van, vagy volt
kutatási területté váltak a
a fotográfiával? Igen, mi
lyen viszonyban? Van-e jo
fotó egyéb tulajdonságai.
Dokumentatív
bizonyító
gom a tér és idő viszonyla
jelentőségű, erejű a fény
tában egy új szendvicset
kép, hisz lefényképezni azt
készíteni a meglévő és az
lehet, ami a valóságban
újonnan hozzáadott alko
létezik: így a megírt törté
tók felhasználásával? El
nelem és a privát, megélt
képzelhető, hogy ízlik ez
történelem együttes vizs
a XXI. századi szendvics,
A Károly körút a Dohány utcával, 190 0 körül.
gálatára is alkalmas. „A
azaz a digitalizált kép. De
Erdélyi Mór felvétele
fotográfia nem idézi fel a
ez már egy új „étel”, egy új
múltat...nem azzal hat rám, hogy rekonstruálja, amit
fotográfia, egy új „valami”, egy új kép! Van jogom, de
az idő, a távolság lerombolt, hanem azzal, hogy tanúsít
akad felelősségem is jócskán! Mint múzeumban dol
ja: valóban volt, létezett, am it látok.” (Roland Barthes:
gozó, fotókat gyűjtő, feltáró, adatoló, elemző, forrás
Világoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról. 94.p.)
kritikával ellátó speciális kutató jogom és kötelessé
gem definiálni, hogy miért is gyűjtöttem, választottam
ki ezt, pont ezt a fotográfiát. Azaz elsősorban milyen a
A fotó - jellegéből, lényegéből adódóan - megmutat,
viszonyom a képhez. Mindezt meghatározza több m in
s ugyanakkor elrejt valamit a világból. Keretek, olda
den. Ismereteim a tárgykörből, intézményem gyűjtési
lak által határolt képkivágat közé helyezi a látványt, a
elvei, azaz gyűjtőköre, de befolyásolja szubjektivitá
témát. Ugyanakkor elfed, elhallgat valamit a világból,
som, felkészültségem, akár érzelmeim, hangulatom
a valóságból, módot teremtve a koncentrált tartalmi
egyaránt. Kötelez a jog, jelen esetben a múzeumi tör
közlésre, kiemelésre.
vények, rendeletek. De jogom és kötelességem meg
indokolni, dokumentálni és megkülönböztetni, hogy
Kép, dokumentum, műtárgy...a fotó általában mind
mi célból duplikáltam azt a fotográfiát, miért és m i
egyik kategóriába besorolható, hogy éppen minek te
6
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kintem azt jórészt az én gondolkodásom, viszonyulá
som határozza meg.
Egy-két szubjektív fogalommagyarázat a fotográfiával
kapcsolatban:
Kép - (Flüsser fogalomhasználatával élve) jelentésteli
felület. Kép a múzeumban - a jelentésteli felület alap
ján megindokolom, hogy milyen alapon van jelen a
gyűjteményben (ha ezt nem tudjuk, akkor nincs ott he
lye!) Dokumentum - a kép tartalmi jegyei alapján
egy bizonyos korról tudósít
Forrás - forráskritikával ellátott olyan dokumentum,
amelyet felvérteztünk bizonyító erejű megállapításokkal
a történelem, az adott kor vonatkozásában. Pontos ada
tolással (tartalmi és formai leírással), a fénykép hordo
zott tartalmára releváns más dokumentumok, vagy do
kumentumtípusok információival kiegészítem, és ezzel
validálom a tényleges tartalmát, és egyben a fizikális va
lóságát - azaz tárgyiasságát - a kép eredetiségét.
Adattári fotó - fotómuzeológusi gyakorlatomban nem
a központi múzeumi adattárat értem rajta, hanem a
fotótárban azokat a fényképeket heiyezem ei itt, ame
lyek vélhetően valamikor, valamilyen értékkel felvértezhetőek, ám még ebben a pillanatban nem sorolód
nak általam a dokumentum, a kiérlelt forrás, vagy a
műtárgy kategóriájába. Fogalmazhatnám úgy is, hogy
most és itt még nincs történeti értékű rátekintésünk.
Mindez megkönnyíti kezelésüket, nyilvántartásuk, ke
zelésük ún. szekrénykataszter használatával meg
oldható, tárolásuk tematikus, így kevés vele az ad
minisztráció, de struktúrájával tartalmilag könnyen el
igazodhatunk köztük. Most csak ennyi - és nem több
- időt és energiát szánok nekik.
Digitális kép
A fotográfiának - lett lészen kép, dokumentum, mű
tárgy - csak egy élete van. Hogy ez minél tovább tart
son, mindent el kell követnünk! Mai ismereteink alap
ján, a hagyományos fotó-műtárgyvédelem mellett, je 
len korunk technikai lehetőségei közül erre az egyik
legalkalmasabb módszer a digitalizálás.
TIF, JPG, BMP - képfájlok! Próbáljuk meg kézbe venni
a bináris képet! Hogy is van ez? Hol, és hogyan kép ez
a „fénykép"? Fénykép ez egyáltalán? Mi a hordozója?
Floppy? CD? DVD? Hol kezdődik, hol végződik? Mi a
mérete? A fájlméret? 12 MB? Mik alkotják a szend
vicset? Mi a tartalma? Maga a jelsorozat? Vagy annak
értelmező, interpretált állapota? Változó output. Egy
képernyő? A monitoron méret független, vagy mé
retváltozó, időben korlátozott i magi náció? Egy nyom
tató? Egy színes, vagy egy fekete-fehér printer - néha
gyatra - képe, árnyképe? Esetleg egy új, hagyomá
nyos, analóg, ezüstalapú fénykép? Egy lesötétített te
rem projectorának kivetített - méretében változó/változtathatő, megtekinthetőségi idejében korlátozott
- lebegő transzparenciája? Számos kérdés, rengeteg

bizonytalanság. Ugyanakkor mindez itt van, m ár rég
megszületett, használjuk, kihasználjuk ezt a technika
adta lehetőséget, de szembesülünk-e tudatosan ezek
kel a kérdésekkel?
Egy biztos: fizikális valóságában labilis, lebegő valami
ez! Leúsztatott, átrendezett, átstrukturált, átkódolt,
megjelenési formájában változó, mennyiségét tekint
ve szabadon sokszorozható jelentésteli felületek. E
számos kérdést pont a dolgok mögött rejlő rengeteg
bizonytalanság indukálja, melynek oka a fizikai állan
dóság hiánya, bizonytalansága és a relatíve szabad
sokszorozás.
A fényképgyűjteménnyel rendelkező múzeum eseté
ben a digitalizálást több szempont indokolhatja. Azt
gondolom, hogy ezzel kapcsolatban - a kor kihívásá
nak megfelelően - legfőbb célunk a virtuális múzeum
létrehozása. Ugyanakkor nem lehet feladatunk a tel
jes körű digitalizálás. Ahogy a múzeum gyűjtési kon
cepciójában sem a teljességre törekszik, úgy a digi
tális feldolgozásnál is preferenciákat kell, hogy meg
fogalmazzon. Ennek érdekében elkerülhetetlen, hogy
ne dolgozzunk ki gyűjtemény, illetve múzeum szintű
digitalizálási koncepciót.
Digitális kamerával készült felvételek
Külön kategóriát alkotnak azok a legújabb tömeges
fényképezési eljárással készült felvételek, amelyek
mind megjelenésükben, mind tárolásukban, mind ke
zelésükben eltérnek gyűjteményeink eddigi darabjai
tól. Ezek a digitális fényképezőgéppel készült képek.
Jelen esetben nem a reprodukciós felvételekre gon
dolok, hanem a beleltározandó - akár műtárgy kate
góriába sorolandó - darabokra. Vulgárisán felteszem
a kérdést: mire írom rá a leltári számot? A floppyra? A
CD-re? stb. Ahogy egy autorizálatlan, eredeti pozitívval
nem rendelkező XIX. századi negatív is félkész fotó
nak tekinthető, úgy egy, csak fájlban meglévő - mond
hatni laborálatlan - digitális állomány is felfogható
ugyanilyennek. De lehet, hogy a kép készítője, az al
kotó nem is szánt neki nagyobb jelentőséget, ezt a fel
vételt tartja autorizált eredetinek. Mennyi bizonytalan
ság! És mennyi bizonytalanság abban a tekintetben
is, hogy felkészült informatikusnak is kell lennünk, ha
összeeresztjük ezeket a bináris halmazokat az erede
ti ezüstalapú vagy más technikájú hagyományos ké
peinkkel. Más kezelést, más megjeleníthetőségi kö
rülményeket követel meg tőlünk. Rendelkeznünk kell
megjelenítő eszközökkel: számítógép, monitor, nyom
tató, hőnyomtató, projector stb.
Már előre látom, hogy 10-20 év múlva olyan ál
lományvédelmi pályázatokat fogunk benyújtani mondjuk az akkori OKM-hez, NKA-hoz - amelyekben
már ismeretlen fájlform átum ok megjelenítésére,
konvertálására, vagy a sérült digitális állomány res
taurálásra fogunk pályázni!
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Erdélyi M ór fen n m arad t budapesti
városképeinek legnagyobb ré szé t
is (tö b b m int e z e r d a ra b o t) a
g y ű jte m é n y őrzi.

D em eter Zsuzsanna:
A Budapesti
Történeti Múzeum
Fényképgyűjtem énye

A Budapesti Történeti Múzeum Újkori Várostörténeti
Osztályának egyik legismertebb, számszerűen leg
nagyobb, mintegy 200 ezer műtárgyat őrző gyűjtemé
nye, a Fényképgyűjtemény egyidős a múzeum előd
jével, az 1887-ben alapított Fővárosi Múzeummal.
Toldy László, a főváros főlevéltárnoka budapesti vá
rosképekből álló, 291 darabos fotógyűjteményét más
műtárgyakkal együtt, a múzeumnak ajándékozta és
ez lett a fényképgyűjtemény alapja.

A járókelők a mozgósítási hirdetményt olvassák,
1914. augusztus 1. Müllner János felvétele

A 19. század utolsó harmadában a főváros hatalmas
átalakuláson ment keresztül, a városkép jelentősen
megváltozott. Az egy- és kétemeletes házakat lebon
tották, helyettük a 20. század követelményeinek meg
felelő középületek, lakóházak épültek, kiépítették a
nagyvárosi igényeket kielégítő infrastruktúrát is. A
múzeum akkori vezetői — felismerve a változások do
kumentálásának rendkívüli fontosságát—, meg akar
ták örökíteni ezeket a múzeum számára. A leggyor
sabb és legolcsóbb, ugyanakkor a valóságot pontosan
rögzítő megoldást a fénykép jelentett. Kuzsinszky Bá
lint megbízott igazgató 1899-ben arra kért engedélyt
a fővárosi tanácstól, hogy a város érdekes épületeit
jegyzékbe foglalhassa és lefényképeztethesse. 100
darab fotó elkészíttetésére és megvásárlására ka
pott engedélyt. A városképi változások napra kész kö
vetése a mai napig az egyik alapvető feladat. A gyűj
temény profilját meghatározó város- és utcaképek to
vábbi gyarapodását szolgálta az az 1900-ban meg
hozott tanácsi rendelet is, amelynek értelmében a fő
város különböző hivatalai, ügyosztályai a hozzájuk be
érkezett fényképeket átadták a múzeumnak. (Ez a
gyakorlat 1945-ig működött.)
A Fényképgyűjtemény legkorábbi műtárgya a ma
gyar fotótörténet egyik ritkasága, a Budavári
Nagyboldogasszony templomot ábrázoló dagerrotípia,
(sajnos a képen az ezüstkiválás már olyan mértékű,
hogy a felvételből szinte semmi sem látható); legújab
bak, pedig az elmúlt évek új, budapesti létesítménye
iről készített felvételek. A gyűjtemény legnagyobb ré
szét kitevő város- és utcaképeket topografikus elv
alapján (kerület, utca, házszám) rendszerezték. A
besorolt pozitív papírképek az egyes korszakok leg
nevesebb fővárosi fényképészeinek (Klösz György, Er
délyi Mór, Weinwurm Antal, Müllner János, Balogh Ru
dolf, Seidner Zoltán, Szőllősy Kálmán, Szendrő István
és még sorolhatnánk) alkotásai. A fotográfusok közül
többen folyamatosan, éveken keresztül kapcsolatban
álltak a múzeummal.
Az 1900-as évektől kezdődően házi fényképésznek
számító Weinwurm Antal számára például a múzeum
igazolványt kért a rendőrfőkapitánytól, azért, hogy a fo
tográfus háboríthatatlanul dolgozhasson. Weinwurm
több száz fényképet készített a főváros számára, meg
örökítette többek között az Erzsébet-híd építését, a vá
rosligeti artézi fürdőt, a régi városháza bontását.
Erdélyi Mór fennmaradt budapesti városképeinek leg
nagyobb részét is (több mint ezer darabot) a gyűjte
mény őrzi. A több évtizedes együttműködés során a
képek egy részét Erdélyi maga ajánlotta megvételre,
más esetben a múzeum vezetője kérte a Fővárosi Ta
nácsot, hogy az általa fontosnak tartott, megörökítés
re érdemes városrészekről, épületekről, fényképek
készítését engedélyezze. Erdélyi fotográfiái rendkívül
változatos témájúak. Éppúgy dokumentálják a 19.
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század végén a régi belváros átalakítását, mint a 20.
század első évtizedeinek városépítési programjait (is
kola-, kislakásépítés), és képet adnak olyan eltűnt vá
rosrészekről, mint a Tabán vagy a régi Óbuda.
Külön ki kell emelnünk Klösz György fotográfiáit is, már
csak azért is, mert az ő városképeit ismeri leginkább
a nagyközönség. Klösz fényképei a múzeum megala
pításától kezdve vásárlás és ajándékozás útján folya
matosan kerültek a gyűjteménybe, a legjelentősebb
közülük a mintegy 1200 darab üvegnegatívból álló
együttes, amelyet a Klösz család nyomdájának utóda,
az Offset nyomda 1959-ben adott át a múzeumnak.
A páratlanul jó minőségű, különböző méretű üvegle
mezek 1875 és 1905 között készült, város-, épület- és
eseményképek, a legkorábbiak az 1875-ös budai fel
hőszakadásról készült sztereó-felvételek. A mai napig
külön egységként kezeljük, és eredeti dobozában tá
roljuk azt a 108 darabból álló Klösz-sorozatot, amely a
középítési bizottság elnöke, Gerlóczy Károly alpolgár
mester számára készült, és a Gerlóczy elnöksége ide
jén felépült köz- és magánépületeket ábrázolják. A to
pográfiai renden belül a városképek különböző tárgy
körök szerint is rendeződnek. Ilyen tém ák például az
ipar, kereskedelem, vendéglátás, közlekedés, köz
szolgáltatás, oktatás, sport, egészségügy, köztéri szob
rok. A városképek mennyisége korszakonként és té
mánként változó. Rendkívül jól reprezentált például a
gyűjteményben a millennium és a 1 9 -2 0 . század for
dulója, vagy a második világháborút követő időszak.
Az 1945-1946-ban készült, a romba dőlt várost és
az újjáépítést ábrázoló fényképek legnagyobb része a
Magyar Központi Híradó Rt-től származik.
A közelmúltban fejeződött be annak a gazdag, az
1950-es évek és 1990 között készült gyűjtemény
együttesnek a feldolgozása, amely a Budapesti Vá
rosépítési Tervező Vállalat (BUVÁTI) több tízezer fényképnegatívot tartalmazó archívumának átadásával
került a gyűjteménybe 1995-ben. Az utcaképek és épí
tészeti fotók többek között az 1956 utáni újjáépítés és
az ezt követő városrendezés előtti Budapest utcáit, te
reit ábrázolják, a hatvanas évek első éveinek képei pe
dig a foghíjbeépítéseket, az első OTP-társasházakat,
műemléki rekonstrukciókat, és az első lakótelep-épí
téseket dokumentálják.
Topográfiai szempontból a Belvárosról, és a
Várnegyedről rendelkezünk a legtöbb fotográfiával, de
több száz fényképünk van az 1 9 3 3 -1934-ben lebon
tott Tabánról, a régi Óbudáról, vagy az 1970-es évek
lakótelepeinek építkezéseiről. Viszonylag kevés a kül
ső kerületeket ábrázoló kép, ennek a hiányosságnak a
pótlása a gyűjteménygyarapítás egyik feladata.
A városképek gyűjtése mellett az 1900-as évek ele
jétől megindult a fővárosi vonatkozású eseményekről
készült fényképek vásárlása. Az egyik elsőként be
kerülő, kimagasló értéket képviselő, tárgy-együttes

Heller Józsefnek az 1867-es koronázásról készített so
rozata.
A kronologikus rendbe sorolt gyűjteményi résznek egy
másik, kiemelésre méltó műtárgyegyüttese az a közel
800 darab, az 1956-os forradalom idején készült fény
kép, amelyeket Nagy Gyula am atőr fényképésztől vá
sárolt a múzeum a rendszerváltást követően. A képek
1956. október 25-e és 1956. decembere a készültek,
közülük kuriózumnak számítanak a december 4-i nő
tüntetés felvételei.
A gyűjtemény portré- és csoportkép része meglehe
tősen esetleges. Tervszerűen csak a főváros közéle
tében, közigazgatásában kiemelkedő szereplők arc
képeit gyűjtjük, de a különböző hagyatékokból sok
egyéb portré is bekerült. Különösen nagyszámú szí
nészportrét őrzünk, amelyek többségét Blaha Lujza
ajándékozta a múzeumnak.
Külön tárgyegyüttest képeznek az albumok. Ezek leg
nagyobb része különböző nevezetes fővárosi épületek
(például a Parlament, Igazságügyi Palota, Magyar Ke
reskedelmi Bank épületei, Széchényi fürdő) képeit tar
talmazza. Kiemelésre méltó Kozmata Ferencnek az
1885. évi Országos Kiállításról, vagy Erdélyi Mórnak
a királyi palotáról készített albuma vagy az 1919. au
gusztusi román bevonulást dokumentáló összeállítás.
A Fényképgyűjtemény a Kiscelli Múzeum földszintjén,
közvetlenül a munkaszobából nyíló, 50 négyzetméte
res raktárban van elhelyezve. Légkondicionálás nincs,
és nincs lehetőség a páratartalom szabályozására
sem. A pozitív és negatív képeket egymástól elkülö
nítve faszekrényekben, fiókokban, polcokon, és pa
pírdobozokban elhelyezve, lehetőség szerint egyedileg
savmentes papírba csomagolva tároljuk, a papírképe
ket a már leírt rendszer szerint, a negatívokat méret
alapján. A raktárt a gyűjtemény régen kinőtte, a do
bozok, fiókok rendkívül zsúfoltak, további műtárgyak
elhelyezésére jóformán alig van hely. A Budapesti Tör
téneti Múzeumnak nincs fényképpel foglalkozó res
taurátora, így csak a kiállításra kerülő tárgyak meg
tisztítására van lehetőség. A nyilvántartás a múltban
kialakított szisztéma szerint működik, továbbra is a
hagyományos leltározás folyik. A gyűjtemény digitali
zálása ugyan megindult, de alapvetően csak a napi fel
adatokhoz (kiállítások, kutatói kérések, kölcsönzések)
kapcsolódó tárgyegyüttesek esetében.
A Budapesti Történeti Múzeum fényképei nagy szám
ban jelennek meg különböző tudományos és ismeretterjesztő publikációkban, illetve képes kiadványokban.
Klösz György gyűjteményben őrzött képeit a már szá
mos kiadást megért Budapest Anno című album tet
te népszerűvé. Több száz fényképünket tartalmazza
a Budapesti építkezések állomásai című, 2007-ben
megjelent kötet is.
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A szakirod alom a z t a K ertb en y
Károlyról Bécsben készült d a g e rro típ iá t ta rtja a g yű jte m é n y
első d a ra b já n a k ...

Cs. Lengyel Beatrix
- S tem lern é Balog Ilona:
A M agyar Nemzeti Múzeum
Történeti Fényképtára

Történet
A MNM Történeti Fényképtára az ország legnagyobb
és legrégibb történeti fényképgyűjteménye. Bár Ros
ti Pál 1858-as dél-amerikai útján készített fényképei
egy sorozatát 1859-ben a Nemzeti Múzeumnak ado
mányozta, mégsem ezt a dátum ot tekintjük a gyűj
temény alapításának, mert a szép album a könyv
tárba kerülve, ma a Széchényi Könyvtárban található.
A szakirodalom azt a Kertbeny Károlyról Bécsben ké
szült dagerrotípiát tartja a gyűjtemény első darabjá

Ismeretlen fényképező: Az épülő Erzsébet-híd, 1901
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nak, amelyet az ismert író, műfordító 1874-ben aján
dékozott a múzeumnak.
A gyűjtemény története hosszú ideig a Történelmi
Képcsarnokhoz kötődött, osztozott annak kalandos
sorsában. A történelmünk kiemelkedő személyisége
it, eseményeit, helyszíneit, ábrázoló festményeket és
grafikákat gyűjtő Képcsarnok létrehozása fontos lé
pés volt a fényképeket illetően is, mivel rendszeres
gyűjtésük a későbbiekben ennek kebelén belül va
lósult meg, jóllehet a fénykép még évtizedekig csak
mellékszereplő maradt. A leltárkönyvek tanúsága
szerint a 19. század végéig csak néhány, igaz nagyon
értékes darabbal - például Kossuth dagerrotípiák,
Mészáros Lázárról a halálos ágyán felvett ambrotípia
- lett gazdagabb a gyűjtemény. A huszadik század
első évtizedeiben néhány tucattal gyarapodott évente
a fényképek száma. 1945 után a háború utáni politi
kai változások következtében megszűnt polgári lapok
archívumaiból, a feloszlatott ipartestületektől és az
átszervezett minisztériumoktól több tízezer fénykép
zúdult a múzeumba. Fejős Imre, akit az első magyar
muzeológus fotótörténészként tisztelünk, 1949-ben
került az Országgyűlési Múzeum fényképgyűjtemé
nyével együtt a Képcsarnokba. Ő fogalmazta meg az
elsődlegesnek tartott történeti profil mellett először a
fotótörténeti szempontok érvényesítésének szüksé-
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gességét mind a gyűjtésben, mind a tudományos fel
dolgozásban. Ma is ez a két szempont határozza meg
a Fényképtár gyűjtőkörét.
Az 1957-ben létrehozott Legújabbkori Történeti Mú
zeumot - amely megkapta a megszüntetett Mun
kásmozgalmi Intézet munkásmozgalom történetével
kapcsolatos fényképeit és lendületes gyűjtő munkát
is folytatott neves fényképészek fotográfiáit megvá
sárolva - és a Történelmi Képcsarnok fényképgyűjte
ményét 1964-ben egyesítették. Pontosabban a kép
csarnoki gyűjteményt, minisztériumi döntéssel át
helyezték a Legújabbkori Történeti Múzeumba. A két,
akkor nagyjából azonos méretű gyűjtemény egyesíté
sével százezer darabot számláló kollekció jö tt létre. A
múzeum nevét 1966. július elsejétől - gyűjtőkörének
meghagyásával - Magyar Munkásmozgalmi Múzeum
ra változtatták, ám az intézmény józan vezetésének
köszönhetően a fényképtár továbbra is folytathatta az
egész magyar történelemre és a fotótörténetre vonat
kozó gyűjtőmunkát. A történeti és fotótörténeti szem
pontból egyaránt kiemelkedő értéket képviselő hagya
tékok (Escher Károly, Izabella főhercegnő, Rózsa Lász
ló, Langer Klára) mellett neves fotográfusoktól, a meg
élénkülő műtárgypiacról és aukciókról vásároltak. A
fényképgyűjtemény valódi profilja és a múzeum neve
közötti ellentmondás félreértésekre adott alkalmat,
sokszor furcsa helyzeteket produkált. Az ellentmon
dást enyhítendő, a gyűjtemény neve 1987-1989 között
Nemzeti Történeti Fényképtár lett. 1989-ben a Magyar
Munkásmozgalmi Múzeum régi nevét felvéve ismét
Legújabbbkori Történeti Múzeum néven működött to
vább a Nemzeti Múzeum fináléjaként 1995. július else
jéig, am ikor teljes egészében beolvadt a Magyar Nem
zeti Múzeumba. Vagyis a fényképtár gyűjteménye - je
lentősen gazdagodva - visszakerült, 1997-ben pedig
szó szerint visszaköltözött korábbi helyére, a patinás
főépületbe. A rendszerváltozás ideje a Fényképtár éle
tébe kicsit az 1945 utáni időszakhoz hasonló helyze
tet hozott. Több intézmény megszűnt, átszerveződött,
ezért megvált archívumától. így került a gyűjteménybe
a Lapkiadó Vállalat több mint ötszázezer negatívja és
a Képzőművészeti Kiadó mintegy száztíz ezer színes
diája és negatívja. A kilencvenes években ajándékozta
a gyűjteménynek Ács Irén fotóművész teljes életmű
vét, mintegy 70000 eredeti negatívját és diáját.
Az 1990-es évektől új kihívást jelent a digitális fény
képezés, ami a fotóriporterek körében rohamosan ter
jedt, 2000 után már szinte kizárólagossá vált. Hasonló
folyamat játszódik le, csak kis fáziseltolódással a pri
vát fényképezőknél. Ez több szempontból is fontos a
Történeti Fényképtár számára. Egyrészt felértékelődik
a jelenlegi gyűjtemény, amely a hagyományos ezüst
alapú fényképezés emlékanyaga, mivel egy meg
szűnőben levő technika termékeiről van szó. Más
részt utolsó pillanatként még elérhető, bár merede
ken emelkedő áron kell(ene) megszereznünk a gyűj
temény számára a felbukkanó fontos fotográfiákat.

Ács Irén: Plakátragasztó a Nagykörúton, 1970

Harmadrészt állandó készenlétben kell legyünk, hogy
a digitális technikára áttérők kiselejtezni óhajtott, ál
taluk feleslegesnek ítélt, fontos ezüstalapú fényképeit
megmenthessük. Továbbá nem zárkózhatunk el az e
technikával készült fotográfiák gyűjtésétől, noha tisz
tában vagyunk vele, hogy ezekből a képekből önálló
gyűjtemény alakul majd ki.

A gyűjtemény
A Történeti Fényképtár pozitív fényképeinek és negatívjainak együttes becsült száma 1.325.000 da
rab. Ebből kb. 300.000 az egyedileg leltározott da
rabok száma, tehát durván egymillió körül van a csak
elsődlegesen feldolgozott, kataszterbe rendezett vagy
feldolgozásra váró felvételek száma. Ez így első ráné
zésre ijesztő adat, azonban figyelembe kell vennünk a
fénykép sajátosságait. Azt mondhatjuk, hogy bár sok
a tennivalónk, a kataszteri rendbe sorolt és/vagy kü
lönféle mutatókkal ellátott gyűjteményegységek hasz
nálhatósága nagy egészében nem marad el az egye
dileg nyilvántartott képekétől.
A Történeti Fényképtár sajátos helyet foglal el a múze
umi gyűjtemények között, elsősorban műtárgyállomá
nyának nagysága miatt. Miközben történeti, fotótörté
neti és fotóművészeti értékeket őriz, gyűjteményének
11
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egy része kétségtelenül archívum jellegű, vagyis el
sősorban a fotográfiák képi tartalm a és nem tárgyi
megjelenése a fontos.
A gyűjtemény - amelyben helyet kapnak a hivatá
sos fotográfusok és am atőrök felvételei egyaránt
- beosztása szerint követi a Vayer Lajos által k i
alakított képcsarnoki rendszert, s így az alábbiak
szerint tagolódik:
Portrék és csoportképek (kb. 4 0 .0 0 0 egyedi tétel).
A betűrendben tárolt portrék között kapnak helyet
azok a fényképek, amelyek a hazai és a nem zet
közi politikai, gazdasági
és kulturális éle t kiemel
kedő, ismert személyisé
geit ábrázolják.

Nemzetközi eseménytörténeti képek (kb. 31.000
egyedi tétel). Riportképek gyűjteménye, amelyek Ma
gyarországon kívül, nem magyar vonatkozású esemé
nyekről készültek. Gyarapítása teljesen véletlenszerű,
szisztematikusan nem fejlesztjük.
Negatívok (kb. 100.000 egyedi tétel). A gyűjte
ményrésznek nincs önálló tematikája, eredeti és
reprónegatívok egyaránt helyet kaptak benne. Az ide
tartozó Népszabadság riportanyag és a Lapkiadó Vál
lalat negatívjai többféle nyilvántartás szerint kutatha
tók, bár egyedileg nem leltározottak.
Diafelvételek (kb. 1200
egyedi tétel). Fekete-fehér
és színes eredeti diafelvé
telek gyűjteménye.

Városképek (kb. 17.300
Fotótörténeti adattár. Az
egyedi tétel). Azokat a mű
eredeti fényképanyagot
termen kívül készült fény
mintegy 90 folyóméternyi
képeket soroljuk ide, ame
dokumentáció egészíti ki,
lyek egy-egy település ar
amelyben a fényképezőkculatát, jellegzetes épít
re és a fényképezésre vo
ményeit, természeti kör
natkozó adatok kaptak
nyezetét örökítik meg. Itt
helyet. Mind jelentőségé
kaptak helyet a híres em
ben, mind mennyiségé
berek lakhelyeit, emlék
ben legnagyobb részét
táblákat, emlékműveket,
a mintegy 20.000 fénytemetőket, köztéri szob
képezőre vonatkozó élet
rokat ábrázoló képek is.
rajzi adat teszi ki. Az élet
1999-ben került a Fény
rajzi adatok kiegészítése
képtárba a Képzőművé
folyamatosan történik a
szeti Alap már említett ar
sajtófigyelőből és egyéb
chívuma, amelynek tör
forrásokból. Itt gyűjtjük a
téneti dokumentációs ér
hazai és a külföldi kiállí
téke felbecsülhetetlen, mi
tásokra vonatkozó infor
vel az ország legkisebb falmációkat, a fotográfiával
vairól is őriz felvételeket,
kapcsolatos írásokat, cik
amelyeken jól nyomon kö
keket, konferenciák anya
vethető a települések ar
gát, egyéb fotótörténeti
culatának változása.
Ismeretlen fényképező: A Pápa kávéház teraasza a
adatokat, valamint a kü
Viselet- és fotótörténeti
Ferenc körúton, 1 927 (részlet)
lönböző fotós szervezetek
képek (kb. 8000 egyedi
dokumentumait. A 88 m2
tétel). A korra, társadalmi hovatartozásra jellemző,
alapterületű, három szintes, klimatizált raktár meg
kronológiai rendbe sorolt férfi, női, gyermek és vegyes
felelő, mondhatni jó elhelyezést biztosít a meglehető
viseletét ábrázoló, illetve egyenruhás képek alkotják
sen kényes és sérülékeny fényképeknek; a 17-20 C°
e gyűjteményrészt.
közötti hőmérséklet és a 35-40% relatív páratartalom
a képek túlnyomó többségének megfelelő. Jelenleg
Magyar eseménytörténeti képek (kb. 100.000 egye
csak a nitrátos negatívok tárolása nem megoldott.
di tétel). A gyűjteményrész történelmünk kiemelkedő
A raktárból fényképet a munka- és kutatóterembe, a
jelentőségű és mindennapi eseményeinek fényképeit
hőmérsékleti viszonyoktól függően, 24-48 órai átme
őrzi az eseményfényképezés kezdeteitől napjainkig.
neti hőmérsékleten tartás után, vagyis zsilipelés után
Ehhez a kutatók által sokat használt részhez két je
lehet kivinni, s ugyanez történik fordított sorrendben a
lentős fényképalbum együttes is tartozik, a Rákosi
visszahelyezésekor.
Mátyás 60. születésnapjára készült és a Kádár János
nak ajándékozott albumok csoportja. Ide sorolhatjuk
Nyilvántartás és kutatás, feldolgozás, bemutatás
Ács Irén egyedileg feldolgozott felvételeinek javát is.
Számítógépet 1992 óta használunk a fényképek ada
12
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tainak rögzítésére. Az annak idején a minisztérium
által javasolt Data ease programot adaptáltuk a tör
téneti fénykép feldolgozásához úgy, hogy a kép tartal
ma mellett a fototechnikai adatok is megjelenjenek.
A napi gyakorlatban még mindig jól használható prog
ram modernizálása, továbbfejlesztése (pl. annak meg
oldása, hogy a leíró részek együtt legyenek láthatóak
a már digitalizált nézőképekkel) fontos segítséget je
lenthetne mind a műtárgyvédelemben, mind a kuta
tószolgálatban. Jelenleg több mint húszezer kép ada
tait őrizzük e rendszerben, nagyjából harmadukat di
gitalizált képként is.

gából összeállított könyvek, publikációk, kiállítások
tanúsítanak. Külön érdemes kiemelni a Fénnyel írott
történelem című képes albumot, amely gyakorlatilag
Magyarország fotókrónikája, miközben a magyar fo
tográfia történetét is bemutatja, s egyben a Történeti
Fényképtár gyűjteményének képes ismertetője is.

A gyűjteményben a hagyományos tájékozódást az
egyes egységek beosztása mellett többféle kartonrendszer szolgálja. Évente 300-400 alkalommal ke
resnek fel bennünket kutatók, akiket hetente két fél
napra tudunk fogadni a hat muzeológus, egy gyűj
teménykezelő, egy számítógépes adatkezeléssel fog
lalkozó munkatárs és gyűjteményünk adminisztrátora
számára amúgy is szűk, egyetlen munkaszobánkban.

A fényképpel, m int múzeumi tárggyal, és mint történe
ti forrással kapcsolatos tudnivalók csak az utóbbi né
hány évtizedben kezdtek rendszerezett ismeretté öszszeállni, amiben oroszlánrésze volt Fejős Imrének majd
Szakács Margitnak, a gyűjtemény korábbi vezetőinek.
A Fényképtár háttérintézményként szolgált, és szolgál
ma is az ismeretek továbbadására az újkori történeti
muzeológia szakosok egyetemi képzésében csakúgy,
mint az 1993-1995 között megszervezett posztgradu
ális fotótörténész képzés, vagy az 1998 óta az ELTE
Történelem Segédtudományai tanszékén folyó, A fény
kép, mint történeti forrás című stúdium esetében.

A Történeti Fényképtár műhely, ahol a gyűjtemény
gondozása mellett alkotó és kutató munka folyik, amit
a munkatársak által elsősorban a gyűjtemény anya

Az utóbbi két évtized képes történeti kiadványait la
pozva kitűnik, hogy felsorolhatatlanul sok azoknak a
könyveknek a száma, amelyek illusztrációi a Történeti
Fényképtárból kerültek ki, nem egyszer a gyűjtemény
munkatársainak válogatásában, szerkesztésében.

Bakonyi Béla: Baja, Eötvös utca. 1960-1963 között
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Fényképtárunk majdnem félm illió
eredeti pozitív képet foglal m agába,
negatívtárunk körülbelül több m int
7 0 0 ezer felvételt tartalm az...

Baki Péter:
A M agyar Fotográfiai Múzeum

A Magyar Fotográfiai Múzeum történetének első ál
lomása volt, amikor 1991-ben a Budapesti Fény
képész Szövetkezet és a Magyar Fotóművészek Szö
vetsége létrehozta a Magyar Fotográfiai Alapítványt az
zal a céllal, hogy jogi és anyagi hátteret biztosítson a
Magyar Fotóművészek Szövetségén belül működő fo
tógyűjteménynek (Fotótörténeti Gyűjtemény), amely a
fotómúzeum törzsanyagát jelenti mind a mai napig; il
letve, hogy létrejöjjön a magyar fotográfia országos ha
tókörű szakmúzeuma. Az alapítvány célja és feladata, idézve az alapító okiratból - hogy „a Magyar Fotográfiai
Múzeumot létrehozza, a múzeumban elhelyezett közgyűjteményt megőrizze, gondozza, gyarapítsa és biz
tosítsa a működéséhez szükséges anyagi, technikai
feltételeket”. Ezzel megteremtődött a feltétele annak,
hogy az önálló fotómúzeum 1862 óta újra meg újra fel
bukkanó igénye végre valósággá válhasson.

A fotómúzeumban különböző gyűjteményi elemekre
bontottuk a fotográfia történetének összetett kép- és
eszközállományát, illetve dokumentumait.
Fényképtárunk majdnem félmillió eredeti pozitív ké
pet foglal magába, negatívtárunk körülbelül több
m int 700 ezer felvételt tartalmaz, s a pozitív fordítós
nyersanyagon megmaradt képek száma is eléri a 150
ezret. Foglalkozunk még a fényképészet tárgyi emlé
keinek megőrzésével is, így több mint nyolcszáz darab
fényképezőgéppel és két ezer egyéb fotós használati
tárggyal büszkélkedhetünk. Éremtárunk a legtelje
sebb ezen szakirányon belül, több mint 1200 érmet
rejtenek tárlóink. Nyilvános könyvtárunk majdnem
kétezer fotográfiai szakkönyvet tart nyilván, nem be
szélve a körülbelül nyolcezer darabos fotográfiai szak
folyóirat-gyűjteményünkről. Azonban talán ezeknél is
fontosabb, illetve ritkább, hogy több ezer fotográfusról
gyűjtünk adatokat dokumentumtárunkban, amelyet
folyamatosan bővítünk, így teljességre szeretnénk tö
rekedni egyfajta életrajzi adattár kialakításában.
A Magyar Fotográfiai Múzeum azonban nem csak
megőrzi a műalkotásokat, tárgyakat, hanem szol
gáltatásaival elősegíti a hazai fotókultúra fejlődését,
a fotográfia mint műtárgy presztízsének további erő
sítését. Szolgáltatásaink közé tartozik a fotográfiák
technikai meghatározása, restaurálással kapcsolatos
feladatok elméleti és gyakorlati megoldása, fotográ
fusok életrajzainak megírása.
Berekméri Zoltán: Randevú az esőben

A Magyar Fotográfiai Múzeum Magyarország egyet
len országos gyűjtőkörű szakmúzeuma kizárólag fo
tográfiák őrzésével, gyűjtésével, kiállításával fog
lalkozó intézménye.
1997-ben a Magyar Fotográfiai Múzeum és a mögöt
te álló Alapítvány nagyszabású tervet dolgozott ki egy
budapesti fényképész-műteremház rekonstrukciójá
ra, fotós központként történő hasznosítására. E cél
megvalósítása érdekében az Alapítvány létrehozta a
Magyar Fotográfusok Háza (Mai Manó Ház) közhasz
nú társaságot, s részt vesz annak működtetésében.
A fotómúzeum műtárgyainak egyik legjelentősebb ré
sze a Magyarországról elszármazott, de külföldön hír
nevet szerzett fotográfusok életművéből hazánkba
került alkotása. Jelentős anyagot mondhatunk ma
gunkénak Paul Almásytól, André Kertésztől, MoholyNagy Lászlótól, Kepes Györgytől, Robert és Cornell
Cápától, Brassaítól, Munkácsi Mártontól és mások
tól. Ugyanígy nagy becsben ta rtju k a legkiválóbb Ma
gyarországon maradt fotográfusok munkáit, így Ba
logh Rudolfét, Pécsi Józsefét, Escher Károlyét, Máté
Olgáét, s még félezernyi alkotóét. A kortársak kö
zül az összes jelentős alkotótól őrzünk fotográfiákat
klimatizált raktárainkban.
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A különböző régész-hagyatékok
feldolgozása során több izgalmas
felvételre bukkantunk.
Szende László:
A Magyar Nem zeti Múzeum Köz
ponti Adattárának és Inform atikai
Főosztályának fotógyűjtem ényei

lunk. Ezek a típusú reprodukciók a tárgyfelvételeken
kívül számos, a történelmi Magyarország területén
található épület 20. század eleji állapotát őrizték
meg. Külön kategóriát jelentenek az ún. nitrátos fo
tók, amelyek állományvédelmi szempontból is fi
gyelmet érdemelnek: több éve tart már a régi, meg
sárgult zacskók lecserélése. (Igaz, az erre fordítható
pénz mennyiségétől függően kissé rapszodikusan.)
Felbecsülhetetlen kultúrtörténeti kincsként tarthat
juk számon a pozitív felvételeket. Itt őrizzük a Posta
Béla és Buday Árpád oroszországi kutatóútjának fény
képanyagát. Mintegy 100 doboznyit tesz ki azoknak
a fotóknak a mennyisége, amelyek témái rendkívül
változatosak
(ötvösmű
vek, stallumok, elefántcsontból készült tárgyak,
keresztelőmedencék, vá
rak, zsidó régiségek stb.)
A felvételek készítői kö
zött többek között ott ta
láljuk Klösz Györgyöt, il
letve Weinwurm Antalt. A
fotókról tavaly Tóth Mik
lós István végzős egyete
mi hallgató alapos listát
állított össze, a felvételek
kel kapcsolatban a továb
bi részletes kutatás min
denképpen szükséges. Az
újabban készült pozitívok
közül a Szent Koronát
és a koronázási palástot
megörökítők feltétlenül
em lítést érdemelnek.

A Magyar Nemzeti Mú
zeum régészeti jellegű fo
tóarchívumának létreho
zása - gondolati szinten
- 1956-ban merült fel.
Egy évvel később Korek
József már konkrét terve
zetet állított össze, am e
lyet a Főigazgatóság felé
is eljuttatott. Ebben a do
kumentációs részleghez
hasonlóan képzelte a kor
szakolást: őskor, római
kor, a népvándorlás és a
honfoglalás kora, illetve
középkor. A több éves elő
készület után a gyűjtemé
nyi egység 1958-ban ala
kult meg, a törzsanyagát
a Régészeti Osztály és a
Középkori Osztály negatívjai jelentették. A Központi
Adattár és Informatikai
A
Régészeti
A dattár
Főosztály megalakulásá
egyéb gyűjtem ényei is
val a gyűjtemény bővült
őriznek fotókat, ezek
a Legújabbkori Történeti
azonban természetesen
Múzeum adattárának fo
nem kerültek át a Fo
tóival. A digitális fényké
tótárba. Az ásatások fo
pezés térnyerésével rend
Aranyozott ezüst hólyagos kancsó
tódokum entációja
az
kívüli mértékben meg
ásatási jelentések szer
nőtt a felvételek száma,
ves részét képezi. A kü
azonban ezek tárolása és nyilvántartása még nem
lönböző régész-hagyatékok feldolgozása során
megoldott, a képeket jelenleg CD-ken és DVD-ken ar
több izgalm as felvételre bukkantunk. A múze
chiváljuk. A Régészeti Fotótár gyűjteményeit Varga
um történeti gyűjteményben, pedig intézm ényünk
Tiborné kezeli. A keresés katalóguscédulák, illetve
jeles esem ényeinek (kiállítás-m egnyitók, ünnep
adatbázis segítségével lehetséges.
ségek, rendezvények stb.) pillanatképei is helyet
kaptak. A Történeti A dattár fotói nagyrészt az ál
A Régészeti Fotótár jelenleg a Magyar Nemzeti Mú
landó és az időszaki k iá llítá so k dokum entálása
zeum Magyar utcai épületében található, a 2007-es
érdekében készültek, a sa já t kezelésben lévő tá r
leltári adat szerint 87742 tételt tesz ki. A felvételek
gyakon kívül a kölcsönbe kapottak is fotóarchivá
fotótörténeti és muzeológiai szempontból egyaránt
lásra ke rü lte k. A tárgy- és tá rló fo tó k m e lle tt a ki
rendkívül értékesek. A gyűjtemény komoly hányada
állításoknál felhasznált újságok, plakátok fo tó it
a különböző méretű (6x6, 6x9, 9x12 stb. cm) üveg
is ez a szervezeti egység őrzi.
negatív, amelyeket speciális szekrényekben táro
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A viselet alapján arra kö vetkeztet
hetünk, hogy a felvétel az 1 8 7 0 -e s
évek közepén készülhetett.

Ormos József:
Egy krom otípia restaurálása

Rövid technikatörténeti áttekintés
A kromotípia nem önálló felvételi technika, hanem
térbeliséget im itáló, egy vagy több rétegű, színezett
fotóinstalláció. Készítése idő és munkaigényes,
ezért csak nevesebb, a szakmát magas szinten m ű
velő fényképészek készítették. A szakfényképészek
kiállításain a fotográfus tudásának fokm érőjeként
tekintettek az eljárásra. A megrendelők főként a
jó l fizető, a társadalm i ranglétra felsőbb fokain álló
személyek közül kerültek ki.. Az eljárásnak több
féle változata is létezik. Az első ism ert krom otípiák
az 1860-as években készültek, m űfajukat te kin t
ve leggyakrabban portrék. Annak ellenére, hogy a
fényképészeti anyagok fejlődése fokozatosan kiszo-

A kromotípia elölnézetben, a restaurálás előtt

rította a bonyolultabb készítésű technikákat, Ang
liában, 1911-ben még készletben árusították a hoz
zá való anyagokat. Két egyforma sópapír, albumin
vagy ritkábban arrow-root papírra másolatot készí
tettek ugyanarról a negatívról. Az első kép hátulját
akvarellfestékkel lazúrosán színezték, képoldalán
a legfontosabb apró részleteket arany- vagy ezüst
festékkel, feketével kiem elték, majd terpentinnel,
ricinussal vagy viasszal áttetszővé tették. A viasz
réteg az első képet buborékmentesen az üveglap
hoz tapasztotta. A m ásodik, hátul lévő képet (két
rétegű kromotípiák esetén) durván, általában olaj
festékkel, temperával, pasztell-krétával színezték,
majd a két réteget pontosan összeillesztették. A
hátsó képen a csúcsfényeket gyakran ólom tar
talm ú fehér festékkel festették ki, ami idővel meg
feketedve tönkreteszi a látványt. A szélek mentén
rendszerint kartonból készült távtartókat helyeztek
a rétegek közé. Az így keletkezett kis távolság ha
tására a rétegekből létrejött kép egyfajta térbeli
ség érzetét kelti a szemlélőben. Az összeillesztett
szendvicsszerkezetet - körben az élek mentén - pa
pírcsíkokkal rögzítették.

A kép adatai
A Thassy Gyuláné Pongrácz Klára bárónőt (1837?1919. április 18. Budapest) ábrázoló kromotípia
1981-ben, a Forgách-család hagyatékából vásárlás
útján került a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti
Fényképtárába.

A kép keletkezésének története
A kép keletkezésére vonatkozó pontos adat nem áll
rendelkezésre. A szerző kiléte és a készítés pontos
dátum a nem ismert, erre utaló adat a szétszedés
közbeni vizsgálatok során sem került elő. A viselet
alapján arra következtethetünk, hogy a felvétel az
1870-es évek közepén készülhetett.

A kép állapotának felmérése
A Thassy Gyulánét ábrázoló kromotípia meglehető
sen károsodott állapotban került a múzeumba. Az
összes üvegfelület poros, piszkos, ujjlenyomatokkal
szennyezett volt. A rétegeket egymáshoz rögzítő ere
deti ragasztás teljes egészében hiányzott, annak
nyomai sem voltak láthatóak, amiből arra lehetett
következtetni, hogy a képet már korábban szándé
kosan szedték szét, majd „CELLUX" ragasztószalag
gal rögzítették újra. Körben a szélek irányából több
helyen elindult a felső réteg leválása az üveglapról,
amely a kép bal oldalán, szélességének mintegy fe
léig, a kép jobb oldalán alul, szélességének csak
nem negyedéig terjedt ki. Ezáltal a kép az említett
helyeken elveszti egyedülálló, csak erre a technikára
jellem ző lágyságát és élénkségét. Az összeillesztés
pontatlansága miatt szellemkép alakult ki. A „CEL
LUX" ragasztószalag az öregedés folytán megsárgult,
több helyen elvesztette rögzítőképességét, levált, mi16

A szétválasztott rétegek

közben a ragasztóanyag oldhatatlan réteget képezve
az üvegfelületen maradt.
Az első réteget viasszal, egy 248 x 301 mm mé
retű, szokatlanul vastag (5 mm-es) üveglapra
tapasztották. A hátsó réteget egy azonos állapotú,
2 mm vastag üveglapra ragasztották fel. Mindkét fe
lület egyformán szennyezett volt, törés, repedés nyo
mai nem voltak észlelhetők.
A ragasztószalag megbontásával, és az első, áttetsző
réteg leemelésével vált láthatóvá a durván megfes
tett hátsó réteg. Ekkor derült ki, hogy az első réteg,
felül a bal oldali felválás mentén, mintegy 10 cm-es
szakaszon el van szakadva. Ez feltehetően a korábbi,
szakszerűtlen szétbontás következménye.
A hátsó réteg négy sarkában 26x7x1 mm méretű
kartoncsíkokból készült távtartókat helyeztek el, ez
zel biztosítva a rétegek közti kellő távolságot, hogy
később az összeillesztett kép térhatás érzetét váltsa
ki a szemlélőből.

A restaurálás menete
A szétválasztott rétegek külsőfelületét alkohol és
desztillált víz 8:2 arányú keverékével, vattapamacs

használatával tisztítottam meg. Ez a tisztítás eltá
volította a hátoldalról a filctoll feliratot is, am it utó
lagosan, a gyűjteménybe kerüléskor írtak a kép há
tuljára, így az nem tartozott szervesen a tárgyhoz.
Ezt követően eltávolítottam a „CELLUX” ragasztó
maradványait. Először folttisztító benzin és vatta se
gítségével lemostam a még oldható részeket, majd
az oldhatatlanná vált anyagmaradványokat szike se
gítségével kapartam le a felületekről, vigyázva, hogy
az üveg ne karcolódjon meg.
Az igazi problémát a szakadás jelentette. A levált
krom otípiák visszahelyezése még akkor is kényes
feladat, ha a kép felülete sértetlen. Ilyen esetben a
felületet óvatosan melegítve, a képlékennyé vált vi
aszt középről a szélek felé kell simítani, hogy a kép
visszakerüljön eredeti helyzetébe.
A jobb alsó, kisebb felületű felvált rész esetében így
jártam el. Amennyiben a felületen folytonossági hi
ány van, úgy ez a módszer meglehetősen nehézkes,
esetleg további szakadásokhoz vezethet. Ezért úgy
döntöttem, hogy a bal oldali felvált részen először
ideiglenesen rögzítem a szakadást, majd ezután
tapasztom vissza a felvált réteget. Erre a feladatra a
NESCHEN Kft. által forgalmazott „FILMOPLAST P” át17

... a fotó

A távtartók egyike a jobb felső sarokban

Az oldhatatlanná vált ragasztóanyag a széleken

tetsző, rövid rostú, savmentes, öntapadó papír tűnt a
legalkalmasabbnak.

Általánosságban igaz, hogy a kiszámíthatatlan koc
kázatú anyagok használata a restaurálásban kerü
lendő, ebben az esetben is csak az üveglapok rög
zítésére alkalm aztam azokat, közvetlenül a képpel
a ragasztó sehol sem érintkezik.

A szakadás rögzítése „FILMOPLAST P”
ragasztószalaggal
Ezt követően a tárgyat egy fűthető lapra helyeztem,
és a hőmérsékletet fokozatosan emelve, 65 °C-ra
melegítettem fel. Egy „Teflon” spatulával, belülről
kifelé haladva addig sim ítottam a felületet, amíg a
kép buborékmentesen vissza nem tapadt az üveg
lapra. Ezt az eljárás során többször ellenőriztem. A
folyam at végén a fűthető lapot kikapcsoltam, és
a képet a lappal együtt hagytam fokozatosan szo
bahőmérsékletűre hűlni. Ezután a „FILMOPLAST P”
ragasztószalagot eltávolítottam , a rétegeket egy
másra helyeztem, ellenőriztem, hogy pontosan fe
dik-e egymást, a szendvicsszerkezetet csipeszek
segítségével ideiglenesen rögzítettem, hogy a kör
beragasztás alatt ne csúszhassanak szét. A rétegek
végleges rögzítéséhez szintén a NESCHEN Kft. által
forgalmazott, „FILMOPLAST P 90", hosszú rostú, fe
hér, savmentes, öntapadó papírt használtam. A cég
állítása szerint a ragasztók oldószermentesek, öre
gedésállók, nem sárgulnak, nem keményednek ki,
és nem ütnek át, szükség esetén a szilárd alapokról
vízzel ism ét leoldhatók.
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A kromotípiákhoz használt viasz 62-64 °C-on ol
vad, de óvatosan kell eljárnunk, mert már 8 5 °C-on,
megváltoztatja a színét.

Tárolás
A kromotípia leggyakoribb károsodása a hőmér
sékletnek és a levegő nedvességtartalmának inga
dozása által kiváltott rétegleválás, valamint a hely
telen tárolás következtében történő repedés, törés.
Ezen károsító hatások m inim álisra csökkentése vé
gett, az elkészült tárgyat m éretének megfelelő, kü
lön dobozba helyeztem, melyet kifejezetten fotográ
fiák tárolására fejlesztettek ki.
A krom otípiák a meglehetősen érzékeny műtárgyak
csoportjába sorolhatóak, ezért esetleges kiállításuk
alkalmával óvjuk az erős fénytől és a sugárzó hőtől,
a környezeti értékek hirtelen változásától.

^ fagyaimúzeumok

A részben eltávolított ragasztómaradványok az első rétegen

A szakadás rögzítése „FILMOPLAST P” ragasztószalaggal

A kromotípia elölnézetben, a restaurálás után

A kromotípia hátulnézetben, a restaurálás után
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. . . a különös haláleset arra bírta a
rokonokat, hogy lezárják a fotólabort,
m ely a 2 0 0 0 -e s évek elejéig, 1 5 2
éven át érintetlen is m aradt.

Fisli Éva:
Illanó fény
- A világ legrégibb fotólaborja

A ká r egy Agatha Christie-regény is kezdődhetne
így. A poros fra n c ia kisváros egyik polgárházá
nak em eletén egy nap holtan ta lá lta k egy 67
éves fé rfit. K ülsérelm i nyomok nincsenek, azon
ban a halál körülm ényei legaláb bis különösek.
Az áldozat neve Joseph Fortuné P etiot-G roffier
(1 7 8 8 -1 8 5 5 ), egykor ügyvéd, m ajd Chálon-SurSaőne polgárm estere. Vérbeli kísérletező a lka t,
aki sokat te tt azért, hogy Burgundiában - a fo 
lyam i hajózásban és a m alm okban - m indinkább
e lterjedjen a gőzgép. Á llítólag neki köszönhető
a burgundi borok pezsgősítésének technológiája

Kettős portré 1850-55. Géczi dorottya színésznő dédszülei

20

is. E m e lle tt azonban a Francia Fotográfiai Társa
ság (SFP) alapító tagja, Niépce és Daguerre kor
társa vo lt. Jóllehet a h a lá l beálltakor m ár nem
volt fia ta l, a felté te le zé se k szerint a fá ra d h a ta t
lan P etiot-G roffier vegyszer-mérgezésben halt
meg sö té tk a m rá já n a k fa la i között.
Akárhogyis, a különös haláleset arra bírta a ro
konokat, hogy lezárják a fotólabort, mely a 2000es évek elejéig, 152 éven át érintetlen is maradt.
2003-ban azonban a je lenleg i tulajdonos úgy dön
tött, hogy a Saint-Loup de Varennes-i Niépce Ház
nak adományozza a tárgyakat. Pierre-Yves Mahé
és Jean-Louis Marignier ekkor szereztek tudom ást
a laborról. Mahé - nem mellékesen az ismert
párizsi fotóiskola, a SPEOS, egyik alapítója - és
Marignier, a CRNS kutatója évek óta keresik az ép
ségben m aradt fotótörtén eti emlékeket, nem utol
sósorban azért, hogy jobban érthessék a fotográfia
(egyik) atyjának ta rto tt Joseph Nicéphore Niépce
hajdani m unkakörülm ényeit.
Mahé e lő tt 2007 februárjában tárult fel először a
cháloni fotólabor ajtaja. Azóta több felvételt pub
likált a különös atm oszférájú helyről és társaival
hozzáfogott a talált tárgyak feltérképezéséhez.

^ fa g y a r
múzeumok

Ismeretlen férfi portréja, 1850 körül

Pajor Antónia 1854.

Petiot-Groffier váratlanul előkerült laborja már
csak azért is érdekes, m ert árnyalhatja a
Daguerre versus Niépce (elsőbbsége fö lö tti) vitá
ba süppedő szakirodalom némely som m ás meg
állapítását. Bár kétségkívül vannak m érföldkövek
a fényképezési tech n iká k történetében, nem m in
den felfedezésből le tt szabadalom. A fotográfia
elterjedése azonban elképzelhetetlen az olyan
gyakorló fényvadászok fürkész te kin te te nélkül,
m int Petiot-Groffier.

e történeti törés egyben különleges m uzeális ér
téket is kölcsönöz neki.

A felfedezés egyúttal annak is beszédes példája,
ahogy a családi örökségből - saját korunk igényei
szerint - szellemi kultu rá lis örökség lesz. Miután
a 20. században m eghódította a világot, az ana
lóg (ezüstsó-alapú) fényképezés néhány éve viszszaszorulóban van a m ind elterjedtebb digitális fo
tóval szemben, s hamarosan (ismét csak) kevesek
passziójává, illetve a kísérletező fotográfia mód
szerévé lesz. E technológiai, egyben vizuális para
digm aváltás közben azonban egy sor kém iai isme
ret is elvész. A labor te h á t egyszerre fölöslegessé
váló ism eretek tárháza, s - minthogy a szellemi
örökség eltűnő, dolgok kiveszőben levő tudása

Petiot-Groffier elsüllyedt laborjának felfedezése
adott kontextusban revelatív, hiszen érintetlen pa
lackok százait dobta a felszínre, a dagerrotípiakészítéshez, és a kollódium os eljáráshoz hasz
nált anyagokat és eszközöket. Jóllehet, a teljes inventárium még nem készült el, már most tudható,
hogy több m in t 300, jóféle burgundi borospalack
ban tárolt és szálkás betűkkel felcím kézett vegy
szer, egy sajátos sárga lám pával felszerelt nedves
labor, csaknem félezer könyv és receptúrák sora
m aradt fenn az „objektív kép megszületésének”
időszakából.
A fotólabor a Niépce Házon keresztül lesz hozzá
férhető. Ez az impozáns mesteremberi, kézműves
tudás, és ism erőjük kísérletező szellemének ere
je 152 évnyi távolságból is érződik, akár a Titanic
épen m aradt parfüm jeinek illata.
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A műkereskedés, mint élményszerű gyakorlás - interjú Kieselbach Tamással

Az úttörők egyike volt a szakmában, már kamaszkora
óta tudja, hogy képekkel akar foglalkozni. Hitvallása
szerint ez olyan élet, ami semmihez sem hasonlítható,
de a tehetség, a szorgalom és a mélységes elhivatottság
nélkülözhetetlen. Irodájában, mennyezetig érő köny
vespolcok között, Aba-Novák és Gulácsy képek mel
lett beszélgettünk.
Gerhardt Máté: Neked elmondásod szerint szinte
gyermekkorodtól kezdve meghatározó volt az éle
tedben a gyűjtés. Miért volt fontos később is, hogy
gyűjtsél, nem csak műtárgyakat, hanem fényképe
ket és más darabokat is?
Mindig is éreztem, hogy ez belülről, nagyon mély
ről fakadó szenvedély, de ha az ember belegondol,
akkor kiderül, hogy itt lélektani mozgatórugók van
nak. Ehhez járult még a birtoklás, a megszerzés vágya
is. Gyermekként nagyon szerettem a csillogó, érde
kes formájú, tapintású anyagokat, ha egy csillogó ás
vány, kagyló vagy egy színes bélyeg a kezembe került,
szerettem az általam kincsnek vélt tárgyakat egymás
mellé tenni. Nagyon korán kiderült, hogy ezzel pénzt
is lehet keresni, ez is nagyon izgalmas volt. Átnézhet
tem hagyatékokat, gyűjteményeket, gyűjtőkhöz jár
tam be. Találtam egyszer egy aranygyűrűt, ma is tisz
tán emlékszem, az igazi kincs volt a szememben. Azt
hiszem, mindig is kincset akartam találni, ez izgatta
nagyon a fantáziámat. Eljártam Szentendrére, a Nosz
talgia Házba, akkor az volt „a” hely az én számomra,
volt ott egy műkereskedés is, ami valóságos kincstára
volt a szebbnél-szebb tárgyaknak. Ugyanezt éreztem,
amikor a családi házban Kassán kutakodhattam száz
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év törmelékei, emlékei, játékai között; nagyon meg
érintett, mindig lenyűgözött, mi minden kíséri végig az
embert az élete során, mi minden halmozódik fel kö
rülötte. Persze volt egy ugyancsak el nem hanyagolható
szempont is, hogy ezzel lehetett pénzt keresni és a kor
viszonyai között jól lehetett élni. 1978-ban voltam elő
ször árverésen az édesanyámmal, és ez nagy hatással
volt rám. Minden olyan tárgyat, ami régi volt, ami a vi
lágháború előttről származott, egyfajta tisztelettel vet
tem kézbe. Amikor elkezdtem képeket vásárolni, fon
tos volt, hogy van tíz kép, akkor abból kettő legyen,
ami megmarad. De fontos volt az is, hogy a tárgyak al
kossanak egyfajta „közösséget” ne legyen olyan darab,
ami élesen, megkülönböztető módon kilóg a sorból.
GM: Lényeges volt, hogy legyenek olyan tárgyak,
darabok, amik csak hozzád tartoznak?

Amikor ez elkezdett érdekelni, kezdett izgalmassá
válni, fontos volt, hogy ha én látok valamit, akkor az
a tárgy illeszkedjen a kirakós játékba. Ha ezt elkezdi
valaki, akkor a sor a végtelenségig folytatható. Ter
mészetesen nem tartom csalhatatlan ítésznek ma
gam, de gimnazista koromban nagyon sokat jártam
múzeumba, kiállításokra, aukciókra, és a kor lehető
ségeihez képest nagyon sokat utaztam. így nem volt
meglepő, hogy sokszor rövid idő alatt meg tudtam ál
lapítani egy képről, milyen értéket képvisel. Kamasz
korom óta tudom, hogy én műkereskedő akarok len
ni. Volt egy távoli rokonunk, aki elmagyarázta, hogy
a művészettörténészek hogyan látják a képet, ho
gyan kell vizualizálni a festményt, hogyan kell közel
menni, egészen közel, megfigyelni a festmény m in
den apró részletét, ha úgy tetszik, megtanulni a mű
vet, aztán becsukni a szemünket és elmondani, mi
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van a képen. Ha nagyon sokat csinálod ezt, beleég a
tudatalattidba. Itt van ez a Gulácsy-kép. Van, aki azt
mondaná rá, hogy ez hamisítvány, de ha te tudod,
hogy Gulácsy milyen színeket használt, hogyan vit
te fel a vászonra a festékrétegeket, hogyan szignálta
a képet, az már nagyon sokat segít. A szignóval a kép
- mondok egy számot - nem öt, hanem húszmillió
forintot ér. Ha ezt elküldik nekem interneten, akkor
is látom, nem kell elutaznom külföldre, hogy lássam
egy képről, hogy eredeti-e, vagy sem. A szem és a
dönteni tudás nagyon fontos, sokat ér ebben a szak
mában. Ezt nevezem én élményszerű gyakorlásnak.
Olyan ez, mint egy komolyzenei koncerten: van, aki
csak azon gondolkodik, hogy jó volt-e a koncert, él
vezi a zenét és van, aki azon gondolkodik, hogy tud
na-e hasonló színvonalon énekelni, van egy hang
szeren játszani. A műkereskedő számára fontos az

adottság, de az is csak egy eszköz a kezében. Sokkal
fontosabb, hogy hosszú órákat töltsön el valaki a m ú
zeumban, figyelje, tanulja a képeket. Van, akinek ott
motoszkál a fejében, hogy várják kint a haverok és
menni kéne, de velem nem így történt. Engem nem
vártak kint a haverok. Ez egy életút, egy választás,
de úgy is felfoghatjuk, hogy a befektetett energia ké
sőbb kamatozott. Nem azt tartom értéknek, hogy va
lakinek sok tárgya van, nem ragaszkodom semmihez
ennyire szigorúan. Nagyon sok tárgyam van, és m in
den nap kerül még mellé más is, de ha valaki egy
darabért méltányos árat kínál, akkor megfontolom,
hogy eladom azt. 35 éves koromig egyetlen cél ve
zérelt a pályámon; azt a korszakot tudatosan zártam
a magyar festészetről szóló albumokkal.
GM: Azt a vállalkozást üzletnek vagy missziónak
tekintetted?
A mű abból a belső parancsból született, hogy a mo
dern magyar festészetet az általam ismert gazdagsá
gában mutassam meg a könyvek segítségével. Ennek
érdekében minden gazdaságossági szempontot fél
retettem, a kiadványokban így számomra nincsenek
kompromisszumok. Válogatásomban négy év m un
kája fekszik: hetvenezer kép átnézése után a magángyűjteményekből és múzeumokból hét ezer művet vá
logattam ki, ezekből került ki a kötetek anyaga, me
lyekhez neves szakértők írták az elemzéseket.
GM: Beszéljünk másik nagy szenvedélyedről, a
fényképekről.
Itt is a szem a döntő. Én nem tudom csukva tartani a
szemem, az intenzív látás állandó magatartásformává
vált az életemben, ezt tudatosítottam magamban. Már
a nyolcvanas években így néztem még a külföldi ma
gazinokat is, elámultam, milyen fantasztikus képeket
mutattak be az újságok. Bázelben láttam először m ű
tárgyként kezelt fotókat. A fénykép nagyon fontos az
emlékek visszaidézésében, az elmúlt 130-150 év fes
tészetét is sok esetben ennek a segítségével lehet be
mutatni. Ami biztos, és ez az évek során nem válto
zott: nekem mindig képéhségem volt és ez már így is
marad, ebben biztos vagyok.
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dualizmus kora jelentette a ma

rint: „Az Országgyűlési Múzeum célja, hogy a tör

gyar múzeumok, vidéki gyűjtemé

ténelmi Magyarország országgyűlési emlékeit fel

nyek megszületésének idejét és

kutassa, összegyűjtse, megőrizze és megfelelő

első felvirágzását. Az első világ-

elrendezésben a tudományosság és a nagyközön

háborús vereség, majd az ezt kö

ség rendelkezésére bocsássa.” Gyűjti a parlamenti

vető 1918/19-es forradalmak vetettek véget a ma

tagjainak művészi ábrázolásait; okiratokat és kéz

gyar múzeumügy „aranykorának.” Mivel azonban

iratokat, valamint ezek másolatait és hasonmás

a gyűjteménygyarapodás, tárolás kérdései megol

példányait; országgyűlési nyomtatványokat; a par

datlanok maradtak, különösen az ekkorra már ha

lament működésével kapcsolatos tárgyi emlékeket.

talmasra duzzadt Magyar Nemzeti Múzeum ese

Időszaki és állandó kiállításokat rendez, ezen kívül

tében, a kormányzat úgy döntött, hogy - dacára

előadásokat tart és kiadványokat ad ki. A múzeum

a katasztrofális államháztartási deficitnek - teret

a magyar nemzetgyűlés (1927-től országgyűlés)

enged egy új múzeum létrehozásának. 1922-ben

tulajdona, és mint ilyen, a Ház egyik bizottsága (a
Múzeumi

Bizottság,

1928-tól Könyvtári és

Körkép
A m agyar
múzeumügy
kezdetéről
és jelenlegi
helyzetéről

Múzeumi

Bizottság)

ellenőrzése alá tar
tozott, amelynek el
nöke éves előterjesz
tésekben számolt be
a

képviselőknek

munkákról,

a

statisz

tikai adatokról, ami

Szécsényi András

ket a Ház rendsze
rint hozzászólás nél

A hajdani

kül elfogadott. Az Or
szággyűlési Múzeum
élén igazgató állt, aki

Országgyűlési

2-3 rendes állásban
lévő

Múzeum

munkatársával

látta el az irányítási,
gyarapítási

és mu

a nemzetgyűlés, Szcitovszky Béla házelnök kez

zeológusi funkciókat. A múzeum emblematikus ve

deményezésére 100.000 koronát szavazott meg a

zetője volt Dr. Hollós Bálint, akinek posztját 1938-

Parlamenti Múzeum létesítése céljából, amelynek

ban bekövetkezett halála után Dr. Fejős Imre vette

alapjául a Magyar Nemzeti Múzeum ún. Deák-szo

át, őt 1948-ban Dr. Magó Imre váltotta fel a vezetői

bájának kiállítási tárgyai szolgálnak. A parlament

tisztségben.

1923. január 20-ai ülésén úgy döntött a múzeum

Az intézmény szakszerűségére jellemző,

létesítéséről, amely végül is csak 1929-ben hét te

hogy a rendkívül szűkre szabott pénzügyi keretek

lezsúfolt teremmel tudta megnyitni kapuit a nagy-

között is sikeresen működött, állománya évről-évre

közönség előtt az Országház északi szárnyában.

több tucat tétellel gyarapodott. Ennek az a modern,

A magyar Országos Levéltárban őrzött iratok ta

és kiváltképp ritkaságszámba menő szemlélet volt

núsága szerint a tárlatot 1933-ban átépítették és je

az oka, hogy igyekezett a magyar történelem ko

lentősen kibővítették. 1934-re már 18 termet hasz

rábbi korszakai mellett a kortárs politikai élet tárgyi,

náltak fel, később ez a szám 24-re kúszott fel.

írott, képi forrásait is erejéhez mérten begyűjteni.

Az új intézmény számos újítást hozott a

Hollós Bálint igazgató gazdag levelezéséből kitű

hazai muzeológiába. Ügyrendi szabályzata sze

nik, milyen fontosnak tartották, hogy - pártpolitiká27
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tói függetlenül - a politikusoktól, vagy azok család

levittek az állandó tárlat mondanivalójába. További

tagjaitól beszerezzenek egy-egy festményt, hasz

jellegzetességnek tekinthető, hogy tudatosan a bir

nálati tárgyat, levelezést, esetleg hanganyagot,

tokos rétegek szemszögéből közelítette meg témá

sőt, mozgófilm-kópiát is! Mivel a beszerzett tár

it, a polgári rétegek kevéssé értékelte, a paraszti és

gyakat igyekeztek rövid időn belül kiállítani, a kö

munkásosztály szerepét pedig gyakorlatilag nem

zönség csakhamar a kiállításon láthatta-hallhatta

került bemutatásra (utóbbit a korabeli baloldali és

a IV. Károly koronázásakor készített filmkockákat,

liberális lapok nemegyszer élesen kritizálták.) A ki

hallhatta Ferenc József hangját. Egy 1949-es ki

állítás egyértelműen a „bűnös” Trianont és a bal

mutatás szerint négyféle nyilvántartást vezetett a

oldali forradalmakat, pozitívumként pedig Horthyt

múzeumőr: 1. Gyarapodási Naplót; 2. Szakleltár

állította középpontba, ami természetes is lett vol

könyvet; 3. betűrendes, a gyűjteményi csoportok

na, ha a békeszerződés igazságtalanságai mellett

nak nemei szerint kialakított cé

nem hallgatják el a megelőző

dulakatalógust, amelynek rovatai

poltikai rendszer felelősségét.A

azonosak voltak a leltárkönyv ro

prosperáló, 1931-től ingyenesen

vataival; 4. Kölcsönzési Naplót.

látogatható és hazai múzeumi

Emellett a múzeum elhagyása

viszonyoktól eltérően szerfelett

kor látogatókkal kérdőívet töltet

modern technikájú, közönség

tek ki, amelyben megtudakolták

barát,

a látogatás indítékait, hozadéka-

operáló intézmény a második vi

látványos kiállításokkal

it, ebből igyekeztek hasznosítani

lágháború idejére válságba ke

a felvetett pozitív és negatív kri

rült, annyira, hogy 1942-ben a

tikákat.

légitámadások miatt kénytelen
Számos nagysikerű idő

volt bezárni. Állományát gon

szaki kiállítást rendeztek, ame

dosan elzárták és őrizték még

lyek közül megemlítjük az 1920-

a főváros 1944/45-ös ostroma

as évekbeli Kossuth-kiállítást és

alatt is. A háború után évekig

az 1937-ben megrendezett II.

vegetált, de anyaggyűjtéseit di

Rákóczi Ferenc emlékkiállítást.

cséretes módon nem állította le.

Újszerűnek mondható, hogy az

Végül 1949-ben a Népköztársa

állandó kiállítás részét képezték

ság Elnöki Tanácsa szeptember

1932-től a megelőző száz év

28-i határozatában a komplett

politikai karikatúrái, amelyeket

gyűjteményt a Magyar Nemzeti

utóbb 1935-ben a magyar po

Múzeum kezelésére bízta azzal

litikai karikatúra 100 éves tör

a kitétellel, hogy „egész anya

ténete c. időszaki tárlaton bő

Kossuth Lajos torinói dolgozószobája
az Országgyűlési Múzeumban

vítettek ki. A Horthy-korszak po

gát saját helyiségeibe helyezze
el, és lehetőség szerint, mint a

litikai gondolkodására jellemző konzervatív elvek

magyar törvényhozás múltbeli emlékeit külön ke

figyelhetők meg ezek tematikájában. A kiállítások

zelje.” Anyagát csakhamar

gazdag anyagot felvonultatva, és mindig a revíziós

felosztották a közgyűjtemények között.

gondolat jegyében mutatták be a hazai rendi gyű

Az Országgyűlési Múzeum rövid története

lések, a parlamentarizmus és alkotmányosság év

érdekes, és máig egyedülálló színfoltja volt a ma

századait. Ebben központi helyet kapott a magyar

gyar múzeumügynek. Felosztása érzékeny vesz

etnikum, a konzervatív politikai vonulatok egyértel

teségnek tekinthető, jóllehet ennek révén gazdagí

mű túlhangsúlyozása. Ez csupán az 1932. októbe

totta, és gazdagítja ma is a hajdani jeles múzeum

rében hatalomra került Gömbös Gyula kormányzá

tartalmas és szakszerű leltára a maiakat.

sa után módosult, amikor is Hollósék bizonyos fokú
legitimista - és így náciellenes - szemléletet is be
28
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1986-ban, a magyar színházművé

vészetéhez, sem a korszakhoz, amiben élt, amiben

szet egyik legkiemelkedőbb alakja tra

éltünk. Annak érdekében, hogy egy iskolai kirándulás

gikus halálának tizedik évfordulóján,

egyik állomásaként az autóbuszról a kiállításba te

a Balatonszemesi Tanács, a Somogy

relt diákcsoport tagjai lehetőleg ne értetlenül és érin

Megyei Múzeumok Igazgatósága és a

tetlenül távozzanak majd a kijáraton, a látványosság

Magyar Színházi Intézet együttműködésének ered

és az igényes tartalom közötti megfelelő arány ke

ményeként jött létre Balatonszemesen a Latinovits

resésével megpróbáltam számukra is a befogadást

Zoltán Emlékmúzeum. Az akkor megnyíló - Mészá

és az eligazodást segítő támpontokkal szolgálni. Aki

ros Emőke (f) által rendezett - rendkívül színvonalas

állítás a művész pályáját a helyek és időpontok pon

állandó kiállítás, mind szakmai szempontból, mind a

tos megjelölésével, a kronológiai sorrend szigorú be

látogatóknak nyújtott élmény ereje tekintetében ki

tartásával, mintegy „életrajzi képregény” módján mu

állta az idő próbáját. Huszonkét esztendő azonban

tatja be, minden teremben angol nyelvű tematikus

nagy idő. Az azóta végbement gyökeres változások

összefoglaló tabló segíti a külföldi látogatók eligazo

megkövetelték, hogy a régi emlékmúzeum sorsáról

dását. Ugyanakkor - az európai kultúra egységét és

új döntések szülessenek. Balatonszemes Község

sokszínűségét érzékeltetendő - fontosnak tartottam,

Önkormányzata úgy határozott, hogy a települést

hogy a kiállítás felirataiban a külföldi színdarabok
címe ne csak magya
rul, hanem a mű (an

K iá llítá s o k

itthon és
k ü lfö ld ö n

Mészáros Balázs:
A Latinovits Zoltán Emlék
múzeum reneszánsza
Balatonszemesen

gol, amerikai, francia,
német, olasz, orosz,
görög, török) szerző
jének anyanyelvén is
szerepeljen. Az utol
só (negyedik) terem
ben audiovizuális esz
közök

elevenítik

Latinovits

fel

rendkívül

a Balatonnal párhuzamosan átszelő főúton, a Posta

szuggesztív hangját (L. Z. verset mond) és mozgóké

Múzeum fináléjának szomszédságában lévő paraszt

pen megörökített alakításait. Balatonszemes Község

barokk épületben - a megyei múzeummal együttmű

Önkormányzata, az Országos Színháztörténeti Múze

ködve-fokozatosan, részben önerőből, részben uni

um és Intézet és a Somogy Megyei Múzeumok Igaz

ós pályázatok révén elnyerhető támogatásokra ala

gatósága összefogásának gyümölcseként 2008. au

pozva helytörténeti múzeumot alakít ki. Első lépésként

gusztus 22-én ünnepélyes keretek között megnyílt a

új Latinovits emlékkiállítás, Reich Károly emlékszoba

Latinovits Zoltán színművésznek emléket állító új ál

és egy kisebb helytörténeti kiállítás megvalósítását

landó kiállítás. Az egyidejűleg megnyitott Reich Károly

tűzték ki célul. A terv megvalósíthatósága az AVOP

emlékszoba létrehozásához a kiállított művek kölcsön

Leader+ program pályázaton elnyert támogatásával

zéséért az elhunyt mester feleségét, Reich Károlynét,

vált valóra.

a helytörténeti kiállítás megrendezéséhez nyújtott se

Az új kiállítás forgatókönyvének írása köz

gítségért a kaposvári kollégákat illeti külön köszönet.

ben arra törekedtem, hogy a művész emlékezetes

A Reneszánsz Évében természetes, hogy majd

alakításairól, megnyilvánulásiról még közvetlen él

minden múzeum szerepet vállal a reneszánsz kultúra

ményekkel rendelkező látogatókat lehetőleg ne fosz-

emlékeinek és értékeinek a nagyközönség számára tör

szam meg a korábbi kiállítás által kínált érzelmi azo

ténő bemutatásában. De hogy egy múzeum nem csu

nosulás élményétől. Ugyanakkor számításba kellett

pán közvetítőjévé, hanem - ahogy ez Balatonszemesen

vennem, hogy az időközben múzeumlátogatóvá érett

történt - tárgyává és alanyává is válik a „megújulásnak”,

újabb generációkat már nem kötik közvetlen és sze

az igazán figyelemre méltó kuriózum!

mélyes élmények és tapasztalatok sem Latinovits mű
29
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makói József Attila Múzeum ALFA

zükfel.

program keretében elkészült új állandó

A következő rész a reformkortól az I. világ

kiállítása 2008. június 26-án nyílt meg.

háborúig terjedő időszakot mutatja be, felvillantva a

Az új állandó kiállítás a múzeum

szabadságharc helyi küzdelmeit és szereplőit, majd

emeletén - az épület adottságaihoz

a kiegyezés után meginduló gyors modernizációt és

igazodva - egy térben, de négy egységre tagolva

polgárosulást. Külön vitrint szenteltünk a város vi

épült fel. A lépcsővel szemben, balról jobbra ha

lághírét ekkor megalapozó hagymatermesztésnek,

ladva mutatjuk be a város elmúlt 300 évének leg

s a katolikus, a református és a görögkatolikus val

fontosabb dokumentumait. A történeti részt a „Ma

lás után, a 18. század közepén a városba települt

kói piac” című életkép zárja, s egyben nyitja meg

- a hagymakereskedelemben döntő szerepet játszó

a terem másik oldalán végig húzódó enteriőrök so

- zsidóság életének.

rát. A kiállítási tér másik végét vármegyei képtár

Itt mutatjuk be a világhírű amerikai saj

nak alakítottuk ki. A lépcső két oldalán helyeztük el

tócézár, a makói születésű Pulitzer József (1847

az érintőképernyős terminálokat, ahol további in

- 1911) életútját, makói gyökereit, sikereit és az

formációkat kaphatnak az érdeklődők a város tör

utóbbi évtizedekben felerősödő kultuszát, mellyel

ténetéről és a múzeum gyűjteményeiről.

a város ápolja emlékeit.
Az

K iállítások

I.

világháború

vérzivatarában

Halmágyi Pál:

kö

zel 1300 makói ka

itthon és

Küzdelmes évszázadok.

tona vesztette életét.

Makó története az

szeptember 9-én el

k ü lfö ld ö n

újjátelepüléstől a rendszerváltásig 1 6 9 9 -1 9 8 9 .

Kiállítottuk az 1914.
esett első makói hősi
halott: Szűcs Ferenc
és az olasz fronton
50.000.-ként

meg

sebesült, Kiss Antal
A történeti rész a múzeum legrégebbi tárgyának, az

fényképét. A lángszóró feltalálójára, a makói Sza

ún. szentlőrinci sírkőnek (1644) bemutatásával in

kács Gáborra egy eredeti szabadalmi okirat emlé

dul. A város mai története a pozsonyi királyi kamara

kezteti a látogatót, mellyel a gépfegyvert tökéletesí

által 1699. május 7-én, kiadott telepítő levéllel kez

tette e rendkívül sokoldalú műszaki zseni.

dődik. A latin nyelvű diploma felnagyított képe alatt

A vitrinsor által bezárt sarkokban eredeti tár

a teljes fordítást elhelyeztük. A 17. és 18. század

gyakat állítottunk ki.

Az I. világháborút, az ösz-

fegyverei utalnak a felszabadító háborúk és a Rá

szeomlást, majd az azt követő lázas és zavaros

kóczi szabadságharc csatáira. II. Rákóczi Ferenc

éveket a francia, szerb, s román megszállás képei

1704-ban adott oltalom levelet a városnak. III. Kár

idézik fel. Korabeli dombornyomású térkép mutatja

oly 1724-ben kelt, évi három országos vásárt en

a Kárpátok koszorújától övezett Magyarországot,

gedélyező diplomáját - a függő pecsétjével együtt

benne a magyar nyelvterületet, majd a Trianonban

- eredetiben mutatjuk be.

megszabott határokat. A korszak jellegzetes épít

Mária Terézia királynő nemcsak az urbári

ményei voltak a városokban, falvakban az ország

um kiadásával befolyásolta nagymértékben hely

zászlók. A makói országzászló bástyáját a koronás

ben is a jobbágyok és a földesúr - a Csanádi püs

országcímer és a város címere díszítette. A kalan

pök - viszonyát, hanem közvetlenül is segítette a

dos úton - az esztelen bontás éjjelén - megmentett

makói híveket. Ő építtette 1778-ban, az idetelepí

fehér márvány címerek pontos mását állítottuk ki.

tett görögkatolikus felekezet templomát.

A 20-as évek lassan meginduló konszoli

Az újjátelepülés utáni első évszázadot, az

dációját Homonnai Nándor fényképfelvételei, va

akkor született épületek képeivel, tervrajzaival idéz-

lamint a világhírű makói születésű autótervező,

30
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Galamb József (1881 - 1955) életének dokumen

gélyszállítmányok képei. Az 1990 őszi önkormányzati

tumai villantják fel.

választások és az első szabadon választott polgár-

E kiállítási részben csak utalunk arra, hogy

mester eskütételével napjaink világába érkezünk.

József Attila 1920-23-ig a gimnázium diákja volt, hi

A rendszerváltás emblematikus MDF pla

szen a nagy költő makói éveit részletesen az Espersit-

kátja TOVARISI KONYEC zárja a történeti részt.

ház irodalmi kiállítása mutatja be. A 20-as évek má

Mellette a KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG

sodik felétől a II. világháború végéig terjedő évek

MAKÓ VÁROSI BIZOTTSÁGA névtáblája, a Kádár

építkezéseit fényképeken tárjuk a látogatók elé.

címeres, majd át- és lefestett intézmény névtáblák

A cserkész- és levente mozgalom tárgyi

és az 1956-os lyukas nemzeti színű kis papírzász

emlékein kívül, az Erdei Ferenc vezette makói

lók érzékeltetik a rendszerváltás oly sok reménnyel

kishagymások szövetkezeti küzdelmeire is rá

teli napjait, hónapjait.
A történeti kiállítás záró

irányítjuk a figyelmet. A II. vi
lágháború napjait idézik az itt

műtárgya az 1990-ben

harcoló honvédek és a makói

választott önkormányzati kép

meg

határvadászok fényképei. Rit

viselő-testület tablója.

ka dokumentum a gettóba vitt

A makói piac üvegfallal el

zsidó család ingóságainak lel

zárt életképe előtt a város főteré

tára, s mellette a néhány hó

nek meghatározó elemét, az első

nap

múlva a gettósításban

artézi kút szoboralakját állítottuk a

résztvevőkről felvett vizsgála

régi kutat imitáló talapzatra. Nagy

ti jegyzőkönyv.

részt megújultak a viseletek és

A történeti kiállítás utolsó egy

bővült a kiállított eszközök sora.

sége 1945-től 1989/90-ig mu

Megváltoztak a háttérfotók, s ez

tatja be közelmúltunkat. Lenin,

zel mintegy az eredeti főtéri hely

Sztálin, Rákosi szobrai, fény

színen, a korabeli házak között

képek, plakátok, igazolványok,

építettük fel a piacot.

oklevelek idézik az 50-es éve

Az enteriőrök az apátfal

ket. Önálló vitrinben és a hoz

vi tisztaszobával folytatódnak.

zákapcsolódó

A középső enteriőr egyrészt a

területen

mu

tatjuk be 1956 őszének makói

Csanád

eseményeit.

meghatározó

megye

történetében

szerepet játszó

A szocializmus évtize

földeáki Návay család, másrészt

deinek legnagyobb megpróbál

Damjanich János vértanú tábor

tatása 1970 májusában érte Ma

nok bútoraival van berendezve.

kót, amikor a Maros elöntéssel

Az íróasztalon Návay Lajos sze

Részlet az új állandó kiállításból

fenyegette a várost. A férfiak

mélyes tárgyai fekszenek.

egy emberként dolgoztak a gátakon. A megfeszí

Az enteriőrök sorát a 20. század köze

tett munkának meglett az eredménye, a város meg

pi polgári ebédlő zárja. A szecessziós bútorokkal

menekült. Térképek, kitelepítési tervek, utasítások,

berendezett szoba sarkában míves cserépkályha

fényképek, karszalagok idézik fel az árvízi védeke

áll, s a falakat az adományozó édesapja, a művé

zés vészterhes napjait.

szeteket kedvelő mecénás, Espersit János ízlését

A korszak utolsó két évtizedét az ekkor el

dicsérő képek és szobrok borítják. A kiállítás sokak

készült beruházások és az átalakított főtér fényképei

számára leglátványosabb része, a vármegyei kép

állítják a látogatók elé.

tár zárja munkánkat. A megnyitó emelkedett pilla

A rendszerváltáshoz közeledve felidéződik az

natai óta eltelt két hónap látogatói száma, és a ven

1989 márciusi MDF nagygyűlés a Hagymaházban, és

dégkönyvben a sokasodó bejegyzései bizonyítják,

a decemberi romániai forradalom hírére megindult se

hogy erőfeszítéseink nem voltak hiábavalóak.
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2008. júliusában Vig Károllyal Dél-Af-

kenységéig (amely szervezet a cápákat védi az em

rikában, Durban-ben jártunk egy nem

berektől, úgy, hogy a több kilométeres tengerpartot,

zetközi rovartani kongresszuson. Ottlé

a fürdőzőket és hullámlovasokat hálókkal védi a cá

tünk fontos célja az volt, hogy témákat,

páktól, így megelőzi a konfliktust). Amikor másodszor

előadókat fürkésszünk, résztvevőket

ott jártam, nyitvatartáskor takarították el a romokat,

és kiállítókat toborozzunk a 2010-es budapesti Euró

bútorzatot, posztereket, cserepes dísznövényeket,

pai Rovartani Kongresszusra. Természetesen elmen

cápa-harapta szörfdeszkát, és porszívóztak is, de vé

tünk a város központi, koloniális hangulatot idéző te

gül is nem dőlt össze a világ.

A

rén a City Hall-ban berendezett múzeumba. Ebben az

A múzeum egy nyilvánvalóan más célra

épületszárnyban a földszinten közkönyvtár üzemel,

épült térben kapott szállást. A felvezető lépcsőfor

az első emeleten a Természettudományi Múzeum, a

dulóban, díszes majolika falburkolattal versengve

másodikon kortárs művészeti múzeum. Röviden be

elefánt feje, orrszarvú koponyája, kisállatokkal zsú

számolok a benyomásaimról, inkább olyan konkrétu

foltan megtöltött XIX. századi vitrin (adomány, egy

mokat említve, amik jellemzővé teszik ezt a kiállítást.

család örököseinek talán megunt, házi kuriózum

Összehasonlítani persze - sajnos - csak az északi

gyűjteménye) között hatalmas transzparens:

félteke (látott) múzeumaival tudom. Durban a Kwa-

Cselekedjünk!
Ha nem mi
- kicsoda?
Ha nem most

K iá llítá s o k

itthon és
k ü lfö ld ö n

Vásárhelyi Tam ás:

- mikor?
Ha nem együtt

Múzeum

- hogyan?

„majdnem pont
fejjel lefelé”

Nem sok időnk van
elmélkedni a bornírt
kiíráson (miért, kiért
is cselekednénk, és
mit is, ilyen vehemen

Zulu Natal nevű tartományban fekszik. Kwa-Zulu any-

sen?) mert a lépcsőforduló után nyilvánvalóvá vá

nyit jelent: Zuluk földje. (A Natal nevet Vasco da Gama

lik a célja. A fogadócsarnokban több oszlopról ha

adta, amikor épp Karácsony napján tévedt ide.) Ami

talmas molinó lóg, rajtuk a természetvédelemmel, a

kor ott voltunk épp a Kwa-Nunu néven hirdetett prog

2010-es évvel kapcsolatos (az ENSz a Biodiverzitás

ramsorozat zajlott. A Nunuk földje... a nunu pedig ro

Évé-nek nyilvánította) felhívások. Nem tudom mió

vart jelent. (A magyar nyelv nünüke szava kettős ér

ta vannak itt, de legalább két évig rengetegen fog

telmű, az egyik egy rovarcsoport, bogárcsalád neve.)

ják látni. Azért (is) érdemel említést ez a nagy buz

A rendezvény általában az élővilág élő bemutatója

galom, mert a természet védelmére való késztetés

volt, több tekintetben hasonló a nálunk az MTM-ben

még további formákban megjelenik az amúgy vit

idén rendezett négynapos Földtani Forgatag-hoz: egy

rinekben és kis élőképekben, diorámákban megva

szakma különböző intézményei egyszerre, koncent

lósuló kiállításban. Vannak a témának szentelt vit

ráltan mutatkoznak be és mutatják be a természetet,

rinek, és sok állatfaj diorámája mellett sárga fényű

a természeti jelenségeket egy múzeum kiállítóteré

led („sérülékeny” felirat van mellette) vagy piros led

ben, ahol úgyis jár a közönség és amire még többen

(„veszélyeztetett”) világít.

jönnek el. Az eseményt többszínnyomásos könyv

A fogadócsarnok is vegyesfelvágott, mint

jelzőn hirdették a 2000 konferencia-résztvevőnek is.

a lépcsőforduló. Egy jó négy méteres kitömött zsi

Egyszerű, színes munkafüzetet is adtak ki, minden ál

ráf feje mutat az áttört mennyezeten a képzőművé

lomáson végig vezette a gyerekeket. Volt szó az ős

szeti kiállítás felé. Az emberi közreműködéssel ki

lények világától, a fosszilizációtól kezdve a fákon élő

halt óriásgalamb, a dodo legépebben megmaradt

rovarokon át egészen a cápamentő alakulat tevé

csontváza (!) és libatollal fedett rekonstrukciója mel-
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lett felirat, fölötte transzparens int: „A kihalás örök

sé véres antilop teteme csüng, fölötte (és fölöttünk)

re szól!”. A hatalmas információs pult vitrinjeiben

leopárd lakmározik. Több madaras diorámát ösz-

csigák-kagylók százai, és nini: egy egyiptomi mú

szeköt az a program, amely gombnyomásra indul:

mia, amit még a brit időkben helyezett el itt letétben

egy narrátor röviden bemutatja azt a madárfajt,

egy katonatiszt, majd meghalt egy csatában. (Csak

amit erre az időre csúcsfény világít meg, majd a

György Péter meg ne tudja, hogy a Természettudo

madár hangját halljuk.

mányi Múzeumban maradt azóta is...!) Nem feled

Váratlan és meglepő, némi utángondolással

kezhetünk meg az adománygyűjtő vitrinről: nem az

azonban érthető egy több múzeumban látható, szok

a szokványos persely, hanem a pénz útját nyomon

ványos tárgy itteni felirata: egy 650 éves, hatalmas fa

követhetjük benne.

keresztmetszetén az egyes évgyűrűkhöz beírták a ke

Az első kiállítóterembe lépve földbe gyöke

letkezésükkor történt eseményeket.

rezne a lábunk, mert középen,

Végül a „Rovar-árkád”-ról:

ahol a mennyezet át van tör

a rovarvilág tarkaságának több

ve és felülről szórt fény ragyog

féle bemutatásán túl ember és

be, egy Tyrannosaurus rex néz

rovar kapcsolatának sokféle ol

le ránk fenyegetően, érdekes

dalát

kontrasztjaként a színes-fod

dísztárgyak,

ros majolikadíszítésnek. Pilla

kulturális

natnyilag (?) egy madártojások

nak) külön vitrin mutatja be.

százait bemutató vitrin áll ré

Majd a meglepetés: egy modern

zsűt keresztben a látogató és

konyha bútorzata között (ahol

tekintetete útjában, úgyhogy az

patkányok is csennek épp az

elavult (több évtizeddel ezelőtti

asztalon lévő ételből) felnagyí

őslénytani ismeretek szerint ké

tott, arasznyi rovarszobrok kép

szített) T. rex-szel való szembe

viselik a lakásban velünk együtt

sülés még várat magára. Innen

élő rovarokat. Bár tudhatnám,

kezdve már csak egyetlen kriti

hogy a miénkről koppintották-

kus szó illethetné a nagy terem

e? Nem távozhatunk innen úgy

elefántos-orrszarvús elrendezé

hogy még két teleprintelt színes

(kártevők,

hasznosak,

ehetők,

szellemi

vonatkozásaik

van

sét, ahol az elefánt feje és mar

panelről ne legyen említés: az

ja a plafonhoz szorul, hosszan

egyik a taxonómia (a rendsze

előrenyújtott ormánya grotesz-

rezés), a másik a múzeumi, tu

kül nagynak hat, közel hozzá a

dományos gyűjtemények hasz

koponyája van a falra erősítve,

nosságáról szól. Bizony, lehet,

másik oldalán pedig - gondo

Részlet a kiállításból

lom utólag - nádfallal kerítettek

szabad ezt szájba rágni is, min
den fajta múzeum megteheti. A

le egy részt az eredetileg távlatot, panorámát nyúj

kortárs művészeti múzeum egyik termét zulu ro

tó látogatótérből, hogy ott természetfilmeket muta

varábrázolások töltik meg (komolyan!, nagy kul

tó képernyőt helyezzenek el. Minden mást dicsérni

tusza van!), a másikban fotók, grafikák, modern

szeretnék, elsősorban a néhány négyzetméteres

szobrok, melyekről az előbbiekkel eltelt rovarász

diorámákat és bennük az igazán mestermű prepa

nem illetékes nyilatkozni, de melyek egy ébredező

rátumokat (pl. teljes fogsorát villogtató „ásító” pá

modern művészet benyomását keltették.

vián, tarajos sülökkel kacérkodó fiatal, láthatólag

Innen nézve ugyan fejjel lefelé látszik lenni az az or

még tapasztalatlan oroszlán, vadkutya-család szo

szág (ténylegesen is a földgolyón, és átvitt értelem

pós kölykökkel, a trópusokon elmaradhatatlan ke

ben is, ha valaki a politikai, társadalmi eseményeket

selyűk és marabu a dög mellett, stb.) Közben a pla

figyeli), de ez a múzeuma a talpán áll!

fon közelében fatörzs íveli át az útvonalat, róla kis
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LUDWIG MÚZEUM
- KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM

1908-ban hagyták jóvá Magyarország vármegyéi az
Első Magyar Hanglemezgyár cégbejegyzését. A ki
állításon látható mindaz, ami az eltelt 100 évet e mű

AGNES DENES: A HARMADIK ÉVEZ
RED MŰVÉSZETE
- EGY ÚJ VILÁGKÉP TEREMTÉSE
december 7-ig.

fajban idehaza jellemezte: például a magyar jazz ős
korának remekei, a szórakoztató és a komolyzene
nagy magyar előadóinak felvételei, az 50-es évek
mozgalmi indulói, lejátszó berendezések, plakátok,
fotók. Sok zenei csemege fülhallgatón is élvezhe

A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum

tő, sőt a múzeum kedves doboló kutyája is előbújik,

következő kiállításával egy újabb nemzetközi

hogy köszöntse a látogatókat.

jelentőségű alkotói életmű bemutatására vá lla l
kozik. Agnes Denes a legkülönböző médiumok
felhasználásával megvalósított műveiben e le 

„SZOCDECO”-„KERÁMIKAKÁDÁRIKA”
november 10-ig.

ven és invenciózus módon használja fel és é r
telm ezi újra az egyes tudományterületek, a te r

A kiállítás kurátorai a címmel egy új fogalmat sze

mészet- és társadalomtudományok, a filozófia,

retnének bevezetni a magyar és a nemzetközi mű

a nyelvészet, a pszichológia, a történelem és

vészettörténész nyelvbe az art deco mintájára. A

a szociológia elméleti eredm ényeit és lényegíti

nyelvtörő alcím arra utal, hogy ezúttal a kádári kor

át azokat egészen kivételes esztétikai é rzé 

szak kerámia kincse került a középpontba, bemuta

kenységgel megalkotott egyedi műalkotásokká.

tandó annak gazdag forma és színvilágát, technikai

Városi és természeti környezetben megvaló

és funkcióbeli bravúrjait.

sított nagyléptékű „public a rt” projektjei, m a
radandó emlékművei az ökológiailag tudatos,
felelős gondolkodás szükségességének. A g lo 
bális környezeti változások következtében fe l
lépő társadalmi-, gazdasági-, demográfiai- és
kulturális-krízishelyzetek tudatosítását is szo l
gálják matematikai törvényszerűségek felhasz
nálásával készült, a logika kérlelhetetlen szi
gorán alapuló, mégis légiesen könnyed rajzai
és grafikái. A budapesti Ludwig Múzeum tárlata
- amely a pennsylvaniai Bucknell University,
Samek Galleryben megkezdett észak-amerikai
utazó kiállítás első európai állomása - gazdag
áttekintést nyújt erről a kivételes jelentőségű
életműről.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS
VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM
CSILLOGÓ FEKETE LEMEZEKEN...
100 éves a magyar hanglemezgyártás
és -forgalmazás
2009. február 8-ig.
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A MAGYAR FOTOGRÁFUSOK
HÁZA-MAI MANÓ HÁZ
CORNELL CAPA KIÁLLÍTÁS
október 16-ig.

FOLYAMATOS JELEN - KORTÁRS FOTÓ
SZAKMAI NAPOK PROGRAMSOROZATA
október 16-ig.
A Mai Manó Ház - a Magyar Fotográfusok Háza Fo
lyamatos Jelen címet viselő kiállítás- katalógus- és

Szeptember 10-én 11 órakor New York-ban ba

rendezvénysorozata alapvető szerepet tölt be mű

rátok, kollégák és rokonok emlékeznek Cornell

vészeti programjában, hiszen a magyar kortárs fo

Capara. A New York-i emlékünnepség napján a

tográfia aktuális kérdéseire keresi a választ annak

magyar fotográfusok is tisztelegnek Cornell Capa,

hazai és a nemzetközi összefüggésrendszerében.

azaz Friedmann Kornél (Budapest, 1918. április 14.

A 2005-ben elkezdett és folyamatosan bővülő so

- New York, 2008. május 23.) emléke előtt. Robert

rozatban kiválasztott fiatal művészek a fotográfia

Capa öccse 1946-ban lett a Life fotóriportere, 1954-

minden műfaját képviselik - autonóm fotóművé

ben csatlakozott a Magnum Photos fotóügynök

szek, dokumentarista fotográfusok, fotóesszét ké

séghez, melynek később vezetője lett. 1974-ben

szítők, illetve fotóriporterek - akiknek művei sok

New York-ban megalapította az International Cen

féleségükkel és egyéni stílusukkal a jelen általános

ter of Photography intézményét, melyet 20 évig ve

érvényű kérdéseire reflektálnak. Ez a mostani átte

zetett. Cornell Capa idén májusban halt meg New

kintő tárlat pedig bemutatja az éveken átívelő mun

York-ban. Az emléknapon a kecskeméti Magyar Fo

kát, és egyszerre 16 fiatal művész sorozatának ad

tográfiai Múzeumnak ajándékozott képeiből kiállítás

helyet. A katalógusokban is megjelenő tematikának

nyílt a Magyar Fotográfusok Házában, ezen kívül ve

megfelelő csoportosításban rendezett kiállítás ké

títették Cornell Capa fotóit, a róla készült felvétele

pei most térben működnek együtt, a képek közötti

ket, és személyes visszaemlékezéseket hallhattunk.

dialógusban is megmutatva hatásukat.

Cornell Capa

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
BELSŐ UTAK KÉPEI. ART BRUT AUSZT
RIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Válogatás osztrák műhelyekből, valamint
a budapesti Pszichiátriai Múzeum és a
Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből
november 9-ig.
A Magyar Nemzeti Galéria és az Osztrák Kulturális
Fórum közös kiállítása három egység, három gyűj
teményi anyag köré rendeződik. Az osztrák mű
vészetterápiás és pszichoszociális műhelyekből
száztíz, változatos technikával készült alkotás ér
kezett a tárlatra. E kortárs ausztriai válogatáshoz a
budapesti Pszichiátriai Múzeum ötven rajza társul,
amely gróf Teleki Ernő rajzsorozatával egészül ki.
Az ötvenes években származása és politikai hova
tartozása miatt a Duna-deltába deportált gróf Te
leki Ernő túlélési stratégiának a képzőművészeti
alkotást, a rajzolást választotta. 1953 és 1970 kö
zött készült rajzai albumokba kötve egyfajta „vizű-
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ális naplóvá” álltak össze. Teleki Ernő naplói a Te

Az Őstenger című varázslatos időszaki kiállításon

leki család ajándékaként az 1990-es években ke

a tengerek 4600 millió éves történetét láthatják az

rültek a Magyar Nemzeti Galéria Adattárának gyűj

érdeklődők. Hatalmas tengeri szörnyek, félelmetes

teményébe. Az 1940-es években Jean Dubuffet

fogak, kegyetlen állkapcsok - vajon valóban lé

francia festőművész a társadalom perifériáján al

teztek ezek az élőlények, vagy csak a képzeletünk

kotók - pszichotikusok, csavargók és rabok - mű

szülöttei? Már a régi korok emberei is találtak olyan

veinek sokaságát gyűjtötte össze. A marginális

csontmaradványokat, amelyek megmozgatták a

élethelyzetekben megnyilvánuló kreativitás e kü

fantáziájukat. Talán ez a magyarázata azoknak a

lönös, sokszínű produktumaira ő alkalmazta elő

csodás tengeri lényeknek, óriási szörnyeknek, félel

ször az art brut (nyers, durva, csiszolatlan mű

metes sárkányoknak, fantasztikus kígyóknak, ame

vészet) megnevezést. Dubuffet art brut kollekciója

lyek felbukkannak számos nép mítoszaiban, nép

a művész ajándékaként Lausanne-ba került, ahol

meséiben. Bár ezek az állatok valójában sohasem

1976-ban nyílt meg múzeumként és kutatási köz

léteztek, a valóság legalább ilyen regényes. Valaha,

pontként, Collection de l’Art Brut néven. A korábbi

sok százmillió évvel ezelőtt a tengerekben alakult

kórházi gyűjtemények eredetileg a gyógyítás és a

ki az élet. A barátságtalan szárazföldön az apró és

tudományos kutatás szerves részeként elsősor

védtelen élőlényeknek nem sok esélyük lett volna a

ban diagnosztikai, majd terápiás célokat szolgál

fennmaradásra, így a vizeket hamarosan benépe

tak, ugyanakkor a későbbiekben figyelemre méltó

sítették a különböző színű, méretű, formájú állatok.

mennyiségű art brut anyag koncentrálódását is le

Tudta-e, hogy voltak korszakok, amikor a halaknak

hetővé tették. A hasonló profilú európai kollekciók

páncéljuk volt, a tengeri skorpiók négy méteresre

sorában - elmekórtani és történeti egyedisége ré

is megnőttek, a cápák fejét fogak borították? Hogy

vén - kiemelt jelentőséggel bír a lipótmezei Pszi

néztek ki a félelmetes őshüllők? Mely négylábú em

chiátriai Múzeum. Szomorú aktualitást ad a bemu

lősök választották a tengeri életformát? A látogatók

tatónak, hogy a gyűjtemény otthona, az Országos
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 2007 végén
bezárt. A védett, muzeális értékű kollekció sorsa
napjainkban még bizonytalan. Ausztriában 2006
Sigmund Freud éve volt. Ehhez kapcsolódott az
a szakmai program, melynek keretében az oszt
rák anyag kurátora, Angelica Bäumer művészeti
író az ausztriai centrumokban tanulmányozta és
összegyűjtötte a mentálisan sérült alkotók műve
it. E hatalmas anyag legreprezentatívabb darabjai
2007 nyarán Bécsben, a múzeumi negyedben ke
rültek közönség elé (Kunst von Innen). A tárlat ezt
követően indult világ körüli utazásra, és az első ál
lomások egyikeként most a Magyar Nemzeti Ga
lériában láthatja a közönég.A kiállítás kurátora:
Plesznivy Edit művészettörténész, a budapesti
Pszichiátriai Múzeum egykori kurátora.

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI
MÚZEUM
ŐSTENGER
november 2-ig.
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különleges környezetben számtalan kérdésre kap

Szegeden a Rákóczi szobor, Budapesten, a Hősök

nak választ, színes képeken és élethű szobrokon

terén Bethlen Gábor szobra, a budai várban a „Csi

tanulmányozhatják a régmúlt élőlényeinek hihe

kós” című szobra, valamint Hadik András tábornok,

tetlen gazdagságát. A kiállításon a vízi világ tör

és Görgey Artúr tábornok lovas szobra. Gyűjtemé

ténetén át kalauzolják a látogatókat. Bemutatják

nyes kiállítását 1934-ben rendezték meg a Mű

az ismerősnek-, vagy éppen különösnek tűnő élő

csarnokban. Ifj. Vastagh György művészetét ag-

lényeket. Vannak köztük kisebbek és óriásiak, bé

rár-muzeológiai szempontból különösen értékessé

kések és harciasak, némelyik leszármazottjai ma is

teszi az a körülmény, hogy szobrainak döntő több

lakják a tengereket, mások nyom nélkül tűntek el

sége egy-egy konkrét állatról készült portré értékű

az élet nagy forgószínpadáról. Innen indult hódító

alkotás. Felbecsülhetetlen tenyésztéstörténeti je

útjára az élet - melynek csupán egy rövidke fejeze

lentőséggel bír, hogy háromdimenziós, színhelyes

tében szerepelünk mi, emberek.

ábrázolással rendelkezünk például a nóniusz fajta
vonalalapító törzsménjeiről, a XIX-XX. század for

EMLÉKKIÁLLÍTÁS IFJ. VASTAGH GYÖRGY
SZÜLETÉSÉNEK 140. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
2009. január 5-ig.

dulójának legkiválóbb bábolnai arab törzsménjeiről,
vagy a Mezőhegyesi M. Kir. Áll. Ménesbirtok Hunya
di nevű magyar szürke törzsbikájáról, és még hoszszasan sorolhatnánk a kiválónál kiválóbb tenyész
állatok szobrait. Ezek az állatportrék művészi ér

AVastagh művészcsalád különböző műfajokban al

tékükön túl elsőrendű fajtatörténeti dokumentumok

kotó tagjai végigkísérték a 19-20. századi magyar

is. Segítségükkel nyomon követhető az egyes faj

művészet történetét. Az erdélyi Háromszékről szár

ták kialakulása, formálódása, a legfontosabb törzs

mazó család mintegy százhúsz éven és három ge

mének tenyészhatása, a tenyészcél változása és a

neráción keresztül volt jelen a művészeti életben.

divatirányzatok esetleges érvényesülése is. Mun

Az 1934-ben id. Vastagh György (1834-1922) szü

kássága elismeréseként Millenniumi Nagy Éremmel

letésének centenáriuma alkalmából rendezett fest

és Corvin-koszorúval tüntették ki. Budapesten halt

mény tárlatán, Vastagh Géza (1866-1919) 1920-

meg, 1946-ban. Fia, Vastagh László (1902-1972)

as állatfestő emlékkiállításán, illetve ifj. Vastagh

és lánya, Vastagh Éva (1900-1942) is tehetséges

György (1868-1946) állatszobrainak 1968-as be

szobrászművészek voltak. A Magyar Mezőgaz

mutatásán kívül, 2004 őszén, az Ernst Múzeum

dasági Múzeum saját gyűjteményének anyagából

ban voltak láthatók együttesen kiállítva a család

összeállított tárlattal állít emléket minden idők leg

tagjainak munkái.

nagyobb magyar állatszobrásza előtt ugyanabban

született

Ifj. Vastagh György 1868-ban

Kolozsváron,

művészeti

tanulmányait

1887-ben, az Országos Mintarajztanodában kezd

a teremben, ahol 1968-ban a 100 éves jubileumi
kiállítást rendezték.

te, ahol Zala György volt a mestere. 1888-1891-ig
Münchenben, 1894-ben Párizsban folytatott mű
vészeti tanulmányokat. Az 1896-os Ezredéves Or

NÉPRAJZI MÚZEUM

szágos kiállításra készített 1/4 méretarányú gipsz
állatszobrai a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Képzőművészeti Gyűjteményének legbecsesebb

A MÁSIK
2009. április 6-ig.

darabjai. Az 1900-as párizsi világkiállításon bemu
tatott szobrai alapján a British Múzeum több mint

Kik ők, barbárok, primitívek, irigylésre méltók vagy

60 állatszobrot rendelt tőle. Ezek megmaradt da

hozzánk hasonlók?

rabjai ma a Brit Természettudományi Múzeum gyűj
teményében találhatók. Az 1910-es bécsi vadászati

A kiállítás a Genfi Néprajzi Múzeum alapötletét kö

világkiállításra vadászkutya szobrokat készített,

vetve Claude Lévi-Strauss híres 1952-es írására, a

majd 1931-32-ben Egyiptomban dolgozott az ottani

Faj és a történelem címen megjelent UNESCO ki

Mezőgazdasági Múzeum számára. Köztéri szobrai:

adványra épül. Lévi-Strauss célja a faji, etnikai elő
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ítéletek lebontása és a rasszizmus ideológiájának

reneszánszáról kíván áttekintést nyújtani a Rene

megcáfolása volt. Az eltelt idő ellenére gondolatai

szánsz Év - 2008. programsorozat részeként. A re

még mindig érvényesek, különös aktualitással vá

neszánsz megújulás, újjászületés, és az új felfede

laszolnak a mai modern társadalmak kulcsfontos

zése a régi tiszteletben tartásával. A Reneszánsz

ságú kérdéseire. A kiállítás utazásra kalauzol a kul

Év - 2008 célja, hogy a ma gondolkodó, kultúrára

túrák sokféleségének birodalmában, miközben azt

és az újra fogékony emberét szólítsa meg az élet

is bemutatja, milyen sokféle csapda, akadály áll a

számos területén. Az évad a múlt, a jelen és a jövő

Másikkal való találkozás útjában. Bár egyetemes

megbonthatatlan egységét veszi alapul, bár min

jelenségeket világít meg, mégis sajátosan euró

dig előre tekint. Ezt tartja szem előtt a Közlekedési

pai szempontból beszéli el ennek a találkozásnak

Múzeumban ősszel nyíló, a reneszánsz kor tech

a történetét, melynek mérföldköveit az első utazók

nikai felfedezéseit, azok előzményeit, illetve köz

fantasztikus beszámolói, Amerika „felfedezése” és

vetlen és hosszú távú hatásait bemutató átfogó

leigázása, a gyarmatosítás, az antropológia tudo

tárlat. A rendezők arra vállalkoztak, hogy az újjá

mányának megszületése, a rasszizmus uralkodó

születés századainak felfedezéseiből válogatva be

ideológiává válása - majd bukása, az Idegen visz-

mutassák, miképp újítja meg a jelenkori műszaki tu

sza-visszatérő egzotizálása jelzik. A kiállítás gaz

dományokat, és ezeken keresztül a mindennapokat

dagon és mozgalmasan színre vitt anyagával arra

a múlt tapasztalata. A 400 m2-en bemutatott anyag

szólítja fel a látogatót, hogy szembesüljön az em

tematikus egységek köré csoportosul: a távolság

beri kapcsolatok komplexitásával. Ezt az anyagot

és idő mérése, a repülés titkai, a közlekedés, az or

a genfi és a budapesti, valamint más európai mú

vostudomány, az írástörténet fejlődése. A kiállítás

zeumok gyűjteményeiből származó bőséges és

megismertet Verancsics Faustus különleges ejtőer

színes etnográfiai gyűjtemény, korabeli dokumen

nyőjével, Mátyás király egyik kedvenc járművével,

tumok, valamint kortárs művészeti alkotások al

a Kocs községből származó magyar kocsival, vagy

kotják. A termeken végighaladva megismerkedünk
azokkal az elképzelésekkel, amelyeket a nyugati
kultúra alkotott a másnak (sokszor barbárnak, pri
mitívnek, vagy csak egyszerűen alsóbbrendűnek)
ítélt népekről, ugyanakkor szembesít azzal a nem
túl hízelgő tükörképpel is, amelyet a mások tekin
tete mutat nekünk. Ez az utazás segít megérteni,
hogy ha megtanuljuk kívülről, némi távolságtartás
sal szemlélni magunkat, könnyebben el tudjuk fo
gadni a másikat, és megfordítva, szükségünk van a
másikra ahhoz, hogy elfogulatlanabb képet tudjunk
alkotni saját magunkról.

KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM
ÖRÖK RENESZÁNSZ
a megújulás reneszánsza
2009. január 21-ig.
Az integrációra készülő két legnagyobb hazai tech
nikatörténeti közgyűjtemény - a Közlekedési Mú
zeum és az Országos Műszaki Múzeum - rende
zésében született tárlat a megújuló technika örök
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azzal a Lázár deák munkájaként számon tartott tér

jelenítik meg, melyek újjáélesztik az Itáliában egy

képpel, ami elsőként ábrázolta helyesen Magyaror

koron népszerű makettépítési hagyományt. A Bu

szág településeit. Az időutazás során számos kér

dai vár Mátyás kori pompáját - a digitális rekonst

désre fény derül, például, hogy mi célt szolgált ko

rukció mellett - érzékeltetik az Országos Széchényi

rabeli főúri tudós- dolgozószobák, a studiolok titkos

Könyvtár megbízásából készült Corvin-kárpitok. A

bejárata, milyen segédeszközöket használtak a re

királyi rezidenciák közül a Visegrádi palotát, a tatai

neszánsz mérnökei, illetve, hogy mi és hogyan zaj

várat, a Nyéken feltárt vadászkastélyt mutatják be,

lott az anatómiai theatrumban. A látogató többek

majd az erődített arisztokrata lakhelyek - Nagyvá

között tanulmányozhatja a 16. századi rajzgép, a

zsony, Nyírbátor, Devecser-, valamint egyházi épü

pantográf működési elvét, kipróbálhatja Gutenberg

letek, kolostorok vizuális modelljei reprezentálják a

nyomdagépének modelljét, és működésbe hoz

korabeli építészet kimagasló alkotásait. A 16. szá

hatja a magyar csilleként a 17. sz. végétől Euró-

zadban eredetileg Bakócz Tamás érsek sírhelyének

pa-szerte alkalmazott, kortársainál jóval gyorsabb

épült esztergomi Bakócz kápolna az egyetlen ép

bányakocsi rekonstrukcióját. A rendezők az elmúlt

ségben maradt reneszánsz épület, mely nemzetkö

hatszáz év anyagából szubjektív alapon válogattak:

zi viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű, mint az

technikatörténeti furcsaságok és korszakalkotó ta

egyik legkorábbi reneszánsz centrális tér példája.

lálmányok kerülnek egymás mellé, bemutatva azt a

Tovább sétálva a korabeli hadviselés jellegzetes

sokszínűséget és kreatív erőt, ami a reneszánsz al

ségei, tárgyi emlékei tárulnak elénk. A látványosan

kotókat és örököseiket jellemzi. A Közlekedési Mú

megjelenített erődök védelmi struktúráiról többek

zeum tárlatának egyes tárgyai méretarányos mo

közt Érsekújvár, Komárom, Sárospatak ad hiteles

delleken kipróbálhatók és működtethetők. A mú

képet. A múzeum fegyvertárának Mátyás kori torna

zeum - hagyományaihoz híven - szem előtt tartja,

és hadipáncéljai, fegyverei közül kitűnik az a gya

hogy a fiatalabb korosztály is élményszerűen dol

logsági pajzs, melyen a teljes gótikus páncélba öl

gozhassa fel a látottakat hétvégi programsorozat,

tözött Szent György látható. Kuriózum Kinizsi Pál

múzeumpedagógiai foglalkozások segítségével.

futó farkast ábrázoló jeggyel díszített kardpengéje
is, mely a Fekete sereg egykori legendás vezé
rének nagyvázsonyi sírjából került elő. A kiállítást

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

művészettörténészek, régészek és építészettörté

RENESZÁNSZ LÁTVÁNYTÁR
virtuális utazás a múltba
november 30-ig.

zok, számítógépes modellek elkészítését mintegy

A Magyar Nemzeti Múzeum tárlata rendhagyó mó

tájékozódjon a www.latvanytar.mnm.hu-n vagy a

don, a jelen technikai lehetőségeit kihasználva re

www.mnm.hu-n.

nészek rendezték. A makettek, rekonstrukciós raj
százötven egyetemi hallgató segítette. A kiállítás
hoz a múzeum munkatársai színes programokat
kínálnak. A kiállításhoz kapcsolódó programokról

konstruálja a megismerhetőt és a már megismerhetetlent: a magyarországi reneszánsz világát, az épí
tett környezet megidézésével. Korunk látogatója sa
játos nézőpontból csodálkozhat rá az újjászületés

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM
ELEKTROTECHNIKAI MÚZEUM

lendületének ívekbe, oszlopokba, pillérekbe, gran
diózus és épületekbe álmodott világának formagazdagságára, jellegzetes térszerkezetére. Számí

MENŐ ÜZLETEMBER
október 31-ig.

tógépes animációk, látványos térbeli modellek, ko
rabeli kőfaragványok, metszetek, műtárgyak, fegy

Az Országos Műszaki Múzeum Menő üzletember

verek segítségével kelnek újra életre a múlt tanúi:

című kiállítása az elmúlt harminc év elektronikus

várak, templomok, erődök. Virtuális utazásunkon a

tárgyaiból szemezget, s ezzel egy kialakuló életfor

meghatározó épülettípusokat nagyméretű makettek

ma kellékeit mutatja be. A címadó Menő üzletember
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kétszeresen is menő, mivel állandóan mozgásban

dányát még a második világháborúban felejtette itt

van és diktálja a divatot. A kiállított tárgyak a sa

az amerikai hadsereg. A bemutatott anyagban NMT

játos műszaki szempontok mellett kulturális köz

(06-60) - és GSM-rendszerű, táska és zsebmére

vetítőként, üzenethordozóként jelennek meg és

tű mobiltelefonok, személyhívók („csipogók”), to

túlmutatnak önmagukon: egy kialakuló életstílus

vábbá szórakoztató elektronikai eszközök is meg

rekvizítumai. Úgy gondoljuk, hogy a „mozgó irodák”

csodálhatóak. A rádiótelefonok és a személyhívók

kellékeinek bemutatása fontos feladatunk, hiszen

korszaka, a kilencvenes években, az Internet terje

ezek a tárgyak korunk jelképei: épp olyan fonto

désével párhuzamosan elképesztő piaci sikereket

sak, mint korábban a mikroszámítógép, a televízió,

és beláthatatlan változásokat produkált. Változáso

a rádió és az automobil. A tárlat érdekes tárgyai

kat a gazdaság működésében, a protokollban, s a

közé tartozik egy elegáns irodai számítógépes kon

személyek közötti kommunikációban. A Menő Üz

figuráció, az Apple Lisa típus (1983), az egyik első

letember vitára, továbbgondolásra ingerlő kiállítás,

olyan személyi számítógép, amely egeret és ikon

az elmúlt évtizedek legmeghatározóbb tárgyairól

vezérléses környezetet használt. A gép filozófiája

- s az emberről, a felhasználóról. Rólunk. A kiállítás

sikeresnek bizonyult: a programozás, a bonyolult

a MADOK program támogatásával valósul meg.

kódok fejben tartása átadta a helyét a mindennapi
használat vizuális gyönyörének. Az irodai komputer
mellett mindjárt egy bőröndnyi hordozható számító

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

gép, az Osborne Executive mutatkozik be (1982),
melynek cipeléséhez nemcsak menő, de izmos üz
letember is szükségeltetett. A sok kortárs vagy kö
zelmúltbéli tárgy között egy igazi „kövületet” is talál

FERDINAND HODLER
Egy szimbolista látomás
december 14-ig.

hat a figyelmes látogató: a rádiótelefonok első pél

Részlet a kiállításból

4 0

Ferdinand Hodler: Az igazság II.

A la g y « r
múzeumok

Első alkalommal láthat a hazai nagyközönség a

Az első biennálék mindenekelőtt a figyelemfelhívás, a

svájci szimbolista festő, Ferdinand Hodler mun

népszerűsítés jegyében zajlottak. Az alapokkal kellett

káit bemutató kiállítást Budapesten. A Szépművé

tehát kezdeni, így aztán az első kiállításokon sem vár

szei Múzeumban szeptember 9-én nyíló tárlat kö

hattunk egységesen magas színvonalat. A legtöbb kri

zel 170 festmény és grafika segítségével kíván át

tikus éppen ezért „természetesen” negatív minősítetés-

fogó képet adni a 19. és a 20 század fordulóján al

sel illette az eddigi biennálékon kiállított anyagot, ho

kotó művészről. A budapesti múzeum és a berni

lott itt azt is észre kellett volna venniük, hogy mi nem

Kunstmuseum együttműködéseként megvalósuló

egy eredményeket büszkén felvonultató győzelmi pa

nagyszabású tárlathoz hasonló léptékű kiállítást

rádé lebonyolítói, hanem egy a terület művelésére haj

utoljára 25 éve rendeztek Hodler műveiből Svájc

landó embereket összegyűjtő és számukra kiállítási,

ban, és ilyen teljességű bemutatót nagy nyugati

együtt gondolkozási, azaz fejlődési lehetőséget kínáló

művész életművéből

még soha nem rendeztek

„intézmény” kívánunk lenni. A továbblépés érdekében

Magyarországon. Az életmű-kiállítás ötlete Bu

az első három alkalommal igyekeztünk tehát meglátni

dapesten merült fel és Bern örömmel csatlakozott

a biztató mozzanatokat, és erre is alapozva mertünk

ehhez. A Szépművészeti Múzeum Hodler munkás

ezúttal egy nehezebbnek tűnő témát keresni. A beadott

ságának áttekintésével az itthon kevéssé ismert,

művek száma szerencsére nem teljesen igazolta félel

de Európában a modernizmus egyik úttörőjeként

meinket. Aktuális felhívásunkra 122-en adtak be alko

tisztelt művészt kívánja bemutatni. Mindkét múze

tást, amelyből a hattagú zsűri végül 73 alkotó 73 mű

um arra vállalkozott, hogy elemző módon mutassa

vét, sorozatát javasolta kiállítani. Az eddigieknél (Ke

be az életmű aspektusait és kiállításon régóta nem

reszt és Keresztre feszítés; Teremtés; Oltár) jóval visz-

látható műveket is felvonultatva, új szempontokkal

szafogottabb tradicionális alappal rendelkező tematika,

egészítse ki a Hodler életmű tudományos vizsgá

a kiforrott ikonográfiái példák kis száma tehát alaposan

latát. A budapesti kiállítás Hodler legjelentősebb fi

leszűkítette a mezőnyt. Sőt, az eddigiekkel szemben a

gurális ábrázolásait és legszebb tájképeit felvonul

művek többségét jelen felhívásunkra készítették, azaz

tatva művészetének lényegét: az egész kozmoszt

a téma láthatólag nem volt túl népszerű korábban kor

átható nagy egység látomását tárja a látogató elé,

társ művészeink körében sem. Azt azonban minden

és egyúttal képet ad a festő összetéveszthetetlen

képpen reméljük, hogy a biennále, vagy a színes ka

egyéni stílusáról. A kiállítás több mint 120 fest

talógus megtekintése után nem az lesz a kedves néző

ményt mutat be (amelyek közül sokat erre a cél

véleménye, hogy „.. .vak vezet világtalant” (Mt 15,14).

ra restauráltak), kiegészítve a legjelentősebb sváj
ci múzeumokban és magángyűjteményekben őr
zött kb. 40 rajzzal, valamint német múzeumok né
hány vásznával. A kurátorok olyan kvalitásos vá
logatást állítottak össze, amely először tekinti át
Hodler életművét úgy, hogy annak szimbolista di
menzióját helyezi előtérbe.

KECSKEMÉT
NÉPI IPARMŰVÉSZETI
GYŰJTEMÉNY
AZ ÁGKUNYHÓTÓL AZ ÜVEGPIRAMISIG
november 29-ig.
A Kecskeméti Műszaki Iskola Gáspár András Szak

KECSKEMÉT
KECSKEMÉTI KÉPTÁR
CIFRAPALOTA

iskolájának építőipari szakmacsoportos 9. évfolya
mos tanulói a gyakorlat tantárgy keretén belül Az ág
kunyhótól az üvegpiramisig modul feldolgozása során
projekt módszerrel, több hetes munkával falu és ház

IV. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOG
RÁFIÁI BIENNÁLE
Krisztus példabeszédei
november 30-ig.

maketteket készítettek. A kiállításon az elkészült alko
tások mellett bemutatják a projektoktatás módszerét,
a tárgyi és szellemi örökség témájú projektjeiket, il
letve további ötleteiket ismertetik az érdeklődő peda
gógusokkal és a látogatókkal.
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Múzeumi körkép

„KECSKEMÉT IS KIÁLLÍTJA...”
Hagyományos tárgyak, eszközök
Kecskemét és környékéről
2009. február végéig

látta Isten, hogy jó ” című kiállításával kapcsolódik
be az egész évet és az egész országot átfogó
rendezvénysorozatba. A Szentírás nemcsak a
hit, a teológia, de a művészetek forrása is. Hogy
a képzőművészetre milyen ösztönzőleg hatott a

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény (melynek orszá

Biblia, azt kiállítás is bizonyítja. A tárlaton a kas

gos gyűjtőköre a néprajz és a népi iparművészet)

sai Kelet-Szlovákiai Múzeum (Szlovákia), a Pan

az elmúlt időszakban jelentős mennyiségű népraj

nonhalmi Bencés Főapátság, a Sandomierzi Egy

zi tárggyal gazdagodott. A város idős, évtizedekig

házi Múzeum (Lengyelország), a Szeged-Csa-

középiskolában dolgozó nyugdíjas pedagógusa,

nádi Egyházmegyei Múzeum és Kincstár anya

Leviczky József intézményüknek ajándékozta több

gából válogatott műtárgyakat láthatnak az ér

mint 350 tárgyból álló gyűjteményét. A tanár úr ké

deklődők.

résére, biztatására a kecskeméti és Kecskemét
környéki településeken élő diákok gyűjtötték öszsze a családjukban, környezetükben fellelhető, a
hagyományos paraszti háztartásokban, gazdasá

SZENTENDRE
MŰVÉSZETMALOM

gokban egykor mindennapos használatra szánt tár
gyakat. A 60-as, 70-es években még szép számmal
fellelhetőek voltak a hagyományos paraszti kultúra
eszközei, használati tárgyai. Ezeket már nem hasz

KORNISS DEZSŐ (1908-1984)
GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA
november 16-ig.

nálták, de még őrizték és kérésre örömmel adták
oda a gyűjtést szervező pedagógusnak, aki köz-

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága a Szent

gyűjteményben látja biztosítottnak a további meg

endrei Közművelődési Kht-vel együttműködve

őrzést, bemutatást és dokumentálást. Ezek az öszszegyűjtött tárgyak, eszközök - jelentős részüket
sikerült tisztíttatni, restau rá Itatni -

Kecskemét és

környéke múltjának fontos dokumentumai, ezért a
Város Napja tiszteletére 2008. október 2-től idősza
ki kiállítás keretén belül tárják a közönség elé.

SZEGED
MÓRA FERENC MÚZEUM
.....ÉS LÁTTA ISTEN, HOGY J Ó ...”
Válogatás öt évszázad műkincseiből
2009. február 22-ig.
A világ legelterjedtebb és legolvasottabb irodalmi
műve a Biblia. Magyar Bibliatársulat kezdemé
nyezésére a katolikus, a református és az evan
gélikus egyház a 2008. esztendőt a Biblia évének
nyilvánította. Céljuk, hogy ez által közelebb hoz
zák az emberekhez a kereszténység üzenetét, az
evangéliumot. Erre hív év mottója is: „Boldog, aki
olvassa...” Jel 1,3 A Móra Ferenc Múzeum „... és
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Korniss Dezső portréja

múzeumok

emlékezik meg a száz éve született mesterről a

dimenziója mellett a mélység harmadik dimenzió

MűvészetMalomban megnyíló tárlattal. Korniss

jával gazdagodnak. A felvételek témája igen vál

Dezső a huszadik századi magyar művészet ki

tozatos, közös bennük, hogy mindegyik eredetije

magasló alakja. Művészetével több szálon kap

egy sztereofénykép. Ez a különleges fotográfia

csolódott a század avantgárd művészeti törek

valójában kettő, egymástól kissé eltérő képből áll,

véseihez. A mívesség becsülete, az esztétikai

amelyeket az emberi szem állásának megfelelő

formai tökély híve volt. Ezen a szentendrei kiállí

en két különböző szögből vettek fel ugyanarról a

táson több száz mű látható, ezzel is reprezentálva

tárgyról. A képpár egy speciális szerkezetben, a

a művész életművének rendkívüli gazdagságát.

sztereoszkópban szemlélve egyetlen térhatású

Korniss Dezső alkotói pályáját jól elkülöníthető

képpé olvad össze a képnézegető tudatában. A

korszakok és gyakran egymással párhuzamos,

Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárá

ugyanakkor eltérő stílusirányzatban készült mű

nak és Felvinczi Sándor magángyűjteményének

vek jellemzik. Ez a jellegzetesség a mostani ki

leglátványosabb, legérdekesebb, 1850 és 1918

állításon is szembetűnővé válik, mintegy rep

között készült sztereofelvételei a digitális kép-

rezentálva az állandó újrakezdés, és útkeresés

feldolgozás és az anaglif-eljárás segítségével,

készségét, amely annyira jellemezte Korniss De

sztereonéző

zsőt, és akinek a huszadik századi magyar törté

menzióssá, a látogatónak csak egy piros-kék pa

nelem viharos, gyakran egzisztenciális nehézsé

pírszemüvegre van szüksége. Az anaglif-technika

gekkel teli éveiben a nélkülözés, a mellőztetés is

már több mint száz éve ismert külföldön és Ma

osztályrészül jutott. A kiállításon a hazai köz- és

gyarországon egyaránt, lényege, hogy a jobb és

magángyűjteményekből kölcsönzött, ritkán látott

bal szem helyzetének megfelelően felvett két ké

reprezentatív művek mellett kevésbé ismert, de

pet úgynevezett kiegészítő - komplementer - szí

ugyanúgy fontos alkotások tekinthetők meg a ko

nekkel (pirossal és kékkel) másolják egymásra. Az

készülék

nélkül

válnak háromdi

rai archaizáló-kubisztikus kompozícióktól kezdve,

így kapott képet a kétszínű szemüveg segítségé

a két szentendrei korszakon, majd az lllumínáció-

vel, a kiegészítő színek hatásmechanizmusának

sorozaton, a kollázsok, nagyméretű zománckal

köszönhetően, az emberi agy térben képes ér

ligráfiák, Metamorfózis-variációk, a „Rezeda 9,

zékelni. Sztereofényképek már az 1840-es évek

a Rablók, meg a Pásztorok” időszakán keresztül

ben készültek Nyugat-Európában és Magyaror

egészen a tiszta geometrikus absztrakció jegyé

szágon egyaránt. Flazánkban a sztereofényképek

ben született művekig.

a 19. század végén és a 20. század első két év
tizedében terjedtek el szélesebb körben. Ekkor a
fotótechnika egyszerűsödése már lehetővé tette,

SEPSISZENTGYÖRGY
SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM

hogy a hivatásos fényképészek mellett műked
velő fotográfusok és magánfényképezők is pró
bálkozzanak sztereofotográfiák készítésével. A

Térbe zárt pillanat
november 10-ig.

sztereofotográfiák fénykora az 1910-es évek vé
gén leáldozott, ekkorra már a képes magazinok és
újságok, valamint a mozgókép, a film gyorsabban

Különleges, 1850 - 1918 között készült háromdi

és lebilincselőbben tájékoztatta a nagyközönséget

menziós fényképekkel ismerkedhetnek meg a lá

a világ történéseiről. Sztereofényképek azóta is

togatók a Székely Nemzeti Múzeumban a Ma

készültek és készülnek, számos magánfényképe

gyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának

ző ma is műveli a fotografálás e műfaját. A térha

és Felvinczi Sándor magángyűjteményének leg

tás érzékeltetésére az anaglif-eljárást alkalmazzák

érdekesebb darabjaiból létrehozott kiállításon. A

napjainkban a tudományos életben (térképészet,

tárlaton háromdimenziós fényképek láthatók: a

űrkutatás) és a műszaki oktatásban; készülnek fil

fotók egy piros-kék „szemüveg” segítségével tér

mek, újságok és könyvek képmellékletei, valamint

hatásúvá válnak, a magasság és a szélesség két

fotókiállítások ezzel a módszerrel.
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AZ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KI
RÁLY ÜNNEPE ALKALMÁBÓL ÁTADOTT
KITÜNTETÉSEK

Szépművészeti M úzeum
2008. augusztus 20.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEM
REND TISZTIKERESZTJE kitüntetést kap
ta:
BAÁN LÁSZLÓ,
a
Szépművészeti
M úzeum főigazgatója

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEM
REND LOVAGKERESZTJE kitüntetést kap
ta:
DR. FITZ JENŐ, Széchenyi-díjas régész,
professor emeritus, a Fejér Megyei M úzeu
mok nyugalmazott igazgatója,
SZUFIAY PÉTER, a Néprajzi Múzeum gyűj
teményvezetője
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉR
DEMKERESZT kitüntetést kapta:
SZÉKELYHÍDI LAJOSNÉ, a Magyar Termé
szettudományi M úzeum nyugalmazott gaz
dasági igazgatója
Móra Ferenc-díjjal jutalmazták azokat a mu
zeológusokat, akik jelentős teljesítményük

kel szakterületük fejlődését és előrehaladá
sát szolgálták:
DR. BERECZKI IBOLYA néprajzos m uze
ológus, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum főigazgató-helyettese,
JARÁBIK GABRIELLA, a szlovákiai Magyar
Kultúra M úzeum igazgatója,
JÓSVAINÉ DR. DANKÓ KATALIN régész
muzeológus, a sárospataki Rákóczi M úze
um igazgatója,
DR. MÉSZÁROS FERENC muzeológus, a
Magyar Természettudományi Múzeum fő
igazgató-helyettese,
RÖDÖNYINÉ DR. FACSÁDY ANNAMÁ
RIA régész-muzeológus, a Budapesti Tör
téneti M úzeum Aquincumi Múzeum igaz
gató-helyettese,
Széchényi Ferenc-díjat kaptak a közgyűjte
mény szakterületén dolgozó szakemberek,
akik magas színvonalú elméleti vagy gya
korlati tevékenységükkel, új módszerek ki
dolgozásával és alkalmazásával szolgálják
szakmájukat:
DR. SZATMÁRI SAROLTA
ré g é s z -m u 
zeológus, a Magyar Mezőgazdasági M úze
um főigazgató-helyettese,
DR. ZOMBORI ISTVÁN, a szegedi Móra Fe
renc M úzeum igazgatója:
Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott:
Simon Zsuzsanna könyvtáros, művészeti
író, a M űcsarnok szakmai könyvtárának lét
rehozásáért.

Százhalombatta Önkormányzata és a Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozata 2005-ben emlékérmet ala
pított a váratlanul eltávozott tagozati elnökünk, a Matrica Múzeum egykori igazgatója, Poroszlay Ildikó
emlékére. 2007-ben a tápiószelei Blaskovich Múzeum vehette át ezt a szép szakmai elismerést. Ebben az
évben is várjuk a javaslatokat az emlékérem odaítélésére. Az emlékérmet az a kismúzeum kaphatja meg,
aki évek óta kiemelkedő muzeológiai tevékenységet végez. A részletes indoklással alátámasztott javasla
tot a Kismúzeumi Tagozat elnökének címére (dr. Bathó Edit, 5101 Jászberény, Táncsics Mihály u. 5., Pf. 30
vagy jaszmuzeum@invitel.hu) kérjük eljuttatni. 2008. szeptember 30-ig.
Az emlékérem odaítélésére bárki javaslatot tehet. Társasági tagsággal nem rendelkező javaslattevőknek
két Pulszky-Társaság-i tag támogató nyilatkozatát is csatolnia kell. A Poroszlay Ildikó-emlékérmet ebben
az évben október 16-án, a Tápiószelén megrendezésre kerülő szakmai napon adjuk át.
A Kismúzeumi Tagozat elnöksége
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Hírek

KÖZÉPKORI KÓDEXMÁSOLATOK A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUMBAN

Az Országos Széchényi Könyvtár és a kolozsvári Amaryllis Társaság jóvoltából a budai vár könyvtárá
ban, Mátyás király híres corvinái között érezhették magukat a sepsiszentgyörgyiek a Székely Nemzeti Mú
zeumban tartott Bibliotheca Corviniana című vándorkiállítás megnyitóján. Az est folyamán Bálint Ágnes
brassói művészettörténész méltatta a budapesti Országos Széchényi Könyvtárból származó 19 pannót és öt
nemesmásolatot. A másolatok révén juthatott el a kiállítás üzenete, a szervezők megvallottan a Bibliotheca
Corviniana hangulatát felidézni kívánó szándéka 2008-ban, a reneszánsz évében Erdély több városába, töb
bek között a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumba.
A Bibliotheca Corviniana vándorkiállítást október elsejéig láthatták az érdeklődők.

ÉNLAKA TÖRTÉNETE ÉS KULTÚRÁJA

A fenti cím alatt tudományos konferenciára került sor 2007-ben a faluban, amelynek szervezője Visy
Zsolt, rendezője pedig a Pro Énlaka Alapítvány volt. Az előadások Énlaka történetének, társadalmá
nak, művelődésének, vallási életének, római, középkori és néprajzi emlékeinek, kulturális értékeinek
a tárgyalása és értékelése mellett a jelenkori gondokra is ráirányították a figyelmet, keresve a falu és
a lakosság megmaradásának, boldogulásának útjait. A helyi, erdélyi és magyarországi előadók szí
nes képekkel gazdagon illusztrált tanulm ányait tartalmazó kötet 2008 végéig Szabó Á rpád püspök
úr bevezetőjével megjelenik.
A kötet megrendelhető, ill. megvásárolható a Pro Énlaka Alapítványnál az alapítvány bankszámlájára
történő átutalással. Ára: 2900,- HUF / 12,- EUR / 17,- USD / 43,- RON + postaköltség.
2008. október 31-ig történő befizetés esetén 30% kedvezmény jár. További információ:
FUNDATIA PRO ÉNLAKA ALAPÍTVÁNY
537008 Inlaceni/Énlaka
Románia
szavai.marton@gmail.com

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUMBAN: KÓS KÁROLY TERVEZ
TE KORLÁT- ÉS MOZAIKAVATÁS

A Kós Károly által 1912-ben megálmodott kovácsoltvas korlát és a m úzeum i mozaikcímer felavatá
sára is sor került a Kulturális Örökség Napjai című kétnapos nemzetközi rendezvény alkalmából,
2008. szeptember 20-21-én a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. Az Európa Tanács ál
tal felkarolt, 48 országban megrendezésre kerülő programsorozat fő célja volt, hogy a nagyközönség
figyelmét ráirányítsa a - sokszor műemlék - épületek értékeire, azok megóvására. 2008-ban központi
témaként A reneszánsz éve programsorozathoz is lehetett kapcsolódni, emellett azonban a sepsi
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum számára kiemelten fontos, hogy idén Kós - emlékév van. So
kak számára ismert, a m úzeum épületét Kós Károly tervezte, ám az általa 1912-ben, a múzeum épí
tésének éveiben megtervezett kovácsoltvas korlát hosszú évtizedeken át csak álom maradt. Ezt az
álmot most végre valóra váltották: 2008. szeptember 20-án, ünnepélyes keretek között került sor a
kovácsoltvasból és fából készült korlát felavatására. Ezzel még nem ér véget a híres építészre való
emlékezés, hiszen a szintén a múlt század első felében, Kós által tervezett, velencei mozaikból ké
szült színes múzeumi címer leleplezésére is ekkor került sor. A korlát N agy György olaszteleki ko
vácsmester, míg a mozaik Makkai András kolozsvári szobrászművész munkáját dicséri.
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RENESZÁNSZ A MŰVÉSZETBEN
ÉS A TUDOMÁNYBAN

A művészeti csoportokat, az alkotóközös
ségeket és a városokat célozta meg az ok
tatási és kulturális tárca a Reneszánsz Év
2008 alkalmából tavasszal meghirdetett
910 millió forintos pályázati csomagja.
A nyertes művek és a megvalósuló prog
ramok által több száz kulturális esemény
nyel bővült a Reneszánsz Év 2008 amúgy
sem szűkös kínálata.

RENESZÁNSZ HÍREK
VÁROSOK RENESZÁNSZA

130 millió Ft összértékben hirdette meg a tárca a Városok reneszánsza című pályázatot, amellyel köz
téri képzőművészeti és iparművészeti alkotásokat és „Public Art" műalkotások vidéki nagyvárosokban
való megjelenését kívánja támogatni. A pályázatok célja, hogy megszólítsa a városokat és új köztéri kép
zőművészeti és iparművészeti alkotások szülessenek. A pályázatokat a Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus gondozta.
Köztéri képzőművészeti és iparművészeti alkotások támogatása
A pályázat célja a köztéri kortárs művészeti kezdeményezések kibontakoztatása és továbbfejlesztése, az újí
tó jellegű alkotói elképzelések, projektek ösztönzése, a lakókörnyezet, valamint a közösségi terek vizuális
kultúrájának, a környezetkultúrának a fejlesztése. 85 település köztereinek esztétikai megújulását segíti ily
módon hatékonyan a pályázat.
„Public Art" műalkotások vidéki nagyvárosokban való megjelenése
. A public art munkák vidéki nagyvárosokban való megvalósítására meghirdetett, országos, nyílt pályázat
lebonyolítására 30 millió forintot biztosított a tárca.
A Lektorátus nyolc várost - Debrecen, Dunaújváros, Eger, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely- hívott
meg partnerként a projektbe, az általuk delegált szakértők segítettek a lehetséges helyszínek, majd a meg
valósuló művek kiválasztásában.
a pályázatra összesen 116 érvényes pályamű érkezett be.
A nyolc városban megvalósuló public art program során összesen 24 public art mű kerül a kö
zönség elé, ami az 1993-as Polifónia project kísérlete óta térben és a művek számát tekintve is a public art
legnagyobb méretű egyidejű megjelenése lesz Magyarországon.
Hogy unokáink is lássák" - műszaki örökség pályázat
A pályázat célja: a műszaki, technikai- és közlekedéstörténeti emlékanyag, valamint az ipari örökség védel
me, megőrzése és hasznosítása, hozzáférhetőségének biztosítása, illetve korszerű bemutatásának előmozdí
tása mind a magyar, mind az idegen nyelvű közönség számára. A pályázati keretösszeg 70 millió Ft volt.
A pályázat kiemelkedő projektjei:
1.

OMM Vegyészeti Múzeuma, Várpalota

A mintegy hatszáz éves Thury-várban, Mátyás király egyik kedvenc tartózkodási helyén a nyár folya
mán nyílt meg a reneszánsz kor tudományos életében meghatározó szerepet játszó titokzatos kísérleteknek
helyet adó laboratórium, az alkimista műhely. Az immár hetedik éve megrendezett, a középiskolás kor
osztálynak élvezetes nyári programot nyújtó alkimista tábor résztvevői a kibővült múzeumpedagógiai kí
nálattal betekintést kaphattak a középkori aranycsinálás művészetébe.

Hírek

2.

OMM - Kohászati Múzeuma, Miskolc

„Alkotó tűz virágai - a kovácsoltvas reneszánsza" címmel nyílt szeptember 12-én kiállítás, amelyet idén
már egy három napos fesztivál, a Fazola-napok keretében rendeztek meg. A kiállításhoz „Sánta kovács"
címmel múzeumpedagógiai foglalkoztató csomag is készült, amellyel az idei tanévtől már a szervezett
múzeumi órák keretében találkozhatnak a diákok.
3.

Központi Bányászati Múzeum, Sopron

A 14 év alatti korosztály számára újfajta játékos foglalkoztató teret alakítottak ki. A 25-30 gyerek
befogadására alkalmas térben új formaelemek, a játékos ismeretátadást segítő komplex nyomtatott
anyagok, valamint a középkori bányák világát idéző installáció kapott helyet. A fogadó térből egy
szűkölő-táguló csőrendszeren, csúszdán juthatnak a foglalkoztató térbe, ahol működő bánya ma
kett és az elengedhetetlen kabala, a bányász törpe várja a technikai örökségünk ezen szelete iránt
érdeklődő családokat, gyerekeket.

IRODALMI RENESZÁNSZ

AZ EDDIG LEZÁRULT PÁLYÁZATOK:

Az „Irodalmi reneszánszára 250 millió Ftot fordít a tárca, amely keretében egyrészt
magyar irodalmi művek idegen nyelvre
fordítását, másrészt olyan alkotások meg
születését támogatja, amelyek új látásmód
dal, irodalmi eszközökkel ábrázolják az új
évezred „Mátyás királyát". Az „Irodalmi
reneszánsz" pályázat harmadik eleme az
ország irodalmi emlékházainak infrastruk
turális fejlesztéséhez, új, közösségformáló
színterek kialakításához nyújt segítséget.

„Mátyás, a király" - képregénypályázat
A pályázat célja: Mátyás-mesékre épülő
képregények létrehozása új látásmóddal,
eredeti parafrázisokkal, amelyek az alap
történetek továbbgondolásával megmutat
ják az új évezred Mátyás királyát.
„Az én Mátyás királyom"
A pályázat célja: olyan, minimum három
flekkes kisprózái művek, „modern mesék"
létrehozása (novella, tárca, elbeszélés, kar
colat, humoreszk stb. műfajban), amelyek
új, mai olvasatai a Mátyás-legendának.

AZ IRODALMI EMLÉKHÁZAK
RENESZÁNSZA

RENESZÁNSZ UTAK VIRTUÁLIS TALÁLKOZÁSOK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Re
neszánsz Év 2008 jegyében 120 millió forint
összértékben hirdette meg az „Irodalmi em
lékházak reneszánsza" meghívásos pályáza
tot, amelynek keretében az intézményekben
élményközpontokat hoz létre, elősegíti az is
kolák és az emlékházak hatékonyabb együtt
működését, támogatja a köréjük szerveződő
kulturális rendezvényeket, táborokat.
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2008. november 7. - 2009. február 28. Petőfi
Irodalmi Múzeum
Sodalitas Litteraria Danubiana. Zenélő név,
mely a reneszánsz budai udvar egyetlen tu
dós társaságát jelöli. Tagjai hivatalnokok, csil
lagászok, térképészek, orvosok, művészek,
filológusok, költők voltak. A virtuális találko
zókon velük, az ő tudományukkal ismerked
het meg a látogató ezáltal kapcsolatot teremt
ve a reneszánsz és a modern kor között.

LEGENDÁS LÉNYEK, VARÁZSLATOS
VIRÁGOK - A KÖZKEDVELT RENE
SZÁNSZ

2008. november 14. - 2009. szeptember 27.
Néprajzi Múzeum

RENESZÁNSZ LÁTVÁNYTÁR - ÉPÍTÉ
SZET MAGYARORSZÁGON 1476 -1580

október 17. - 2009. január 18-ig.
Magyar Nemzeti Múzeum

Sárkányok, egyszarvúak, ugró szarvasok,
kackiás, színpompás virágminták - olasz
hatás, vagy inkább francia. Ön milyennek
látja a reneszánsz díszítést? A kiállítás szá
mos alternatívát kínál ennek eldöntésére, il
letve annak megítélésére, hogy ezek a mo
tívumok hol és hogyan a legszebbek. De az
is nyomonkövethető mindeközben, hogy a
minták honnan kerültek a köznapi kultúrá
ba és ott hogyan éltek tovább. A döntéshez
a segítséget festett bútorok, mennyezet ka
zetták, mázas kerámiák, ónedények, szőt
tesek és hímzések adják.

Semmiképpen sem nevezhető hagyomá
nyosnak a reneszánsz építészet emlékeit
a legmodernebb technikával bemutató ki
állítás. A sajátos nézőpontból közvetített
időutazás alapját eredeti tárgyi anyag ké
pezi: töredékek, művészeti alkotások és ko
rabeli fegyverek. Új alakjukban nagyméretű
makettek formájában, interaktív animációs
filmrészletekben, a virtuális modellezést
segítségül hívva kápráztatják el a mai kö
zönséget. Különlegesség még, hogy a nagy
szabású kiállítás rekonstrukciós és számítógépes munkáiban a legkiválóbb hazai szak
értők mellett a Budapesti Műszaki Egyetem
mintegy 200 hallgatója is részt vett.

A NEORENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET BU
DAPESTEN

ÖRÖK RENESZÁNSZ - A MEGÚJULÁS
TECHNIKÁJA

december 31-ig.
Budapest Főváros Levéltára

január 21-ig. Közlekedési Múzeum

Budapest belső negyedeinek építészeti össz
képét izgalmas, múltidéző pompával hatá
rozzák meg a reneszánsz formakincsét fel
használó épületek. A kiállítás a lakóházak
eredeti terveiből, a főváros középületeinek
dokumentumaiból, valamint a nagyszerű
építész, Ybl Miklós tervhagyatékából vá
logat. Korabeli fényképek, tervrajzok, épületmodellek teszik még színesebbé az ide
látogatók számra az építészeti áttekintést.

A technikatörténeti múzeumok közös re
neszánsz kiállításán a látogatók rácsodál
kozhatnak a reneszánsz kor technikai vív
mányaira, bepillantást nyerhetnek a gon
dolatmenetbe, amelynek során elődeink
azokat felfedezték. De nyomon követhetik
azokat az újításokat is, melyek ezen folya
matok végén jöttek létre és melyek hatással
voltak és vannak a jelenkor műszaki tudo
mányaira. A reneszánsz üzenete még ma is
mozgalmas.

NEORENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET BUDAPESTEN, 1860-1918
október 18-ig. Művészetek Palotája

A Magyar Tudományos Akadémia palotája, az Andrássy út épületei, az Operaház. Jól ismert
neoreneszánsz építészeti alkotások. Jól ismertek, vagy mégsem eléggé? A „Reneszánsz Év - 2008"
keretében létrejövő kiállítás lehetőséget nyújt ismereteink elmélyítésére, és számos új informáci
óval gazdagíthatja a látogatókat a „boldog békeidők" nagyszabású városépítési programjaival,
számos új épülettípussal és a kor modern építészeti technikáival kapcsolatban, sosem látott ter
vekkel, fényképekkel és makettekkel.
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K onferencia

MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVNYITÓRA ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZAKMAI RENDEZVÉNYRE
KERÜLT SOR SZEPTEMBER 29-ÉN AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN

A résztvevő kollégák a szakmai program on megtekinthették az Iparm űvészeti M úzeum állan
dó és időszaki tárlatait, valamint új tapasztalatokat szerezhettek arról, hogyan hasznosíthatják
és használhatják fel a múzeum gyűjteményét az iskolai oktatásban. A konferencia választható
program ként lehetőséget kínált az Iparművészeti M úzeum tagintézményeinek (Hopp Ferenc
Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, Nagytétényi Kastélymúzeum) m eglátogatására, és az ott fo
lyó közönségkapcsolati, valamint m úzeum pedagógiai munka megismerésére.
Az Iparművészeti M úzeum elmúlt másfél évének m úzeum pedagógiai kezdeményezéseit be
m utató programok mellett, a hagyományoknak megfelelően sor került a 2007. évi Nívódíjjal
jutalm azott intézmények újabb m úzeum pedagógiai fejlesztéseinek bem utatására, valamint ki
emelt programként a 2008-ban kiírt pályázat eredm ényének kihirdetésére és a Nívódíjak ün
nepélyes átadására. Az idei Évnyitón az eddigiekhez képest rendhagyó módon lehetőséget te
rem tettek arra, hogy a díjátadó ünnepséget követően a jutalm azott intézmények pályázati anya
gukat rövid beszámoló formájában ismertethessék.
Az Évnyitó programjaihoz kapcsolódva idén is megrendezték a M úzeumpedagógiai Expót,
melynek keretében a résztvevő m úzeum ok és szakmai kiadók lehetőséget kaptak, hogy bem u
tassák m úzeumpedagógiai programjaikat, valam int a témához kapcsolódó ötleteiket, a velük
együttműködő vállalkozásokat, kiadványaikat és termékeiket, vásárlási lehetőséggel.

XI. ORSZÁGOS MŰSZAKI MUZEOLÓGUS TALÁLKOZÓ
ESZTERGOM, 2008. NOVEMBER 27-28.

A műszaki muzeológusok XI. találkozóját a Duna Múzeum (Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi
Múzeum) rendezi Esztergomban, az Országos Műszaki Múzeum és a Közlekedési Múzeum szakmai
támogatásával. A találkozóra várnak minden műszaki és technikatörténeti muzeális intézményben
dolgozó kollégát, a szakterület iránt érdeklődőket és magángyűjtőket határainkon innen és határain
kon túl. Felkért előadók előadásaikban épített örökségünk védelmét, az ipari műemlékek rekonstruk
cióját, turisztikai hasznosítását, a műtárgyvédelmet és a műszaki tárgyak restaurálását mutatják be.
A tanácskozás helyszíne: Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ
2500 Esztergom, Szent István tér 2. (Várhegy)
Szállás: Szent Adalbert Szálloda (a Konferencia Központ közelében)
2500 Esztergom, Dózsa György tér 1.
Részvételi díj mindkét napra : 8.000,Ft (muzeális közgyűjteményekben dolgozóknak)12.000,Ft
A jelentkezéseket e-mailben, vagy levélben várják
2008. október 5-ig az alábbi címek valamelyikére:muszmtal@, mail.dunamuzeum. org.hu vagy Duna
Múzeum 2500 Esztergom, Kölcsey u. 2 sz.
További információ kérhető Szókéné Fekete Erzsébettőhtel.: 33500250;
szoke@mail.dunamuzeum.org.hu címen.
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TÉGLAÉPÍTÉSZET-TÖRTÉNETI SZIMPÓZIUM
DOMBÓVÁR, 2008. NOVEMBER 21-22.

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület (al.: 1984) fenntartásában működő intézményünk há
lózata a Múzeumok Éjszakájától kezdve Őri Nándor építőmester közel 1.100 darabot számláló bélyeges
tégla gyűjteményének legjavából egy önálló kiállítóhellyel bővült. A gyűjteménynek a város ún. Szigeter
dő részén, műemléki hitelesítéssel rekonstruált koraközépkori lakótorony ad helyet.
Az NKA Építőművészeti Kollégiumának támogatásával mód nyílik arra, hogy a téglaépítészet különböző
aspektusaival foglalkozó kutatók, oktatók, és e szakmák leendő művelői, főiskolai és egyetemi hallgatók,
gyakorlati szakemberek és kétkezi mesterek számára 2008. november 21 - 22. között Dombóváron adunk
helyet „A magyarországi téglaépítészet története" elnevezésű első szakmaközi szimpóziumnak.
Az összejövetelünkön egy ősi technológia és építészeti kultúra mának és a közeli jövőnek is szóló ak
tuális üzeneteit kívánjuk körbejárni, ill. ehhez helyet, alkalmat, emberléptékű környezetet biztosítani
ehhez Önöknek! Ezért hívtuk és hívjuk segítségül a különböző szakterületek e témakör iránt érdek
lődő/érintett kutatóit, az új- és legújabb kori városépítésztől a néprajzoson át a gyártás-technológia
vagy a beltér díszítő művészéig s tárgygyűjtés szerelmeséig.
A szervezésben és a megvalósításban szakmai partnerünk és társunk: a Veszprémben működő Ma
gyar Építőipari Múzeum, támogatónk a kezdetektől a MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabi
zottsága, valamint a „Monarchia" Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete.
dr. Kriston Vízi József
múzeumvezető
tel.: 74/ 465 715; 20/910 80 66
további információk: a muzeum.dombovar@gmail.com levelezőn, jelentkezésükkor e-mail címüket is
kérjük feltüntetni.

P ályázat

PÁLYÁZAT A MÚZEUMI KÖNYVTÁRAK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSÉRE

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Múzeum Szekciója ( előző néven: Virtuális Múzeumi Könyvtár)
felhívja a könyvtáros kollégák és az intézmény vezetőik figyelmét az alábbiakra:
a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz"... c. 3.2.4/08.01. sz. pályázat első
és - hosszú távon - utolsó lehetőség a múzeumi könyvtárak gyűjteményének könyvtárszakmai szem
pontú feldolgozására is.
Elérhetősége:www.ki.oszk.hu
www.nfu.hu Partnerség Partnerségi... oldalon
Önrész:
Pályázók köre:

önálló egyházi intézmény, stb.;
önálló pályázó v. konzorciumi tag.
Pályázható összeg:
Pályázatíró cégek jegyzéke:

0 %.

nyilvános és nem nyilvános könyvtár;
központilag felügyelt költségvetési szerv,
helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv,

10 m - 100 m Ft
www.ki.oszk.hu
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Olvasnivaló

KUBINYI ANDRÁS: NÁNDORFEHÉR
VÁRTÓL MOHÁCSIG
A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete.
Kiad.: Argumentum, Bp., 2007.
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyv
tára. Sorozatszerk.: Veszprémy László)

A Nándorfehérvár sikeres védelmének és
kapisztrán Szent János halálának 550. év
fordulójára összeállított kötet Kubinyi And
rás akadémikusnak a török-magyar harcok
1456-tól 1526-ig terjedő szakaszával foglal
kozó hadtörténeti tanulmányait adja közre,
megismertetve az olvasóval mindazt, amit
érdemes tudni erről a korszakról.

NÉMETH PÉTER: A KÖZÉPKORI
SZATMÁR MEGYE TELEPÜLÉSEI A XV.
SZÁZAD ELEJÉIG
Kiad.: Jósa András Múzeum,
Nyíregyháza, 2008.

A szerző kutatásának alapjául szolgált
Maksay Ferenc 1940-ben megjelent mun
kája, melyben a Mohács előtti oklevelek
jobbágy-és földrajzi név anyagát gyűjtötte
össze, értékelte, mind e közben a településtörténet családtörténet, birtoklástörténet, a
történeti földrajz szempontjai háttérbe szo
rultak. E hiányt igyekezett pótolni a szer
ző, amikor saját gyűjtése mellett az Ár
pád-kori történeti földrajzhoz készített cé
dulaanyag és Maksay Ferenc kéziratában
maradt kijegyzései segítségével próbálta
Szatmár megye középkori település- és
birtoklástörténeti vázlatát megrajzolni.

KÉPEK A MÚLTBÓL - AZ ELMÚLT ÉVEK
ÁSATÁSAIBÓL PEST MEGYÉBEN
Szerk.: Gyöngyössy Márton. Kiad.:
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága,
Szentendre, 2008.
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A kiadványban a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága látványos formában, sok
képpel szeretné bemutatni mind a nagyközönség, mind a régész szakma számára
az elmúlt 20 év nagyobb ásatásait.

AZ EGZOTIKUM - TANULMÁNYOK
Szerk.: Fejős Zoltán és pusztai Bertalan.
Kiad.: Néprajzi Múzeum, 2008.
(Tabula könyvek 9.)

Mikor beszélhetünk egzotikus vonzásról?
Mi a kapcsolat az etnográfiai tudás és az et
nográfiai tudományos kompetencia kiala
kulása, valamint az utazások összetett sok
féle hagyománya között? Mi a szerepe az
irodalomnak és a sajtónak a turizmus eg
zotikumának létrejöttében, alakulásában?
Hogyan jönnek létre a médiatársadalom
különféle virtuális tereiben az egzotikum
szigetei? Ezekre és még sok más kérdésre
adnak választ az egyes tanulmányokban
leírtak, melyek az egzotikum felé fordulás
sal közelítenek a kérdéshez.

BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET:
NEMESI KÖZBIRTOKOSSÁGOK
A KŐVÁR-VIDÉKEN
Vallomásos összeíráés 1803-ból. Kiad.:
K iskun Múzeum Alapítvány,
Kecskemét, 2007.
(Monumenta Muzeologica 1.)

A Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szerve
zet új könyvsorozatának célja, a különle
ges tudományos értékekkel bíró írott em
lékeknek, forrásoknak a közreadása, meg
ismertetése. A szerzőnek jelen kötet meg
írásához a Kővár-vidék, 1803-ban íródott
nemesi közbirtokosairól szóló könyv szol
gált alapul. Az első részében társadalomés agrártörténeti szempontból elemzi a val
lomásokat A második rész forrásközlést, a
birtoklási adatokat, települési összegzése
ket és egy válogatott helynévanyagot tar
talmaz.
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WICKLER ERIKA: RÁCOK ÉS VLAHOK
A HÓDOLTSÁG KORI
ÉSZAK-BÁCSKÁBAN
Kiad.: Bács-Kiskun Megyei Önkormány
zat Múzeumi Szervezete, Kecskemét, 2008.

Múzeum nyugalmazott főigazgatója vall
életéről, munkásságáról.
DEMETER LAJOS - DEMETER LÁSZLÓ:
HONVÉDNÉVKÖNYV. SEPSISZENTGYÖRGYIEK1848-1849-BEN.
Tortoma Könyvkiadó, Bárót, 2008.

Az észak-bácskai hódoltság kori balkáni
népesség régészeti kutatása 1993-ban kez
dődött: ekkor vált ismertté Bácsalmás ha
tárában az a temető, melyet 16. századi
rác-vlah betelepülők hagyatékának hatá
rozott meg a szerző. Azóta a temetődomb
csaknem teljes területét feltárták. A közel
500 sírban történt feltárásoknak, a talált le
letek elemzésének, dokumentálásának öszszegzése ez a dolgozat.

GARAS KLÁRA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ:
NŐK A TUDOMÁNYBAN
Szerk.: Herzka Ferenc. Kiad.: Medicina K.
Bp., 2008.

(Akadémikus portrék)

A Medicina Kiadó új sorozatot indít „Aka
démikus portrék -nők a tudományban"
címmel, melyben hazánk akadémikus höl
gyeit mutatja be. Az első kötetben Garas
Klára művészettörténész, a Szépművészeti

Igazi hiánypótló kötet bemutatásának lehet
tek tanúi, akik 2008. szeptember 24-én, szer
dán este 7 órakor ellátogattak a sepsiszent
györgyi Székely Nemzeti Múzeum Bar
tók termébe. Cserey Zoltán, a múzeum tör
ténésze ekkor ismertette Demeter Lajos és
Demeter László által írt, Honvédnévkönyv.
Sepsiszentgyörgyiek 1848-1849-ben című
könyvet, mely úgy családtörténeti, mint a
város története szempontjából hiánypótló
alkotás. Az 1848/49-es forradalom és sza
badságharc sepsiszentgyörgyi, valamint a
városhoz kötődő 927 résztvevőjének élet
rajzi adatait tartalmazó honvédnévkönyvet
a szerzők ajánlása szerint haszonnal forgat
hatják mindazok, akik a megyeszékhelyen
kívül Szemerja, Kilyén és Szotyor negyvennyolcas múltjával, hagyományaival kíván
nak jobban megismerkedni, de nagy hasz
nára válhat azoknak is, akik családtörténeti
kutatást végeznek, vagy saját családjuk 19.
századi adatait óhajtják feldolgozni.
A könyv ára: 26 lej.

Tejivó a Marx (Nyugati) téren, 1950-es évek. Buváti felvétele
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E szám unk szerzői

MUNKÁCSY GYULA
fotótörténész, muzeológus
- Országos Pedagógiai
Könyvtár és Múzeum
főigazgató helyettese

CS. LENGYEL BEATRIX
történész, muzeológus
- Magyar Nemzeti Múzeum

BAKI PÉTER
igazgató
- Magyar Fotográfiai
Múzeum

SZENDE LÁSZLÓ
történész, régész, muzeológus
- Magyar Nemzeti Múzeum

FISLI ÉVA
történész
- Magyar Nemzeti Múzeum

SZÉCSÉNYI ANDRÁS
történész
Holokauszt Emlékgyűjtemény

DEMETER ZSUZSANNA
történész, muzeológus
Budapesti Történeti Múzeum

STEMLERNÉ DR.
BALOG ILONA
történész, muzeológus
- Magyar Nemzeti Múzeum
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ORMOS JÓZSEF
fotórestaurátor
- Magyar Nemzeti Múzeum
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Gyula Munkácsy:
SLID MEANINGFUL SURFACES
The author's purpose is to make clear certain
basic categories and ideas in connection with
photography. In the world of pictures it has
been reached that photography became an
accepted and preserved object for museums.
As a work of art it should be inventorized,
described and restored. Photography in the
museum is a three dimensions object the
pictorial content of which can be duplicated
or rather multiplied. Is photography a picture,
a document or a work of art? It can be all the
three in one, or any of them. Photography has
just one life - to make it longer digitalization
is necessary. But there are too many questions
concerning it. So a concept of digitalization
for collections and museums is needed.
Following the discussion of different types of
photographs digitalized the future is foretold:
twenty years after digitalized photos should
be preserved.

Zsuzsanna Demeter:
THE PHOTOGRAPHIC COLLECTION OF
BUDAPEST HISTORY MUSEUM
The collection founded in 1887 is as old as the
museum itself. The 200 000 works preserved in
it are in connection with the capital and even
today the main task is to follow and document
its development in pictures. Beside cityscapes,
street-views portraits of the outstanding
figures of the city are also collected. Albums
on the famous buildings or events like the
Royal Palace or the National Expo form a
precious part of the collection. Digitalization
has just begun and should be continued in the
future. The photographs of the collection are
used in a wide range of publications.

Beatrix Cs. Lengyel - Ilona Stemler-Balog:
THE HISTORICAL PHOTO-ARCHIVE OF
THE HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM

photo-historical aspects are both important in
the development of the collection. It has 1 325
000 pieces of positive pictures and negatives.
The system of the grouping follows that of
the Historical Gallery to which it has formerly
belonged: portraits, cityscapes, Hungarian
and foreign events, negatives, slides and
a photo-historical archive are the parts of
the collection. Its task is inventorization,
publication, research and display and it also
serves as a basis for the illustration of different
publications.

Péter Baki:
THE HUNGARIAN MUSEUM OF
PHOTOGRAPHY
The
foundation
of the
Hungarian
Photographers' Association and the Society
of Photographers formed in 1991 served as a
basis for the later museum, the only national
one in Hungary. The collection is boasting
with a wide range of the works of the greatest
photographers of Hungarian origin, like Ker
tész, Brassai, Capa and Munkácsi. Beside the
photographs amounting almost one million
pieces the museum preserves the objects and
documents of photography as well. It has a
library, an archive and deals with restoration.

László Szende:
PHOTOGRAPHIC COLLECTION OF THE
HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM'S
CENTRAL ARCHIVE
The basically archaeological photo-collection
was thought of for the first time in 1956.
Two years later it was brought about on
the basis of the photos and negatives of
the archaeological departments. Later the
material of the department of Modern History
was added to it. Beside the photographs of
archaeological objects from different periods
it also preserves the pictures of the events in
connection with them.

As the largest and oldest collection of historical
photography in the country it was founded as
early as 1874 with a donation. Historical and
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Hogy gyűjteménye a legnagyobb
biztonságban legyen.
UNIQA Műtárgybiztosítás

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!

u : UNIQA
UNIQA Biztosító Zrt. - Jaksa Éva
1134 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

ARTEX ART SERVICES
A MŰVÉSZETET MEGŐRIZNI ÉS MEGMUTATNI

• mú'tárgyszállítmányozás
• kiállítás tervezés és kivitelezés
• műtárgyraktár
• 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.: + 3 6 27 390 426
Fax: + 36 27 631 164
office@artexartservices.hu

www.artexartservices.hu
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