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� Ózer Ágnes

Gondolatok a múzeumról

Ha a múzeumokról beszélünk, rögtön felmerül a kérdés, hogy voltak, 
vannak és lesznek-e múzeumaink? Arra sem tudunk igazán válaszolni, 
hogy szűkebb pátriánkban, a mai Vajdaság Autonóm Tartományban mű-
ködő múzeumok közül melyiket érezhetjük igazán a miénknek . Tehát jo-
gosan tehetjük fel a kérdést, volt-e és van-e múzeumunk? Természetesen 
ezekre a kérdésekre nem lehet egyértelműen és rögtön válaszolni . Ennek 
okát pedig abban az egyszerű tényben kell keresnünk, hogy az ilyen kér-
désfeltevést a hatályban lévő múzeumokról és kulturális örökségről szóló 
törvényeink és előírásaink nem teszik lehetővé .

Ettől függetlenül nem árt, ha egy kis számadást végzünk, és szem-
ügyre vesszük, hogy a „boldog békeidőben”, az impériumváltást megelőző 
időszakban, milyen volt tájaink múzeumi gyűjteményeinek jogi és rend-
szerbeli helyzete .

Tételesen, hogy az egykori Bács-Bodrog, Torontál és Temes megyék-
ben, amelyek területét a mai Vajdaság felöleli, milyen múzeumok léteztek, 
és milyen feltételek között működnek ma .

Előtörténet
A magán- és közgyűjtemények múzeummá való átalakulása tájainkon 

a 19 . század második felére vezethető vissza, és szoros összefüggésben áll a 
megyei monográfiák megírását szorgalmazó Ipolyi Arnold által meghirde-
tett monográfia-írási mozgalom fejlődésével, melyet támogatói és a megyei 
történelmi társulatok vittek tovább . A monográfiák a megyei történelmi 
társulatok tevékenységének eredményeként jöttek létre, és a honfoglalás 
ezredéves évfordulóját ünneplő millenniumi projektum köré szerveződve 
lendültek fejlődésnek, és a vármegyei monográfiák megírásában csúcso-
sodtak ki . 
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A vármegyei monográfiák megírását a helyi monográfiák megírása 
előzte meg, amelyből nemcsak a helytörténészek vették ki részüket, hanem 
a magyar történetírás kiemelkedő egyéniségei is, akik az alapozó munká-
latokon túl a különböző monográfiák szerkezeti és tartalmi vázát is kidol-
gozták . A helyi monográfiák megírását kezdeményező értekezést Ipolyi 
Arnold írta meg, míg módszertani elveit Pesty Frigyes fogalmazta meg, és 
a Századokban (PESTY 1872) tárta a nyilvánosság elé . 

Ipolyi Arnold, a magyar helytörténetírás megalapozója 1864-ben  
A megyei monográfiák tervezete címen elmondott beszédében hirdette meg 
azt a tézist, miszerint a magyar történelem szintézisét csak a helyi, vagyis 
vármegyei monográfiák alapján lehet megírni .  Ipolyi Arnold szerint: „Be-
látták, hogy csak monográfiák alapján emelkedhetik föl biztosan az egye-
temes hazai történelem épülete . Belátták, hogy a hazai történelem iránti 
rokonszenv legszélesebben akkor fog elterjedni, ha az egyes testületek, 
városok és megyék fogják saját történelmüket megírva és közzétéve bírni . 
Hogy ekkor és ezáltal nemcsak a könyvek fognak szaporodni, hanem az 
utókor tisztelete, a hazaföldhözi ragaszkodás fog fölébresztetni és élesztet-
ni” (IPOLYI 1978: 178) . 

Az ezt követő helyi monográfia-mozgalom beindulásával, a vármegyei 
történelmi társulatok megalakulását követően, vállalták fel a vármegyei 
monográfiák megírásának közvetlen szervezését és a munka közben be-
gyűjtött múzeumi tárgyak őrzését, számbavételét és kiállítását . A helyi 
monográfiák megírásához begyűjtött anyag az egész ország területét be-
hálózó kilenc központ köré tömörült társaságok helyiségeiben talált ott-
honra . A begyűjtött anyag gyűjteményekbe és múzeumokba való letétbe 
helyezésének ötlete Rómer Flóristól származott .

A mai Vajdaság területén a monográfia-mozgalom kezdetét,  így a 
múzeumok történeti kutatásainak szerveződését két társulat munkája 
határozta meg . Az egyik a temesvári székhelyű és Ortvay Tivadar által 
támogatott Délmagyarországi Régészeti és Történelmi Társulat (ORTVAY 
1874), a másik pedig a zombori székhelyű Bács-Bodrogh Vármegye Törté-
nelmi Társulata (1883) . 

Az időbeli eltérés azért keletkezett, mert Temesvár intellektuális poten-
ciáljával és helyzetével nemcsak a Bánság központjának számított, hanem 
egész Dél-Magyarországra is jelentős hatást gyakorolt . 1872-ben itt ke-
rült sor a Délmagyarországi Régészeti és Történelmi Társulat megalakítására, 
amelyet 1875-ben tudományos folyóirata, a Régészeti és Történelmi Értesítő 
megjelenése követett . A társulat szervezésének egyik kiemelkedő támoga-
tója Ormos Gyula volt, akit elsősorban a „magyar állameszme” megerősö-
désének szelleme vezérelt a magyar múlt és Dél-Magyarország múltjának 



7

kutatásában . Az egyesület szervezésében már hírnévnek örvendő és tudo-
mányos kutatásokban jeleskedő személyek is részt vettek, Ortvay Tivadar, 
Szentkláray Jenő és Pesty Frigyes is . A Történelmi Társulat megalakításá-
val párhuzamosan folyt a múzeum szervezése is, és az a Délmagyarországi 
Múzeum Társaság (1878) megalakulásával konkrét alakot öltött, amely 
1885-ben a Délmagyarországi Régészeti és Történelmi Társulattal egye-
sülve folytatta tevékenységét . Ma ez a gyűjtemény képezi a Temesvári Mú-
zeum gyűjteményeinek alapját . Megalakulásában és munkájában Böhm 
Leonhard és Milleker Félix (Bódog) is kivették részüket, hozzájárulásuk a 
múzeumi tevékenység fejlődésében a Bánság területén nagymértékű volt . 
A társaság számára a Temesi bánság külön épületet emelt, ahol nemcsak 
kutatómunka folyt, hanem a Dél-Magyarország történelmére vonatkozó 
múzeumi gyűjtemények is otthonra találtak . A társulat ebben az épületben 
működött, és a begyűjtött tárgyak is ide érkeztek, elsősorban a régészeti 
ásatások anyaga és minden más, ami Magyarország története szempontjá-
ból fontosnak számított  (OZER 2008: 91–98) .

Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulata valamivel később, 1883-
ban alakult meg Zomborban . A társulat a helytörténet iránti fokozott ér-
deklődés eredményeként jött létre (KÁICH 1980), amit az újonnan kiala-
kult bácskai városok értelmiségi rétegének megnövekedése idézett elő .

Bács-Bodrog vármegye Történelmi Társulatának megalakulása rész-
ben azzal a ténnyel magyarázható, hogy a vármegye területén élő, tör-
ténelemmel foglalkozó értelmiségiek nem akarták elfogadni a temesvári 
székhelyű történeti társaság fennhatóságát . Ezért már az alapító okirat-
ban leszögezték, hogy ez a társulat kizárólag a vármegye területén történt 
eseményekkel fog foglalkozni, és kizárólag tudományos céllal . Kutatása-
ik részeredményeit a társaság tagjai évkönyvbe gyűjtve jelentették meg, 
munkájuk összegezése pedig a Dudás Gyula szerkesztette Vármegye mo-
nográfiában, valamint a Borovszky Samu által szerkesztett Magyarország 
vármegyéi és városai című kötetben látott napvilágot .

A tudományos kutatáson kívül a társulat tagjai az ingó kulturális örök-
ség begyűjtésével is foglalkoztak, amelynek legnagyobb részét a régészeti 
és éremgyűjtemények képezték . Már a gyűjtések kezdetétől az a célkitűzés 
is teret nyert, hogy a „régi tárgyak gyűjteményébe a néprajzi anyag is beke-
rüljön” . Emellett pedig a történelmi egyéniségek „relikviáinak” helyét is itt 
látták . Ilyen volt például Schweidel József honvédtábornok, aradi vértanú 
személyes tárgyainak gyűjteménye, vagy a „kegyeleti tárgyak” gyűjtőfoga-
lom alatt a „haza bölcsének” arany rámába foglalt olajnyomatú arcképe, az 
a rámába helyezett pálmalevél, amelyet Vértesi Károly Kassáról, „a kuruc 
fejedelem” ravatalára helyezett koszorúból hozott haza (Múzeumőri jelen-
tés 1907: 39–47) .
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A múzeumi tárgyak gyűjtésével a községi elöljáróságot is megbízták, 
így a községi jegyzők, segédjegyzők, lelkészek, tanítók és a helyi értelmi-
ség is bekapcsolódott a társulat munkájába .

 A történelmi társulat az anyag őrzésével és rendszerezésével külön 
személyt bízott meg, egy múzeumőrt, aki munkájáról a társulat évgyűlé-
sein számolt be, amelyen bemutatásra került a felvásárolt és ajándékozott 
múzeumi tárgyak listája, valamint a tárgyakra felhasznált pénz elkölté-
séről szóló jelentés is . A begyűjtött tárgyak a zombori Városi Múzeum 
gyűjteményét képezik . 

Múzeumok – koncepciók
A mai Vajdaság területén létrejött múzeumokban még napjainkban is 

érzékelhetően két múzeumalapítási koncepció ismerhető fel, de egyik sem 
mondható dominánsnak és általánosan elfogadottnak . Ezeknek a múzeu-
moknak az alapkoncepciói lényegesen különböznek, mind a ma is gyakran 
szűkebb Szerbiának nevezett államban szokásos múzeumalapítási koncep-
ciótól, mind a Magyarországon ismertektől is, tehát helyi jellegzetességgel 
bírnak . A különbözőségek pedig abban a tényben rejlenek, hogy az adott 
intézmények hogyan viszonyultak a fölvilágosodás eszméihez, és annak ha-
tására jöttek-e létre, vagy valamilyen más mozgatóerő hozta őket felszínre . 
Ez alatt azt értjük, hogy a múzeumszervezők munkálkodtak-e olyan tér 
létrehozásán, amelyikbe a ritka és különleges tárgyakat, külön koncepció 
és módszeres klasszifikáció alapján állítottak ki, amely arra is lehetőséget 
nyújtott, hogy a nemzeti öntudat erősödését támogató központtá fejlődjön 
ki . Olyan bemutató térre gondolunk, amely sajátosan szolgálta nemcsak 
az egykori Magyarországon élő, akkor még relatív többségben lévő ma-
gyarságot, hanem a Magyarországon élő nemzetiségek köreit is, amelyek 
Magyarország területén az akkori vármegyékben, napjainkban pedig a 
mai Vajdaságban éltek . Ezek közé tartozott a magyarországi szerbség is, 
amely az egykori Habsburg Birodalom területére tömegesen a 17 . század 
végén és a 18 . század első felében települt, arra a területre, amelyet ma a 
Vajdaság területeként határozunk meg . Ez a nemzeti tarkaság a valamivel 
később felszabadult Bánátra is jellemző lett, ahol a magyarok, a szerbek és 
a németek mellé zsidók, görögök, örmények, szlovákok, románok, franciák 
és spanyolok települtek . Az így többnemzetivé vált környezetben a mú-
zeumok, mint kimondottan nemzeti intézmények, a klasszikus nemzeti 
közgyűjtemény képét mutathatták, amelybe nemcsak az itt élő magyarok 
emlékeit, hanem minden nemzet saját nemzeti történelmének, kulturális 
előrehaladásának néma emlékeit is begyűjthette . A klasszikusnak mond-
ható nemzeti múzeumi koncepció sem a klasszikus képet mutatja, és a mú-
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zeumalapítási szándék és annak indítékai sem voltak azonosak . A szellemi 
konfúziónak a hatása napjainkig is érezhető azoknak a múzeumoknak a 
gyűjteményein, amelyek magukon hordozzák mind a nemzeti sajátosság 
jegyeit, mind a történelmi tényként kezelhető multietnikusságot, a törté-
nelem diktálta egy területen való együttélés, az egymásra hatások eredmé-
nyeként létrejött jellegzetességeket is .

A múzeumalapítási tevékenység kezdetei tájainkon ennek ellenére nem 
választhatók el a mai Vajdaság területén kialakult meg az általánosan elfo-
gadott nemzeti koncepciójú múzeumalapítási tendenciáktól sem . Az egy-
kori Magyarország területén sem, de a ma már szintén egykori délszláv 
állam vagy Jugoszlávia területén sem, amelynek kereteibe a mai Vajdaság 
területe 1918-tól a 20 . század kilencvenes éveinek közepéig tartozott .

Ezért azon sem kell csodálkozni, hogy az 1918-ig terjedő időszakban – 
tájaink sajátos periferikus és határ menti helyzetéből eredően – a regionális 
és lokális múzeumalapítási impulzusokat mégsem a nemzeti intézmény-
ként működő Nemzeti Múzeum megalakulásának tényétől kapta, így az 
1802-ben alapított Széchenyi Ferenc adományából felfejlődött Nemzeti 
Múzeum példájára sem hagyatkozott . Nem tarthatjuk döntőnek ebben a 
folyamatban a hasonló módon megalakult szerb nemzeti gyűjteményként 
létrejött, 1847-ben a leggazdagabb szerbek egyikének, a magyar nemes 
Thököly Szávának az adományából létrejött szerb gyűjtemény megalapítását 
sem .

Ezért ezen a területen a múzeumok alakulástörténete sem egyszerű, és 
nem az egy nemzethez fűződő történet képét mutatja . Az egyik vetülete 
ennek a kérdésnek az 1918 előtti korszakban létrejött nemzeti múzeumok 
koncepcióján alapuló gyűjtemény- és múzeumalapítás, a másik pedig a 
magyar vonatkozású anyagnak a jelenléte a többnemzetiségű területeken 
létrejött vegyes gyűjteményekben . Akkor állunk legközelebb az igazság-
hoz, ha tudomásul vesszük, hogy a mai Vajdaság területén létrejött múze-
umokban két múzeumalapítási koncepciót ismerünk, de azok közül egyik 
sem mondható dominánsnak és általánosan elfogadottnak . 

Ez különösen azokra a múzeumokra, pontosabban arra a múzeumháló-
zatra vonatkozik, amely 1944 után alakult, és ma is a vajdasági múzeumhá-
lózat gerincét képezi . Ilyen többek között Újvidék Város Múzeuma (1954), 
Zombor Város Múzeuma (1883), a Szabadkai Városi Múzeum (1948) vagy 
a pancsovai (1923) Népmúzeum, a szávaszentdemeteri Szerémségi Mú-
zeum (1954) (MUSTEDANAGIĆ–NJEGOVAN: 2010) . Ez alól csak a 
Verseci Városi Múzeum képez kivételt, amelyet 1882-ben alapítottak, és a 
mai Vajdaság területén a legrégebbi alapítású múzeum .
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Dilemmák
Divatos lett a múzeumokról, létezésük értelméről, a nemzeti intézmé-

nyekként működők szellemiségéről, a már elkészült kiállításaik újraértel-
mezéséről írni és egyáltalán a múzeumokkal foglalkozni . 

Természetesen a múzeumokkal nemcsak a látogatók foglalkoznak, 
hanem újabban mintha gyakrabban jelennének meg olyan dolgozatok és 
könyvek, amelyek a múzeumok, a muzeológia átértelmezésének szüksé-
gességét taglalják . Magyarországon Frazon Zsófia, a Néprajzi Múzeum 
munkatársa újszerű értékeléseit és elemzéseit teszi közzé a Terror Házának 
kiállításáról, a nemzeti institúcióként működő Nemzeti Múzeum állandó 
kiállítása újrakomponálásának szükségességéről (FRAZON 2012) .

Szerbiában Ljiljana Gavrilović értekezett 2011 . évi könyvében a múze-
um hatalmáról, arra kereste a választ, miért aktuálisak a múzeumok mos-
tanság (GAVRILOVIĆ 2011) . Elméleti szinten foglalkozott a múzeum, a 
társadalom, az identitás, a politika összefüggéseivel, ezeknek a kulturális 
örökséghez és általában a társadalomhoz való viszonyával . Természetesen 
nem tudott úgy írni, hogy ne érintette volna a muzeológia és antropológia 
viszonyát, valamint a múzeum, a kultúra és a mai életünk közötti viszonyt . 
Ljiljana Gavrilović, mint ahogyan az gyakran megtörténik, saját szakmá-
jából kiindulva, a kulturális antropológus pozíciójából tette vizsgálat tár-
gyává a múzeumokat olyan helyként-elhelyezkedési célként értékelve azo-
kat, ahol a képzett kulturális antropológusok nem szívesen helyezkednek 
el . Ezeket szerinte a szakma másodrendű munkahelyként tartotta számon . 
Az általánosan elfogadott nézet szerint a múzeumok nem nyújtottak kellő 
kihívást az akkor még új profilú – lényegében néprajzos alapoktatásban 
részesült, de magukat általában a néprajzosoknál, a történészeknél, a ré-
gészeknél többre értékelő – szakembereknek . Olyan helyként jelölve meg 
a múzeumokat, ahol nem lehetett új tudást szerezni és képességeket fej-
leszteni . 

Ez a helyzet a 21 . század első évtizedében teljesen megváltozott, és 
a kulturális antropológusok számára az egyetemi munkahely után a mú-
zeum vált a legkeresettebbé . Ljiljana Gavrilović nézete kissé szakbarbár-
nak tűnik, mert meggyőződésünk szerint – mint az élet minden terén – a 
tudományban is vannak divatok, amelyek a kutatás módszertanára és té-
maválasztására is kihatnak . Ez a divat pedig szoros összefüggésben van 
az uralkodó társadalmi koncepcióval, s ez a divatozó miliő a kulturális 
antropológiának külön megfelel . 

A könyvében kifejtett nézete szerint ezt a kivételezett helyzetet azért 
tartja jogosnak, mert az antropológia mindenre kiterjedő figyelme mi-
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att diktálhatja a múzeumok érdeklődési körét, ezáltal irányítását is .  Az 
„értéket őrző múzeum” koncepcióját a „látványtár és múlt élményét idéző 
színhely” koncepciója váltotta fel . Ez a paradigmaváltás volt az, ami biz-
tosította a múzeumok jövőbeli létezésének alapját és szerepvállalását is . A 
paradigmaváltásra pedig a modern kor, a globalizációs folyamatok, Euró-
pában pedig az európai integrációs folyamatok felgyorsulása és térhódítása 
miatt került sor . 

Ha elfogadjuk azt a tézist, hogy minden nemzeti múzeum az egysé-
ges nemzetállam létrejöttének eredménye, erejének és hatalmának fok-
mérője, a nemzet nagyságának bizonyítéka, akkor valóban szükségessé 
váltak a változások . Talán csak Németországban jutott a múzeumnak a 
19 . században aktív szerep az egységes állam létrehozásakor, mivel ott a 
német nyelvterület múzeuma jött előbb létre, és majd csak ezt követően 
az egységes német állam, amelynek határai a kulturális közösségen ala-
pulva rajzolódtak ki . Ezeken a nemzeti határokon belül alakult ki az a 
tér, amelynek természetrajza és kulturális öröksége a múzeumok gyűjtési 
területét is körülhatárolta . Ezeken a kereteken belül a múzeumok munkája 
sajátos összhangban volt az állampolitikával és az oktatással . A múzeumok 
a nemzeti kultúrának minden részletével összhangba kerültek, s képessé 
váltak a nemzeti területet övező határok meghatározására is . Az ilyen „ha-
talommal” rendelkező múzeumok adtak és adnak teret azoknak a nemze-
ti javaknak – kulturális örökségnek, amelyekkel nemcsak önmaguknak, 
hanem a külföldieknek is mintegy bizonyítják a nemzet teljesítményét, a 
nemzet által elért eredményeket, amelyek méltó módon reprezentálják a 
szóban forgó nemzetet . A nemzeti kisebbségek esetében az ilyen elveken 
működő múzeumok a nemzeti kultúrába való inkorporáció bizonyítékai-
ként kerülnek bemutatásra . Az ilyen koncepciót követő múzeumi irányí-
tást – történelmünk ismeretében – nem tarthatjuk a legmegfelelőbb mo-
dellnek, legalábbis nálunk .

A határok nélküli Európában a határok nélküli múzeumok elve az 
uralkodó, ahol olyan múzeumok szükségességét hirdették meg, amelyek-
ben nem a nemzeti sajátosságokat bemutató kiállítás kerül előtérbe a kí-
váncsi turisták és látogatók előtt . Az új koncepciót magukévá tévő múzeu-
mokban, a paradigmát váltó múzeumokban, az egyesült Európa polgára a 
lokális jellegzetességekkel ismerkedik . 

Az európai elvárások szerint az így meghatározott rendezőelvnek kell 
uralkodnia nemcsak a kiállítások és tárlatok készítése és szervezése eseté-
ben, hanem a múzeumi gyűjtemények gyarapításakor is . Alapvető célként 
tüntetik fel a hasonlóságok felkutatását . Az esetleges észlelhető és szembe-
tűnő különbözőségek esetében ezeknek a különbözőségeknek az okait 
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keresve kell azokat bemutatni . A múzeumok alapfeladataként definiált 
begyűjtés és a gyűjteményteremtés ezért már csak előfeltétel . Az örökség-
védelem pedig eszköz . Fő céllá és alapvető feladattá pedig a tanító és az 
ismeretszerzés helyszíneként definiált térként előlépő múzeum válik . 

Tehát a múzeum lesz az ismeretszerzés fő szentélye, minden határ 
és korlátozás nélkül . A korhatárt nem ismerő tanulást és ismeretszerzést 
mindenkinek lehetővé kell tennie a múzeumnak, a szakemberektől a lai-
kusokig, minden társadalmi és szociális megkülönböztetés nélkül .

Ezzel a változással a látogató fogalmának is változnia kell, ezek szerint, 
mint ahogyan már említettük, a múzeumokat már nem turisták látogat-
ják, hanem az egyesült Európa polgárai . Ennek az európai polgárnak kell 
a múzeumi munkát alárendelni, és meg kell teremteni az élethosszig tartó 
tanuláshoz az előfeltételeket . 

A koordináták tehát adottak, ebbe az európai rendszerbe kell be-
leilleszkedniük a mi múzeumainknak is, minden sajátosságunkkal, a 
pénztelenségünkkel, nemzetiségünk mivoltából eredő kételyeinkkel, a 
multikulturalizmus iránt táplált fenntartásainkkal, saját nemzeti kulturá-
lis szemétdombunk körülhatárolásának és lezárásának, az egyre fokozódó 
elpolitizálódás igényével és a hatásterek és hatásgyakorlás megnövelésének 
egyre szembetűnőbb jeleivel együtt . Ebben a kontextusban pedig, a mi 
regionális és multikulturális örökségünknek, a többnemzeti közösségben 
élés több évszázados hagyományának, a jó és rossz tapasztalatok bemutatá-
sának, a múzeumaink felé közvetített beilleszkedés és nézetváltás szüksé-
gessége a már bomladozó régi rendszer felszámolódása, az újnak a hiánya 
nem kecsegtet sok reménnyel a még létező múzeumainkat illetően sem . 

Mi az, ami kitörölhetetlen?
Egy dologról azonban sohasem kellene megfeledkeznünk: a múze-

umoknak a hiteles múltidézés helyének kell maradnia . Néha úgy tűnik, 
hogy a múzeumban mindent lehet . A múzeumi tárgy hatalmáról azonban 
nem kellene megfeledkezni . Arról a tárgyról, amely hitelesen vall a korról, 
a múltunkról . Az pedig, hogy mi hogyan állítjuk ki, csak rólunk vall . Bár-
hogy fordítsuk is a dolgokat, koncepcióinkat és prioritásainkat, a múzeum 
marad az egyetlen hely, ahol előbb vagy utóbb, fény derül az igazságra, és 
mintegy tükörben, a múlt tárgyain a saját valóságunk és történelmi sor-
sunk tükröződik vissza . Talán ezért nem kellene ma sem játszanunk törté-
nelmi hagyatékunk emlékeivel, így múzeumainkkal sem…
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� Ricz Péter

Kincsvadászat vagy valami más
Egy veterán muzeológus gondolatai múltról és jövõrõl*

Péter, nem Pista

* A személyek, valamint nevük kezdőbetűje és keresztneveik valósak.

Kedvenc edényeim között a múzeum új épületében
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Verőfényes, szép nyári reggelre ébredtünk . Palicson, a park közvetlen 
szomszédságában, csodálatos hangulatúak a napfelkelték, különösen így 
nyár derekán . Nagy nap előtt állunk, az vitathatatlan . Sorsdöntőnek is 
mondható, fontos órák várnak ránk . Meg sem fordul a fejünkben, hogy 
ezzel a gondolattal nem vagyunk egyedül, hisz hány embernek a sorsa fog 
még ma eldőlni . Tisztában vannak ezzel azok a khakiszínű overallban 
szorgoskodó fiatal férfiak és nők is, akik úgy kétezer kilométerre délre tő-
lünk, valahol a Negev-sivatagban rejtőző légibázison az ernyedten csüngő 
kék-fehér Dávid-csillagos zászló alatt ügyes mozdulatokkal erősítik fel a 
másfél méternyi hosszú piros rakétákat, az alig pár héttel ezelőtt az USA-
ból idetelepült, félelmetes hírű F-104-Starfighter vadászbombázók ezüs-
tösen csillogó szárnyai alá . Már százszor gyakorolták Izrael harci vágytól 
fűtött gyermekei ezeket a mozdulatokat, melyektől maguk, családjuk, is-
merőseik, sőt az egész, a korábbi évszázadokban már sokszor megnyomo-
rított népük sorsa-jövője függ . Mert ha ezek a rakéták valami emberi hiba 
folytán nem fognak kellő hatékonysággal működni a prédára leső arab lé-
gierővel szemben, akkor a zsidó nemzet egyszer s mindenkorra eltűnik a 
történelem kérlelhetetlen süllyesztőjében . 

A palicsi, egykor Amerikai utca 3 . számú villájában sokkal, de sokkal 
prózaibb módon, de legalább olyan izgatottan készült a Ricz család há-
rom tagja a fővárosi útra, ahol a Belgrádi Egyetem Fogorvosi Tanszékén 
ma hirdetik ki azoknak a nevét, akik majd beiratkozhatnak az 1967/68-as 
évfolyamra . István, a családfő, akit az unokák csak Tatinak szólítanak, a 
nemrég vásárolt 1600-as VW Passat limuzin körül tesz-vesz . Többször új-
raindítja a motort, ami néha gyanús nyögésszerű hangokat ad, s ezt a város 
VW-specialistája, S . Lajos úr sem tudja megmagyarázni . Pedig az újvidéki 
autópiacon jól megkérték ennek a kívülről valóban elegáns járgánynak az 
árát . Édesanyám (a Nyanyi) a kicsit elnyűtt, egyben kabala neszesszerét 
rendezgeti, amelyben (mint minden valamirevaló női táskában) tényleg 
csak éppen ama kereszteletlen lurkó nem kapott helyet .

Ami engem illet, próbálok nyugodt lenni és magabiztos, hisz pár héttel 
ezelőtt apám legjobb katonacimborája, akivel öt kemény évet lehúztak a 
JNH-ben (igaz, közben dentiszta-fogorvos diplomát szereztek), a zentai 
születésű Nikola B ., a fogorvosi fakultás mostani dékánja, elintézettnek 
mondta az én helyemet a felvételizők listáján . Egy kicsit azért bántott, 
hogy egy héttel ezelőtt Csaszi barátomnak nem sikerült felvételiznie az 
orvosi karra, de szerencsére neki is van esélye a sztomatológián .

Aránylag sima utunk volt Belgrádig, kivéve azt a gubancot Čortanovci 
és Beška között, ahol épp útjavítás folyt, amiért egy rövid időre leállítottak 
bennünket .  A fővárosban szinte egyből eljutottunk a klinikákig, ahol még 
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szabad parkolóhelyet is találtunk . Jó hangulatban mentünk be az egyetem 
aulájába, ahol az eredményeket hirdették ki . Nagy volt a tömeg, sok izga-
tott arc, a jövendő egyetemisták, illetve a velük lévő ismerősök, rokonok . 
Már az ajtóban összefutottunk Cs . István – Csaszi barátommal, aki széles 
mosollyal az arcán újságolta, őt felvették, de az én nevemet nem találta a 
listán . Sebaj, gyerünk a dékáni irodába, ott majd megtudjuk, miről van 
szó . Először apám ment be, majd a titkárnő bennünket is beinvitált . Gyor-
san kiderültek a dolgok . A professzor nem tudta, hogy engem Péternek 
hívnak és nem Istvánnak, Stevannak, azaz Pistának, ahogyan apámat . Ő 
felvette a Stevanokat, köztük az én legkedvesebb barátomat . Ajánlja az 
állatorvosi kart, ott van szabad hely, és egy év múlva át lehet iratkozni . Hát 
ezen még ötölni kell . Gyors búcsú és rövid családi konzultálás, majd irány 
az Egyetemista tér, konkrétabban a Bölcsészettudományi Kar .

Bevetésre kerül a B terv, mert azért van ilyen . Innentől anyám veszi át 
a dolgok irányítását . Igencsak foghíjas szerb nyelvtudásával megérdeklődi, 
hol található a Régészeti Tanszék, kipecéz magának egy hozzá hasonló 
korú hölgyet, aki előtt ott a referensi tábla, tehát ügyintéző . Magyaráz, 
mutogat, vitatkozik, elpityeredik . A hölgy végül telefonhoz nyúl, majd egy 
időre eltűnik az egyik ajtó mögött . Mellesleg apám nem tud észhez térni, 
ekkora malőr, kútba esett álmok, összetörtség – tipikus férfireakció . Ott 
is hagy bennünket, elmegy a közeli Dobračina utcába, baráti látogatásra . 
Majd ott találkozunk . Időközben a hölgy visszatér, további egyeztetés és 
kérés, legyünk türelemmel, nemsokára visszatér a dékán, Jovan K . prof ., 
aki most épp a rektorral egyeztet . Van remény, hogy felvesznek régésznek . 
Egyórányi végtelennek tűnő várakozás . Egyszer csak feltűnik egy szikár, 
magas, bajuszos, talpig elegáns, csokornyakkendős középkorú (nekem 
öreg) férfi . Ez ő, a dékán . Anyám új „barátnője” bekísér bennünket az 
irodába . Ismerkedés, majd csüccs a kényelmes fotelokba . Anyámmal alig 
látszunk ki belőlük . A prof begyakorolt mozdulatokkal pipára gyújt, majd 
azzal kezdi: Hallották, hogy a zsidók ma reggel megsemmisítették az arab 
légierőt? Ez szinte hihetetlen . Most már örök időkre megalapozták az új 
Izrael államot . Hát látják, ilyen a világ . Szegény palesztinok hontalanná 
váltak . Ja, igen, a Péter beiratkozhat az archeológiára . De mondják, hogy 
élnek maguk magyarok ott a Vajdaságban és Szabadkán? El kellene men-
nem, Szekeres kolléga hívott ásatásra . Erre anyám „ékes” szerb nyelvtudá-
sával elmesélte családunk teljes történetét, immár teljes boldogságban, hisz 
régész lesz a fiából!
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A nagy utazás 

Sz . Lászlót, a neves régészt nem ismertem korábbról . Az igazat meg-
vallva, a régészet nem is érdekelt különösebben, inkább a történelem . 
Abban jó voltam a gimiben . Amikor ősszel megkezdődtek az egyetemi 
előadások, vajmi keveset értettem belőlük .  Az én palicsi, igencsak gyen-
gécske szerb nyelvtudásom eleiben mit sem ért . Családunk barátja, L . 
Endre, aki a réginek elkeresztelt városháza, illetve az új funkciójában kul-
túrotthon műszaki felügyelője (gondnoka) lett, biztatott a mihamarabbi 
bemutatkozásomra Sz . Lászlónál . Ebben az időszakban költözött a Városi 
Múzeum a Raichle-palotából új helyére a régi városházára, ahol az északi 
félemelet, az egykori menza helyiségeit kapta meg a Régészeti Osztály és a 
szakkönyvtár . Első alkalommal alig találtam meg ezt a helyet a hatalmas 
épületben, ahol azonban nem volt szerencsém jövendő kollégámmal, majd 
későbbi pótapámmal, mivel a költözködés miatt folyamatos mozgásban 
volt . Csak helyettese, az akkor már igen idős, Hajdújáráson lakó R . Laci 
bácsi, aki mellesleg már tudott rólam, fogadott és mesélt a régészetről . 
Többszöri sikertelen próbálkozás után végül, már valamikor a téli ünne-
pek táján, sikerült bemutatkoznom . Akkor is a lépcsőházban futottunk 
össze, kezében egy nagy kartondobozzal, tele kisebb-nagyobb edényekkel . 

Római alapok dokumentálása Stuttgart közelében, a Neckar mentén
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Egy délelőttnyit beszélgettünk, illetve ő magyarázta nekem, mit is vár el 
tőlem a tanulmányi éveim idején . Mindenekelőtt, hogy amikor csak tehe-
tem (lehetőleg minél gyakrabban), járjak be a Régészeti Osztályra, mert 
munka van bőven .  A sok kipakolatlan doboz láttán az számomra sem volt 
kétséges . Azonkívül számít rám a szakkönyvtár rendezésében is .

Igyekeztem minél több időt itthon tölteni, persze ez néha igen bonyo-
lultan működött . Viszont ahogy múltak a hónapok, mind több „titkot” 
tudtam meg magáról Sz . Lászlóról, a munkásságáról és főleg kivételes 
emberi hozzáállásáról . Talán ennek köszönhetően, a következő év (1969) 
tavaszán nekem szegezett egy kérlelhetetlen kérdést: Péter, te tanultál né-
metül, lenne-e kedved a nyáron kimenni Stuttgartba, ahová nekem van 
meghívásom, és számítanak is rám, de sajnos foglalt vagyok . Igen, igen, 
persze, csak először a szüleimmel meg kell beszélni, mert eddig a nyarakat 
együtt töltöttük . Ennyi év távlatából most már tudom, ez volt az a pillanat, 
amely döntően befolyásolta további életemet .

Kétszeri gyors levélváltást követően bizonyos dr . Hartwig Z .-vel, a 
Baden-Württemberg tartomány Állami Műemlékvédelmi Hivatal igaz-
gatójával, megérkezett az utasítás, miszerint június 20-án a déli órákban 
várnak a stuttgarti állomáson . Nosza, elő a család legkevésbé elnyűtt bő-
röndjét, megpakolni azt, ami csak belefér . Nyári és téli cuccok, mert a 
gastarbeiter státust élvező átellenben lakó palicsi szomszéd elmondása sze-
rint Svábföldön még augusztusban sem kizárt a hóesés . A legvégén a ná-
lunk berögződött sicher ist sicher alapon némi kolbász, sonka, miegymás is 
bekerült, nehogy az NSZK-ban a család szeme fénye (mármint jómagam) 
éhen haljon . Egyébként abban az időben nem volt egyszerű vonattal el-
jutni Nyugat-Németországba . Átszállás Pesten a Keletin, majd Bécsben a  
Hauptbahnhofon, és csak azután jöhetett az ígéret földje . Hogy fognak en-
gem megismerni? Ez a kérdés marcangolt egész úton . A kis naiv . Amikor 
a villámvonat pont délben beparkolt a végállomásnak számító stuttgarti 
főpályaudvarra, pár perc leforgása alatt az utasok távoztak, a peron kiürült, 
egy fiatalember kivételével . Eugen S . rám várt . Herr Ritz?, hangzott a 
kérdés, én pedig kitörő örömmel, ja-javal válaszoltam . Dr . Z . várja magát, 
mondta, majd beültünk a VW legismertebb csapott orrú kombijába, és el-
indultunk az akkortájt még félig romokban heverő belváros központjában 
található, részben már felújított ún . Altes Schlossba, ahol a Műemlékvé-
dő Intézet székelt . Hamarosan találkoztam dr . Z .-vel, aki, mint később 
megtudtam, magas rangú Wehrmacht-tisztként kemény nyolc évet húzott 
le orosz hadifogságban . Sokat beszélt, amiből én keveset értettem, majd 
elbúcsúztunk, és Eugen kivitt életem első igazi ásatásának helyszínére, a 
közeli Böblingenbe, ahol a Mercedes autóbuszgyára található .
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Érkezésünkkor épp délutáni szünetet, fespert tartott a zömében fia-
talokból álló csapat . Következett a bemutatkozás . Elsőnek Fritz M . ása-
tásvezető technikussal, akivel a mai napig tartjuk a baráti, majdnemhogy 
testvéri kapcsolatot . Azután sorra jöttek a többiek . Talán a sors szeszélyes 
játéka folytán, ezen a kelta időkből (nagyjából Krisztus születése körül) 
származó ún . halomsíros temető régészeti feltárásán olyan társaság jött 
össze, amely hűen tükrözte az akkori nyugatnémet társadalom egészét . 
Mert volt ott bokszosképű (már elnézést a jelzőért) királyfi mint egye-
temista, szélsőbaloldali beállítottságú hippi, aki mint később kitudódott, 
igen közel állt a hírhedt Bader-Meinhoff terrorcsoporthoz, vagy azok esz-
méihez .  Néhánnyal közülük hosszú évekig tartó barátságot kötöttünk . 
Mint pl . Christoph L .-val, egy milliomos család sarjával, aki később beállt 
hivatásos katonának egy kis tapasztalatszerzés végett . Vagy Uwe S .-sal, 
aki egyedül élt anyjával, de végül a banki vezérigazgatóságig vitte . Itt volt 
a druszám, Péter E ., egy magyar tanárember Pozsonyból, vagy Thomas 
K ., a világcsavargó motoros, akinek metszőfogai megkétszereződtek egy 
spanyol kamionnal való ütközés következtében, és akiről egy éjszakai bu-
lizás közben kitudódott, hogy hites felesége hősi halált halt az izraeli–arab 
háborúban . Kár, hogy az iskolában nem tanultam meg jobban németül, 
sokat veszítettem vele .

Még egy maradandó élményem van Böblingenből . Itt állomásozott az 
USA 3 . páncélhadseregének teljes gépállománya, de személyzet nélkül . 
Nem rejtették el, mindenki láthatta őket . Volt is mit . Tankok és egyéb 
páncélos járművek ezrei szorosan egymás mellé állítva, mintegy négy-öt 
futballpályányi területen . 

Tízévnyi,  nyarankénti időszakos németországi régészkedésem alatt 
kb . kéttucatnyi lelőhely feltárásában vettem részt, főleg kelta, római és 
allemánkori régészeti  ásatásokon . Hozzájárultam a német kultúra megis-
meréséhez, meg is fizettek érte becsületesen .

Őseink nyomában 
1973 februárjában jövendő feleségemmel, Nellivel, befejeztük belgrá-

di tanulmányainkat, mindketten lediplomáztunk . Mivel engem december 
elsejétől várt régészi munkahely a Szabadkai Városi Múzeumban, félévnyi 
szabad időnk egy részét németországi ásatásokon töltöttük . Ahogy mon-
dani szokás, dőlt hozzánk a lóvé, hiszen az akkor megkeresett márkákból 
lakást vettünk Szabadka központjában, nem is akármilyet . A kinti mun-
kánkat augusztusban meg kellett szakítanunk, mivel Topolyán az egykori 
Bánkert területén, az új vágóhíd közvetlen szomszédságában Sz . László 
vezetésével megkezdődött a nagyszabású régészeti ásatás .
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Pontosabban kezdetét vette az a jó másfél évtizedre nyúló együttmű-
ködés a topolyai képviselő-testület és a Szabadkai Városi Múzeum között, 
melynek értelmében archeológiai ásatásokra került sor a község területén . 
Ezek anyaga és eredményei a majdani Topolyai Múzeum gyűjteményét 
voltak hivatottak gazdagítani . Maga a szerződés abban az időben kuri-
ózumnak számított . Emlékszem, számtalan kolléga nem kis irigységgel 
érdeklődött afelől, miként tudtunk ilyen megbízható pénzforrást találni 
az ásatásokra . A fő érdem vitathatatlanul Sz . László személyéhez kötődik, 
akinek sikerült meggyőznie a topolyai politikusokat a múlt kutatásának 
fontosságáról . Ide kívánkozik az a régi mondás, miszerint amely nép nem 
ismeri a múltját, nem is nevezheti magát népnek . Természetesen mit sem 
ért volna egy bármennyire jó nevű régész érvelése, ha a másik oldalon nincs 
egy olyan fogadó csapat, mint amilyen Cs . Ferenc, dr . P . Antal, Sz . László, 
Stanko S ., K . József vagy mint a község első embere, T . Péter, T . László 
és még sokan mások, akik kíváncsiak voltak az ősök hagyatékára, melynek 
megismerése bizony pénzbe kerül . Nem kevésbe!

A Bánkert ismert lelőhely volt, hiszen a hatvanas években néhány avar 
kori sír került napvilágra . Ezek anyaga alapján egy nagyobb, több száz 
síros népvándorlás kori temetőre lehetett számítani . Sajnos, az építőmun-
kások, pontosabban az épülő ipari vágóhíd beruházója mellbedobással, úgy 
mellékesen mondva, szánt szándékkal, megelőzte a régészeket . A sebtében 
kiásott alapokban, illetve a bebetonozott belső térben több száz sír lett az 
enyészeté . Nagy kár! Ám ennek dacára sikerült a temető egy részét (170 
sír) megmenteni, sőt kiderült, hogy nemcsak az avarok, hanem az előttük 
ott éló szarmaták is temetkeztek azon a helyen, így a feltárt sírok száma vé-

Mester és tanítványa valahol a topolyai határban
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gül elérte a 220-at . Mivel a temető keleti részén semmilyen beavatkozásra 
nem került sor, ott még számítani lehet további sírokra .

A két hónaposra tervezett 1973-as kampányt Sz . László invitálására a 
régész és antropológus szakma jó néhány neves képviselője, köztük két ki-
emelkedő professzor, a belgrádi Jovan K . és a budapesti L . Gyula is megtisz-
telte . Ez utóbbi, egy főleg politikusokból álló látogatócsoportnak elsütötte, 
az egyébként Móra Ferencnek tulajdonított poént a kezében lévő koponyára 
utalva: Hun volt?! Ez nem az illető egykori hovatartozására vonatkozott, 
hanem hogy a sír mely részéből került elő az a bizonyos emberi tartozék . 

A 80-as évek végéig Topolya község területén mintegy tucatnyi lelő-
helyen kb . húsz régészeti feltárásra került sor, melyek során több ezer ré-
gészeti vonatkozású lelet került a Szabadkai Városi Múzeum Régészeti 
Osztályára . Egyelőre . Ez lesz az alapja a Topolyai Múzeum gyűjteményé-
nek . Mindezekről az eseményekről a kezdetektől napjainkig nagy szorga-
lommal és kitartással Sz . József elnyűhetetlen krónikásunk tájékoztatta a 
nagyérdeműt .

Jubileum a nagyházban 

A 80-as évek közepén új szelek kezdtek fújdogálni Szabadkán . Ki-
cserélődött a korábbi politikai vezetés, sok szempontból megváltozott a 
városatyák hozzáállása bizonyos dolgokhoz . Többek között a patinás, 
szecessziós stílusban felépített régi városháza szerepének betöltéséről is . 

Készül a kiállítás



22

Az már mindenki számára világossá vált, a megalomániás irányítású ún . 
kultúrotthon terv dugába dőlt . Az épület üzemeltetése, fenntartása óri-
ási összegeket emészt fel az elenyésző haszonnal szemben, amit a házat 
belakó művelődési és egyéb más intézmények produkálhatnak . Azután, 
láss csodát, szinte egyik napról a másikra az elvtárs-atyáknak hirtelen na-
gyon melegük kezdett lenni a szocreál módi szerint felépített, csupa üveg 
új városháza irodáiban, tanácstermeiben . Nem volt ez új keletű dolog, a 
bennfentesek nagyon jól tudták az okát, miért kibírhatatlan a hőség a nyári 
hónapok idején . Mert az építők annak idején kispórolták a luxusnak szá-
mító központi hűtőrendszert – ma úgy mondják, a klímát . Ennek eredmé-
nyeként az elviselhetőség határán mozgó kutya melegre tudott felhevül-
ni ez az egyébként impozáns épületkomplexum . Magam is tapasztaltam 
nem egyszer, amikor ott ügyes-bajos dolgaimat intéztem .

Megszületett az ötlet, amit nemsokára tett is követett, miszerint a köz-
ség (város) visszaveszi a központban lévő épületet .

Első lépésként az elnökség áttelepítését látták elő, mégpedig a közpon-
ti térre (Szabadság tér) néző első emeleti szárnyban . Igen ám, de volt egy 
kis bibi, mivel ebben az épületrészben állt a Városi Múzeum állandó kiál-
lítása, vagyis a régészeti, történelmi, kultúrtörténeti, néprajzi és a Vojnich 
Oszkár-féle egzotikus gyűjtemények bemutatása . Mindez nem zavarta a 
városvezetőket .  Rotációban látták a megoldást, mégpedig olyanformán, 
hogy a régészet helyére beköltözik az elnökség, a múzeumnak pedig a nyu-
gati szárnyban (Strossmayer utca) biztosítanak helyet az új, majdani állan-
dó kiállítás részére . Mindez papírra került, majd megkezdődött a pakolás, 
ami minden valamire való muzeológus rémálma .

Azt szokták mondani, minden rosszban van valami jó . A múzeum 
esélyt kapott egy új, korszerű állandó kiállítás felállítására . Nagy falatnak 
ígérkezett, de a szakemberek hittek a sikerben . Mint általában, úgy ebben 
az esetben a vakszerencse is besegített . Egy belgrádi belsőépítész, Milan 
P ., aki kiállítások tervezésére szakosodott, elvállalta a tervdokumentáció 
elkészítését . A kilencvenes évek elejére elkészültek a tervek . Már csak 
pénzt kellett biztosítani a kivitelezésre, de abból nem keveset . 1991 leg-
elején a nem sokkal korábban polgármesternek választott K . József kiadta 
ama bizonyos ukázt, a múzeum május 7-ére a 600 éves évfordulóra álljon 
készen az új kiállítással, amely természeti, régészeti, történelmi, kultúrtör-
téneti és néprajzi dolgokat mutat be . Ami a legfontosabb, az anyagiakat a 
községi költségvetésből biztosítják . Már csak egy szakcsoportra volt szük-
ség, akik a kiállítás felállításának technikai részét elvégzik . Ezt is sikerült 
megoldani, így a város jubileumán, 1991 . május elején megnyílt a múzeum 
állandó kiállítása a városháza első emeleti nyugati szárnyában . 
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Fagyos fürdés

Az 1991-es év igen mozgalmasnak bizonyult a múzeum, illetve a Ré-
gészeti Osztály számára . Kiállítások, ásatások váltották egymást . Mintha 
éreztük volna a közeledő veszélyt, a polgárháború szelét, amely már itt-ott 
megmutatkozott . Csak éppen nem voltunk teljesen tisztában azzal, milyen 
embernyomorító idők várnak ránk . Nem csoda, ha Sz . Lacival nagy öröm-
mel nyugtáztuk a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet felkérését, hogy 
vegyünk részt az épülő E75-ös autópálya nyomvonalán folyó leletmentési 
munkálatokban . Ljiljana T ., egykori belgrádi évfolyamtársam, az autóút 
projektumának régészeti vezetője, néhány kisebb és egy nagyobb régészeti 
feltárással bízott meg bennünket . Ez utóbbi a Palics és Hajdújárás kö-
zött elterülő Csurgónak nevezett földterület szomszédságában található 
középkori lelőhely volt . A helybeliek számára közismert csontbánya, mivel 
a föld felszíne a Vargáék lakta tanya közelében telis-tele volt többnyire az 
ekézéskor összetört emberi csontokkal . Egyébként a lelőhely az egykori 
Kővágó iskola nyomán Kővágó–Varga-tanya néven szerepelt a múzeumi 
adattárban .

A nyár folyamán sikerült feltárni egy templomromot (egyhajós, ún . 
pusztatemplom típusút) a körülötte lévő mintegy 100 csontvázas sírral . 
Szokványos középkori ásatást végeztünk (megjegyzem, nem először), át-
lagos, azaz szerény régészeti eredménnyel . Sajnos, az akkori túlfűtött po-
litikai hangulat ebből a rutinszerűnek mondható feltárásból – elsősorban a 
nemzeti túlbuzgóságtól elvakult sajtónak és néhány megtévedt kollégának 
köszönhetően – egy nagy „tudományos” bumot szeretett volna csinálni . 

A beszakadás helyszíne egy hét után
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Nem is rejtették ezt véka alá . Itt lehetett Cirill és Metód püspök pannó-
niai egyházközpontja . Micsoda balgaság! Ám mi Sz . Lacival nem sokat 
tehettünk . A szakmai irányítást kivették a kezünkből . Viszont mi nem 
akartuk elhagyni a lelőhelyet, tartottuk a frontot az áltudományossággal 
szemben . November derekán Sz . Laci kidőlt . Megsérült a térde, én egye-
dül maradtam tucatnyi „tudós” kollégával szemben . Talán a mindenha-
tónak sem tetszett ez a szélhámia, mert november végére kemény fagyok 
köszöntöttek be . A fagyos földben dolgozni sem nagyon lehet . Igaz, az 
egykori templom körül már nem volt mit . December elején befagyott a 
Nagy-Palics . Lehetett rajta korcsolyázni . December 14-én a délutáni órák-
ban András fiammal rámentünk a jégre . Rajtunk kívül vagy még százan 
csúszkáltak a vitorlásklub környékén . Azonban csak mi ketten szakadtunk 
be a vékony jégbe . Én nyakig . Egy pillanatban úgy éreztem, arrivederci! 
Szerencsére az életösztönöm és a segítő emberek kimentettek bennünket . 
Száraz gúnyához is hozzájutottunk . Így betegség sem lett a „fürdőzésből” . 
Még két hetet bírtam ki a terepen, de ekkor már állandóra beköltöztem a 
Vargáék konyhájába, ahol András bácsi kitűnő palics–ludasi történeteket 
mesélt a régi szép világról .

Az ásatási csapat az év utolsó hetén Vukovárra ment, összegyűjteni az 
ostrom után megmaradt múzeumi anyagot .

Művész születik 

1993 nyarán némileg megnyugodtak a kedélyek . Boszniában, de főleg 
Horvátországban csillapodott a polgárháború . Vajdaságból, aki nagyon 
akart, már elment . Sohasem tudjuk meg, hány család szakadt szerteszét . 

Látogatás Szekeres Ágnes ásatásán Kispiacnál
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Köztük a miénk is, mivel 1992-től Nelli, a feleségem Szegeden vezeti a 
R . C . családi vállalkozást . Így egy fura víkendházasságban élünk . A fiúk, 
András és Géza, az anyjukkal vannak, ott járnak iskolába, mindketten 
vámügyintéző technikumba . Én hét közben kicsit Palicson, kicsit Sza-
badkán, de legtöbbet a múzeumban vagyok . Rengeteg a bepótolni való 
munka . Két termékeny évtized eredményeinek dokumentációját kell(ene) 
rendezni . Sz . Laci már nem foglalkozik ezzel, sokat jár át az anyaország-
ba, ahol most halmozódik az autóút-nyomvonalak régészeti feltárása . Ma-
gamban, mivel annak idején Németországban volt benne részem, csak rab-
szolgamunkának tartom, ugyanis a mentőásatások anyaga nem illeti meg 
az adott régészt, akkor pedig minek csinálni? Hát természetesen a busás 
napidíjért, amit viszont meg kell valamelyik kollégával osztani . Keserű ke-
nyér, az biztos .

Apropó, kenyér . Illetve augusztus 20 . Szent István vagy a magyar ke-
nyér ünnepe, ahogyan a nemrégiben lezajlott rendszerváltás előtt mond-
ták . B . István, a kanizsai polgármester telefonál, szeretne velünk beszélni . 
Akár holnap . Mivel mi Sz . Lacival amúgy is Szegedre készülünk a Móra 
Ferenc Múzeumba egy konferenciára, útba ejtjük Kanizsát . A polgármes-
ter és jobb keze, E . Zsuzsanna jogász fogadnak bennünket . Elmondják, 
hogy Szent István-napra egy ünnepséget szerveznek, de a biztonság vagy 
inkább a bizonytalanság miatt nem lakott területen, hanem valahol a ha-
tárban . Van egy ötletük, a hatvanas években feltárt Kishorgosi templom 
rekonstrukcióját kellene elvégezni és felszentelni . Az egyház támogatja, 
sőt akár anyagiakban is segítene ebben . Néhány nap haladékot kérünk, 
majd igent mondunk . Sz . Laci elfoglaltsága miatt magamra vállalom az 
egykori középkori (XIII . századi) templom alapjainak újjáépítését . Az idő 
rövidsége miatt már nincs idő engedélyt kérni a Tartományi Műemlékvé-
delmi Intézettől, ám sebaj, megnyerem az ügynek F . Gyula barátunkat, a 
Szabadkai Építészeti Egyetem docensét . Diákcsapattal és néhány múzeu-
mi kollégával végezzük a munkát . Köztük van Goran B . restaurátor-mű-
vész, tulajdonképpen Puláról származó horvát katonaszökevény . Ő figyel 
fel Géza fiunkra, aki amint teheti, előkotor egy füzetet, és abba rajzolgat . 
Goran pedig fest . Kihozta felszerelését és egy csomó keretet . Egy délután, 
munka után, ők ketten eltűnnek . Már kész az estebéd, mire visszatérnek a 
táborba, mindketten titokzatos arccal . Apa, nézd!, kiált Géza, és az orrom 
elé dug egy kisebb olajképet . Ezt én festettem Gorannal . Ez volt az első 
profi „művészi” munkája, a ma már igencsak befutottnak mondható mű-
vészpalántának . A kép azóta is ott függ a palicsi házunk falán .

A Kishorgosi templom is elkészült, megtörtént a szentelés, ma az egye-
düli látható középkori emléknek számít Észak-Bácska területén .
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Az ötlet 

Amikor a községi elnökség visszatért a városházára – melyet ismét a 
„régi” jelző elhagyásával neveznek – az új irodákat be kellett rendezni . Nagy, 
bútorzat-felújítási akció kezdődött . Volt a Régészeti Osztályon egy igencsak 
elnyűtt, több helyen szakadozott bőrgarnitúra, egy háromszemélyes kanapé 
két fotellel . Állítólag egykoron Bíró Károly polgármester irodáját ékesítették . 
Nem biztos . Az viszont igen, hogy ezek is eljutottak a kárpitosműhelybe és 
vissza, immár pazarul felújítva . Csodának tartottuk mindezt, mert amikor 
elszállították őket, végleg lemondtunk róluk . Ám a lényeg nem a felújítást il-
leti, hanem magát a garnitúrát, illetve azt a néhány négyzetméternyi sarkot, 
ahol ezek a bútordarabok álltak . Idővel ez a sarok – egy kis költői túlzással –  
igazi szellemi alkotóműhellyé nőtte ki magát . Nagy dolgok születtek ezen 
a helyen . Talán részben azért, mert hihetetlenül jó hangulatban lehetett itt 
beszélgetni, vagy éppen keményen vitázni . Sz . Laci páratlan emberi habi-
tusánál fogva szinte vonzotta a vitapartnereket . Fiatalokat és idősebbeket 
egyaránt . Neki mindenkihez volt néhány jó szava, bár ő maga nemegyszer 
csökönyös volt, mint ama bizonyos háziállat . Vélt vagy valós igazát a végte-
lenségig tudta védeni . Ám amikor érvekkel meggyőzték, sohasem sértődött 
meg . Csak az igazságtalanságot nem tűrte . Ebben nagyon következetes tu-
dott lenni, néha a kelleténél is jobban .

Az egyik nagy dolog, vagy éppen a legnagyobb, ami  ebben az ülőgar-
nitúrás sarokban fogant, a történelmi VMDK megalakítási szándéka volt .  

A Bácsország első szerkesztőbizottsága (ülnek: Biacsi Antal, Lalia Gábor,  
D. Beszédes Valéria, Szekeres László, Tolnai Ottó, állnak: Vajda Gábor,  

Magyar László, Ricz Péter és Szabó József)
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S . Zoltán hozta-vitte a híreket, itt készült a program egy része, valamint 
állt össze az alapítók listája . Sajnos, én e listáról lemaradtam, mert túl sok 
szabadkai név került szóba, amit a mai napig nagyon bánok . A másik, szá-
momra úgyszintén az egyik legfontosabb döntést a Bácsország Honisme-
reti Szemle megindításának kérdése jelentette . Már évekre visszamenőleg 
felvetődött egy délvidéki jellegű folyóirat megjelentetése . Annál is inkább, 
mivel a hosszan tartó háborús hangulat sok emberben kiváltotta az írás-
kényszert . Mind többen szerették volna átadni tudásukat másoknak vagy 
a jövő nemzedékeinek, hiszen az általános bizonytalanság idővel mind 
jobban fokozta az elmúlástól való félelmet . Ugyanakkor az anyaországi 
rendszerváltást követően a két legpatinásabb folyóirat a Rubicon, de még 
inkább a Historia mellett gombamód szaporodtak a különböző történelmi 
vonatkozású kiadványok .

M . László levéltáros barátunk szinte mindennapos vendége volt ennek 
a saroknak . Hihetetlen szorgalommal gyűjtötte a Szabadkára és környé-
kére vonatkozó különféle korokból (évszázadokból) származó anyagot . 
Bújta a levéltárakat és könyvtárakat, aminek következtében újabbnál újabb 
adatokra lelt, de nemcsak Szabadkára vonatkoztathatóan, hanem az egész 
Vajdaságra . Szinte rögeszméjévé vált ezeknek a kútfőknek közkinccsé té-
tele . Kristálytiszta emlékként lebeg a szemem előtt az a pillanat, amikor 
1995 kora tavaszán ajtóstul rontott be a Régészeti Osztályra, és szinte ma-
gán kívül ismételgette: Kiadjuk a Bácsországot! Többen voltunk akkor ott 
jelen, kicsit megdöbbenve, érthetetlenül, míg meg nem tudtuk a lényeget . 
Ami a szerbiai sajtótörvény egyik kiskapuját jelentette . Eszerint egy ko-
rábban kiadott, ám időközben megszűnt sajtóterméket bármikor újra le-
het indítani . Márpedig a Bácsország 1904-ben jelent meg, Csillag Károly 
ügyvéd adta ki . Nem volt hosszú életű . Néhány év után megszűnt . Itt az 
alkalom az újraindítására, épp csak kiadót és anyagiakat kell szerezni .

Lázas munka kezdődött . Megalakult a szerkesztőbizottság Sz . László 
főszerkesztővel az élen . Az akkori Szabad Hét Nap vezetősége 16 oldalas 
havi mellékletként vállalta a terjesztést, a szabadkai önkormányzat K . Jó-
zsef és K . Imre vezetésével pedig a nyomtatási költségeket . 1995 májusá-
ban megjelent az első próbaszám . Most már nyugodtan bevallhatom, igen 
nagy volt a félsz bennünk, ugyanis a Bácsország szerb fordítását sokféle-
képp lehet értelmezni . Vártuk az állam reakcióját, de nem történt semmi . 
A szerb államvédelem sokkal fontosabb dolgokkal volt akkoriban elfog-
lalva . Már előrevetette árnyékát a Vihar hadművelet, ami néhány hónap 
múlva bekövetkezett .

A krajinák megszűntek, a Bácsország már önálló honismereti szemle-
ként a mai napig megjelenik .
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Hideg zuhany 

Bár nem voltam szemtanúja a tragikus eseménynek, azért néhány mon-
dat erejéig szólnom kell róla, ugyanis életutam egyik soron következő for-
dulópontja lett .

Enyhe, hómentes decemberi reggelre ébredtünk azon a karácsony előtti 
pénteki napon 1997-ben . Már kora reggeltől nagy volt a forgalom a Régé-
szeti Osztályon . A botrányba fulladt 250 éves gimnáziumi jubileum kap-
csán jöttek-mentek az érintettek, Sz . Lacival egyeztettek . Én az aktuális év 

Mester és tanítványa a Régészeti Osztályon a városházán
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végi folyó ügyeket (számlabefizetéseket) intéztem, és készültem Szeged-
re, pontosabban Budafokra a Törley pezsgőgyárba, ahol a feleségemnek 
a délutáni órákban jelen kellett lennie egy nyergesvontató rakodásánál és 
a piszkos anyagiak intézésénél . Indulásom előtt 11 óra tájban kettesben 
maradtunk Lacival . Megnyugtatott, nem neheztel rám a ma este esedé-
kes gimnáziumi könyvbemutató kihagyása miatt, úgyis lesznek elegen a 
városháza dísztermében . Majd hétfőn beszámol a történtekről . Egyébként 
csókoltatja Nellit, és üzeni, ne hagyja magát az utóbbi időben mind jobban 
elszemtelenedő anyaországi partnerekkel (üzletemberekkel) szemben . Jó 
szerencsét kívánt az útra, azután kezet fogtunk, és én távoztam . Ekkor 
láttam őt utoljára .

Eredményes budapesti utunkról még az éjszaka folyamán hazajöttünk . 
A fiúk Szegeden maradtak, bulira készültek . Reggel 8-kor csörög a te-
lefon . Ki az a flúgos, aki szombat „hajnalban” hív?, dünnyögök . Mi van 
Lacival?, ismerem fel M . Milka, az igazgatónőnk hangját . Mi lenne? – így 
én . Ezek szerint te nem tudsz az esti rosszullétéről?, mondja, majd elkö-
szönünk . Hívom a Szekeres-számot . Gyöngyi, a felesége közli, Laci az 
este agyvérzést kapott, elvitték Zimonyba . Azután elcsuklik a hangja . Jó 
egy hét múlva, december 27-én elbúcsúztunk tőle, mindörökre .

Nem lehet elmondani, mekkora űr maradt Sz . László mögött . A renge-
teg tapasztalatot, az adatok tömkelegét vitte magával a sírba . Az ő tudását 
soha senki sem tudja már pótolni . Tiszteletére a következő évben lányával, 
Sz . Ágnes régésszel és P . Árpád néprajzkutató kollégánkkal elvállaltuk 
a Szerb Régészeti Társaság XXX . konferenciájának lebonyolítását, mely 
szervezetnek annak idején első alelnöke volt .

A kastély 
A múlt század utolsó éveiben ismét elkapta a topolyaiakat a múzeum-

építési láz . Ez alkalommal, talán okulva a korábbi évtizedek kudarcaiból, 
sikerrel jártak . H . Imre neves építész és helytörténet-kutató vezetésével 
egyidejűleg több területen folyt a munka . Új monográfiabizottság alakult a 
város történetének feldolgozása céljából, a régészeti időktől kezdve, 1945-
tel bezárólag . Végre megkezdődött a városalapítónak is nevezhető Kray 
család hányatott sorsú kastélyának felújítása a jövendő múzeumi intéz-
mény részére . Hamarosan elkezdődtek az egyeztetések a Szabadkai Vá-
rosi Múzeummal egy állandó kiállítás felállítását illetőleg . Természetesen 
a topolyaiak többsége, mind a politikusok, mind az egyéb kulturális vagy 
oktatási tevékenységet művelő szakemberek, önálló múzeumi intézmény 
megalapításában gondolkodtak, csak éppen Állam bácsival nem számol-
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tak . A fővárosban székelő minisztériumi szakik egyáltalán nem nézték jó 
szemmel ezt a serény munkálkodást az általuk csak északi tartománynak 
(le)nézett területeken . Előkerült az aránytalanul szigorú műemlékvédelmi 
törvény, melynek egyes részei a múzeumalapítás feltételeit szabályozzák, 
de olyan szigorral, hogy az adott gazdasági körülmények között lehetet-
len teljesíteni . Így az önálló múzeumot nem sikerült megalapítani, ám az 
újjávarázsolt kastély már több mint tíz éve a Szabadkai Városi Múzeum 
kirendeltségeként betölti az alapvető muzeológiai funkciót .

Időközben elkészült Topolya monográfiája is, amely kellő útmutatást 
ad mind az idősebbek, mind a jövő generációi számára . Szomorú, hogy 
a város elvesztette H . Imrét, hiszen áldozatos munkájának köszönhetően 
sikerült egy sorozatnyi álomból valóságot teremteni .

Az önálló múzeum létrehozása sem lehetetlen . A topolyaiak a jövőt 
illetőleg még sok szépet álmodhatnak . Ahhoz azonban összefogásra, egy-
más megbecsülésére, tiszteletére, de mindenekelőtt nagyon sok pénzre van 
szükség . Sokkal többre, mint amennyit annak idején a régészeti ásatások 
költségeinek fedezésére fordítottak .

Terepi nyilatkozat a médiának
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Hova tovább?

2008 nyarán megkezdődött a Szabadkai Városi Múzeum kiköltözteté-
se a városházáról . Új helyéül a város vezetősége az egykori Dömötör-házat 
szánta, amelyet a szabadkaiak túlnyomó többsége Minerva nyomdaként 
ismert, sőt ismer a mai napig, mivel az ilyen régi névberögződések köztu-
dottan nagyon hosszú ideig, akár évtizedekig közhasználatban maradnak . 
Egyértelmű politikai döntésről volt szó, habár az igazi kifogást a kvázi 
helyszűkével magyarázták . Helyesebben próbálták megetetni a néppel, 
mert mint később kiderült, a múzeum kiköltöztetéséből bizonyos körök 
szépen profitáltak . Ám mindez egyáltalán nem lett volna baj, hiszen ha-
sonló anyagi javakkal járó, a privatizáció bűvkörében lebonyolított ingatlan 
vásárlási vagy cserélési manővernek abban az időben se szeri, se száma nem 
volt . A múzeum esetében két alapvető tényezőt nem vettek figyelembe az 
érintettek . Egy erkölcsi és egy szakmai vonatkozásút . 

Ha a politikusok és néhány művelődésügyben járatos tanácsos kicsit 
is előrelátó, könnyen felismerte volna a város (hely)történeti múltját be-
mutató ún . állandó kiállítás felszámolásával járó pótolhatatlan űr keletke-
zését . A százéves patinás épület eszmei tartalmához szorosan kötődik az 
egykoron szabad királyi városi privilégiumokat élvező és gyakorló város 
múltjának kellő, szakmai hozzáállással összeállított bemutatása . A Dö-
mötör-ház belakása minderre pillanatnyilag nem ad módot . Még akkor 
sem, ha a nemrég elkészült tetőtér egy része alkalmassá vált különböző 

A kaponyai ásatáson Szekeres Ágnessel 2013-ban
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kiállítások megrendezésére . A költöztetés egyértelműen visszalépést jelen-
tett a múzeum életében . Mintha megismétlődtek volna a hatvanas évek 
történetei, csak éppen ellentétes előjellel . Nem történt egy tapodtnyi előre-
lépés sem a jövőt illetően, még ha némi jóindulattal el is fogadjuk a status 
quo állapotok beálltát . Mert nem szabad elfelejteni, az idők múlásával a 
múzeum gyűjteményei folyamatosan gyarapodnak . Napról napra gyűlik 
az anyag, melyet lassacskán már elhelyezni sem lehet, hát még az aktuális 
muzeológiai szabályok értelmében bemutatni a nagyközönség számára .

Epilógus (helyett)
Amikor a múlt év decemberében nyugállományba vonultam, igyekez-

tem megbeszélni önmagammal az új helyzethez való alkalmazkodást . Vi-
lágos volt előttem, ez nem lesz könnyű feladat számomra . Vártam a keserű 
pillanatok bekövetkezését . Minden konkrétum nélkül, csak úgy minden-
napi történésekként . Bevallom, álmomban sem fordult meg a fejemben az 
eddig közel fél évszázados szakmai tevékenységem mérlegelése . Talán épp 
ezért ért oly váratlanul az a két társadalmi elismerés, melyekkel az elmúlt 
néhány hónapban megtiszteltek . Januárban Zentán megkaptam a Vajda-
sági Magyar Művelődési Szövetség Magyar Életfa díját, majd májusban 
a Palicsi Helyi Közösség Orbán-napi díszülésén a Palics érdemes polgára 
elismerést a helytörténeti kutatások terén elért eredményekért .

Mindezt nem (ön)dicséretként hoztam fel, hanem mert őszinte köszö-
nettel tartozom mindazoknak, akik ily módon értékelték munkámat, és 
úgy tekintettek rám, mint a közös, elválaszthatatlan múltunk kutatásának 
egyik művelőjére .
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� Fülöp Tiffany

A múzeum mint  
információs intézmény

Az információs intézmények mai helyzetének témakörét nem áll szán-
dékomban teljes mértékében és mélységében körbejárni, mert a tanul-
mányt azért készítettem el, hogy az eddigi megoldásokat, szituációkat fel 
tudjam használni munkám során . Ráadásul egy igen aktuális diskurzusról 
van szó, ami szerteágazó, számtalan véleménnyel és felvetéssel rendelke-
zik, több tudományterület határán áll, így csak hiteltelen lennék, ha az ál-
talam a továbbiakban felemlegetett részleteket a teljesség igényének hamis 
sugallata alatt fejteném ki .

Célom csupán egy kisebb kontextus felvázolása volt annak érdekében, 
hogy bizonyos tapasztalataimnak szilárdabb hátteret keressek, és a további 
irányok megállapítása – a szubjektivitás határait figyelembe véve – megfe-
lelően történjen . Utalok ezzel arra, hogy egy-egy információs intézmény-
hez milyen funkciót, szerepet társítunk elméletileg, és hogy ez mennyire 
egyezik meg a gyakorlattal . Feladatom az, hogy informatikus-könyvtáros 
tanulmányaim közben – tapasztalatomat bővítendő – feldolgozzak egy 
múzeumi hagyatékot, ahol a projekt lebonyolítása közben a létrejövő 
könyvtár funkcióba állítása mellett a múzeum honlapjának létrehozása, 
tartalmi struktúrájának felépítése is cél lett .   

Érzékleteim szerint egy információs szakember feladatait igyekszem 
ellátni, de ez teljesen szubjektív és saját benyomásokra, elképzelésekre 
alapozott megállapítás . Ám ez középpontba állítja a körülményeket, és 
magával hoz néhány kérdést, amit a továbbiakban fogok kifejteni . Az a 
felvetés, hogy információs szakemberre van szükség – vagy ha a megfele-
lőbb terminust akarom használni, mint információs specialista, akinek a 
feladata a tudás visszacsatolása, fenntartása-fejlesztése és átadhatóságának 
biztosítása – érthető, hiszen egy információs intézményről van szó, vagyis 
egy információs üzemről, ami információs eszközöket, szerszámokat és 
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specialistákat von össze (KARVALICS 2004) . Azonban ha konkretizá-
lom az üzemet és a specialistát, akkor felmerülhet néhány kérdés . Ezek 
átgondolása közben pedig olyan speciális körülményekkel találkozunk, 
amelyek továbbviszik a gondolatot egy aktuális, összetett és gyorsan vál-
tozó diskurzusba .

Az én esetemben – ami felvetette ezt a témakört – az aktuális üzem 
egy múzeum volt, a specialista viszont egy másik információs intézmény 
munkatársa, mégpedig egy könyvtáros . A felmerülő kérdések nagy része 
a miért és a hogyan kezdetű mondatokat takarják . Speciális körülmény, 
hogy könyvtár van a múzeumban, ami egyszerre elfogadott és megkér-
dőjelezhető, és a két lehetséges opció kifejtése már biztosítja is a téma to-
vábbvitelét . A másik nagy kérdéskör pedig az, hogyan tudja ellátni egy 
könyvtári munka elvégzésére kiképzett szakember a múzeum egyes mun-
kafolyamatait . Így az a régi triviálisnak és általánosnak, laikusnak számító 
elképzelés (ezzel nem arra utalok, hogy ez jelenleg is érvényes lenne vagy 
hogy helytelennek ítélem meg), miszerint a könyvtár nagyrészt könyveket, 
a múzeum pedig nagyrészt tárgyakat szolgáltat, megkérdőjeleződni látszik 
azzal a kérdéssel, hogy mit keres egy könyvtár a múzeumban és azzal, 
hogy bizonyos mértékű egyezést sugall a „könyvtárosként a múzeumban” 
elképzelés a két intézmény között . Amikor pedig kérdésessé tesszük a dol-
gokat, akkor meg kell vizsgálni a folyamatokat, az esetleges régi és új kon-
textusokat és hatásokat . Ezzel pedig elérkeztünk a múzeum, a könyvtár 
és az információs intézmények helyzetéhez, ahhoz a diskurzushoz, ami 
folyamatosan változó világunkban még mindig aktuális .

Azonban mielőtt ezekre a kérdésekre választ adnék, szeretnék általá-
nosságban pár szót szólni az aktuális helyzetről, hogy érthető legyen, hol, 
milyen körülmények között keresik a helyüket az információs intézmé-
nyek, amikor múzeumi könyvtárról és egyezésekről beszélünk . 

Nem idegen az a felvetés, hogy az információs társadalom – jellegéből 
adódóan – hol látványosabban, hol pedig kevésbé feltűnően, de folyama-
tosan változik, ezért nyilvánvalóan ezt követi a társadalom intézménye 
is . Palkó Gábor a Múzeumelmélet című könyv szerkesztőjeként az előszó-
ban meg is jegyzi ezt, talán éppen azért, mert jelenleg kissé látványosabb 
szakasznál tartunk . Kiemelve az újabb és újabb megjelenő digitális tech-
nikákat és az átalakuló tömegmédiát, azt írja, hogy a memóriaintézmé-
nyek, kommunikációs és társadalmi szerepe is változó (PALKÓ 2012) . 
Ez természetesen hat a média és a globalizáció világában, ami magával 
hozza az állandó mozgást, és ennek köszönhető a dekontextualizáció, a 
deterritorializáció és az idő fogalmának változása, ezek esetleges elvesztése 
és folyamatos újraírása . 
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Manuel Castells szerint az internet vált az élet egyik legfontosabb kom-
munikációs és kifejezőeszközévé a társadalom minden területén, ezért a 
valós és a virtuális, az anyagi és a szimbolikus elhatárolódása új kulturális 
hibrideket alakít ki, amik a világ kulturális kommunikációjának megúju-
lását hozzák magukkal (CASTELLS 2012) . Nyilvánvaló, hogy ha újfajta 
intézmények jelennek meg, ha valamilyen szintű paradigmaváltással talál-
kozunk, akkor az addigi struktúrák elavulttá, használhatatlanná válnak, 
vagy legalábbis erőteljes újragondolást igényelnek . Hogy pontosabban mi-
ről is van itt szó, azt Darren Peacock fejti ki bővebben a Digitális technológia 
című tanulmányában, miszerint az egész intézményi szerkezetet újra kell 
gondolni, mert a memóriaintézmények célja, hogy munkafolyamatai kat az 
információs és kommunikációs technikák segítségével – ezek a moderni-
záció látványos elemei, növelik a hatékonyságot, és erősíthetik a kapcsola-
tok fenntartását (SZÉKELY 2008) – újragondolják és nagyobb rugalmas-
ságot érjenek el (idézi PEACOCK 2012) . Mégpedig azokkal a digitális 
technikákkal, amelyeknek figyelmen kívül hagyása lassan lehetetlen lesz, 
illetve felelőtlenség is, amennyiben azokkal jobban meg lehet felelni az 
elvárásoknak . Úgy vélem, hogy ezek a lehetőségek bizonyos szinten már 
beépültek az emberek elképzeléseibe . Példa lehet erre, amikor egy kisebb 
intézmény igyekszik minden kulturális téren helytállni, és noha igaz, hogy 
ez bizonyos szinten a gazdasági korlátok eredménye, de maga az elgondo-
lás, miszerint mindent egy helyen szolgáltassanak, nem teljesen idegen . 
Az más kérdés, hogy ez mennyire helyes, hogy ez nyújtja-e a legnagyobb 
teljesítményt, így lehet-e kiaknázni a legtöbb lehetőséget .

Székely Iván is ezzel a változó információs jelenséggel foglalkozik, 
csak egy harmadik memóriaintézményre levetítve azt, mégpedig az archí-
vumokra . Szintén a globalizálódásnak köszönhető intézményi határok és 
funkciók átalakulásáról és a meglévő szerepek és funkciók újraértelmezé-
sének igényéről ír, azonban a fentebb említett gondolataimat konkretizálja 
azzal, hogy kifejezetten egy változó gondolkodásmódot és attitűdöt vet fel 
bővülő vezérelvekkel, szabályokkal és az információelvű megközelítések 
előtérbe kerülésével (SZÉKELY 2007) .

„A múzeumot lassan felváltja »Valami más«” (idézi CZÉKMÁNY 
2010: 38) . Nem elég csupán a kiállítási tárgy, kell a hozzá kapcsolható in-
formáció, és az információhoz való hozzáférés éhsége egyre korlátlanabb-
nak tűnik . Aktív résztvevővé kell tenni a látogatót, és élményközpontúvá 
a múzeumot . Czékmány Anna azt írja, hogy a múzeum után és a „Valami 
más” előtt gyakorlatilag a kettő közötti állapotot kell körvonalazni, ahol 
a más még múzeum, de arra is képes, hogy megragadja a másságot . Egy 
konferenciasorozat részben foglalkozik a kortárs múzeumi szerepekkel; a 
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2008 . évi a Múzeumi szerepek alcímet viselte, és a témák az univerzális mú-
zeumokat, a globális látványtermelés jelenségét és a felhasználóorientált 
múzeumi működést járták körbe .  A 2009-es konferencia után ismételten 
a globalizáció és a múzeum viszonya került terítékre, véleményem szerint 
azért, mert akkor is és talán még ma is megoldatlan és aktuális a kérdés . 
A McMúzeum – Múzeumi szerepek III. cím alatt számtalan irányvonalat, 
prioritást, problémakört, kérdést felvetettek a szerepváltozástól a hang-
súlyváltozásig (összefüggésrendszerek) azért, hogy lehetséges továbbgon-
dolási módokat találjanak . A legfontosabb mégis talán a helyes arányok 
meghatározása, és éppen ezért itt vannak a legnagyobb nézeteltérések, 
ez az a pont, amiben nem igazán sikerül közös nevezőre jutni, megta-
lálni azt a „Valami mást” . A továbbiakban néhány elképzelést ismertetek 
(CZÉKMÁNY 2010) .1 

Mielőtt azonban ezt elkezdeném, hangsúlyozom, hogy itt egy szub-
jektív véleményen alapuló válogatás listája fog megjelenni, ahol a teljesség 
igénye nélkül – függetlenül attól, hogy ténylegesen megvalósítottuk-e az 
elképzelést, vagy csak elméleti szinten mozgunk, és hogy mi az elképze-
lések időpontja – említek példákat . Az idő múlásával és a fejlődéssel újabb 
és újabb ötletek vetődnek fel, de nem érzékelem azt, hogy a mérleg nyelve 
megállna bármelyik oldalon is hosszabb időre a diskurzusban – természe-
tesen kivételek mindig vannak –, az már más kérdés, hogy a valóság kény-
szerítő ereje mit alakított ki . Azonban tény, hogy a „Valami más” igénye 
erősen jelen van a köztudatban, és emellett próbálnak meg néhány szállal 
kötődni a „régihez” .

2011-ben Ébli Gábor Hogyan alapítsunk múzeumot? kötetbemutatója 
utáni beszélgetésen hangzott el, hogy a múzeumot meg kell menteni az 
ipartól, tehát ne az legyen a cél, hogy minél több ember váltson jegyet a ki-
állításokra, hanem valóban találkozzanak a látogatók a művekkel (JÓZSA 
2012) . Ezzel szemben 2010-ben a digitális médiaigazgató múzeumban 
való alkalmazása vitát generált, és végül mégis szükségesnek ítéltetett . A 
kiindulási vitapont az volt, hogy a honlapnak csak faliújság szerepe legyen, 
hogy becsalogassa a látogatót az épületbe – ami megegyezik az előző el-
képzeléssel –, vagy mindent fel kell tüntetni rajta, mert azt sokszor kutatá-
si forrásnak tekintik, távoli helyekről is érdeklődhetnek iránta, vagy bön-
gészés közben is rá tudnak találni . Véleményem szerint a médiaigazgató 
feladatait párhuzamba lehet állítani az új kor elvárta feladatokkal, hogy a 
gyűjtemény virtuális térben élvezhető és kutatható legyen . Ezt pedig – a 
mai világ viszonyai között – akár meg is lehet feleltetni a látogatógenerálás 

1 Az egész bekezdés forrása .
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céljával . Ráadásul egy 2013-as cikk még mindig az alábbiakat írja: „Ál-
talános meggyőződés, hogy a múzeumoknak át kell gondolniuk jövőbeni 
szerepüket: válaszokat kell találniuk arra, hogy a jövőben milyen társadal-
mi feladatokat kell ellátniuk, ehhez milyen múzeumi struktúra lenne ész-
szerű, és milyen anyagi eszközökre lenne szükségük” (IVÁNYI-BITTER 
2013: 20) . Ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy helyben toporogna a 
kérdés, csupán árnyalni szeretném a helyzetet .

Léontine Meijer van Mensch és Peter van Mensch kifejezése a Mú-
zeum 2 .0 (feltehetően a web 2 .0, 3 .0 analógiája alapján) . Az írók szerint a 
21 . század elejének új múzeumi modellje a folyamatok és eljárások újfajta 
kanonizálását hozza magával a részvétel és az együttalkotás kulcsszavával 
fémjelezve (MEIJER-VAN MENSCH–MENSCH 2012) . Gyakorlatilag 
egy „új gyűjt(eményez)és”-ről (new collecting) van szó, ahol a múzeum 
interakciókat gyűjt tárgyak helyett, az örökségi közösségben egyenrangú 
félként vesz részt, és platformként szolgál a saját örökség (egyéni vagy cso-
portos) gyűjtéséhez (idézi MEIJER-VAN MENSCH–MENSCH 2012) . 
Az új muzeológia (idézi GYÖRGY 2003) választás elé állítja a múzeumo-
kat, miszerint vagy elfelejtett helyek vagy pedig az új logikának engedve 
globális, posztmodern intézmények lesznek, ahol a reprezentációs eszkö-
zök újraosztása után „wired, megamachine, multimedia museum”-okká és 
érintkezési felületekké – contact zone (idézi GYÖRGY 2003) – válnak 
(GYÖRGY 2003) .

A 2 .0-s fogalomhasználat talán felállítható a memóriaintézmények-
re is – sőt vannak, akik 3 . generációs, digitális múzeumokról beszélnek 
(GYÖRGY 2003) –, hiszen bármelyik intézménynek, amely információt 
szolgáltat, új elvárásokkal kell szembenéznie, nem csak a múzeumnak . 

Már 2003-ban olyan változó trendről beszéltek, ahol a „narrowband” 
(keskeny sávú) múzeumnak – a „feladata a kulturális örökségnek a közjó 
érdekében történő gyűjtése, megőrzése és közkinccsé tétele” (MIHÁLY 
2003: 33) – „broadband” (széles sávú) múzeummá kell válnia, ami ele-
get tesz a növekvő társadalmi elvárásoknak, mert függetlenül attól, hogy 
nonprofit intézmény, a versenyszférához hasonló kényszerítő körülmé-
nyekkel kell szembenéznie (MIHÁLY 2003) .

Albrecht A . Gribl szerint az új IT- és fogyasztói társadalomnak meg 
a globalizációnak köszönhetően fejlődéssel és csökkenő forrásokkal kell 
szembenézni . Megkérdőjeleződik az egyértelműség, ami bizonyítási kény-
szert von maga után, ez pedig a szektorban lévő többi résztvevővel vívott 
versenyig vezet, ahol a feladat a pozicionálás, az egyéni profil kialakítá-
sa (GRIBL 2005) . Ez tipikusan az időközbeni állásfoglalások egy másik 
vége .
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György Péter szerint új kontextus a globális médiatér, ahol eltűnőben 
van a tér és az idő, így a hagyományos archívumok létéhez szükséges távol-
ság és késés is (GYÖRGY 2005) . Az új lehetőségek pedig összehúzó erőt 
fejtenek ki: „az új technika és technológia lehetővé teheti egy olyan virtu-
ális gyűjteményegyetem létrehozását, ami ismét szerves egységbe gyűjti, 
őrzi és szolgáltatja a világ egymással többszörösen összefüggő jelenségeit 
tükröző és hordozó dokumentumokat, legyenek azok bármilyen típusú, 
bárhol található gyűjteményekben” (PAPP 2005: 11) . Továbbá Papp Ist-
ván az idézetet folytatva azt írja tanulmányában, hogy nemcsak lehetővé 
kell ezt tenni, hanem követelmény, hogy egy könyvtárban, múzeumban a 
világ valamennyi könyvtára, múzeuma a rendelkezésre álljon, sőt ennek 
elérhetősége ma már otthonról is biztosítva legyen .

Székely Iván szerint a legújabb korszak globális intézménye a mediátor 
lenne, ami információs/kommunikációs szolgáltató széles kínálati skálá-
val (technikai hozzáférés, tárhely, számítógépes alkalmazások, tartalom-
szolgáltatás, information brokering) . Úgy vélem, a multifunkcionalitás 
– ami itt már konkrétabban jelenik meg – inkább a tömegek igénye len-
ne, szemben a szakemberekkel, akik továbbra is igyekeznek megtalálni a 
legtermékenyebb arany középutat . Emellett meghatározóak az új infor-
mációs technikák is, amelyek közül kiemelném a szerző által körbejárt 
metainformáció létrejöttét, az új rendszerezést, ami magával hozza, elvárja 
az outreach tevékenységet (referensz szolgáltatások, múzeumpedagógia, 
kiállítások, viták, konferenciák szervezése, ismeretterjesztő kiadványok 
létrehozása stb .), vagyis a szolgáltatások körének kiterjesztését . A szerző 
továbbfejleszti a gondolatot, mely alapján a közlevéltárból felhasználóbarát 
kutatóhely lesz, abból kulturális központ (ahol a levéltár már össze is kap-
csolódhat a könyvtárakkal és a múzeumokkal), és a végén az infotainment 
kifejezéssel találkozhatunk, mint ismeretterjesztő intézménnyel (SZÉ-
KELY 2007) .2 

A német múzeumpolitika célja a tudásalapú társadalom létrehozásá-
hoz való hozzájárulás, mégpedig az egyre inkább teret nyerő reflexiók és 
interpretációk helyett az eredeti tárgyak kutatásával . Ennek érdekében a 
múzeumok tudományos közösségek hálózatába rendeződnek, ahol archí-
vummal, könyvtárral, fotótárral, tanácsadással, adatbázisokkal igyekeznek 
támogatni a kutatást és oktatást (IVÁNYI-BITTER 2013) .3 Itt már egy 
kiválasztott saját profilt láthatunk megjelenni, ahol megtörtént a múzeu-
mok önmeghatározása a jelen körülményei között .

2 A teljes bekezdés forrása .
3 Az előző két mondat forrása .
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Castells elvárásai a múzeumokkal szemben a kulturális ellentmon-
dások leküzdésével kapcsolatban nyilvánulnak meg, és jobban körüljárják 
a változó kontextust . Eszerint az információs korszaknak köszönhetően 
egyszerre van jelen a globális kulturális kommunikáció és a fragmentálódó 
társadalomban lévő közös kódok nélküli egyedi identitás, ahol az egyik ol-
dalon a hiperkommunikáció kibontakozó társadalma áll, a másik oldalon 
pedig az egyedi identitások közötti kommunikációs zavart fedezhetjük fel . 
Castells három jellemzőt sorol fel, ami hozzájárul a globális és az individu-
ális kommunikáció elkülönüléséhez, amit a továbbiakban röviden tárgyal-
ni fogok, mégpedig azért, mert „a múzeumok kulturális intézmények, azaz 
a potenciálisan interaktív kulturális üzenetek tárolására, feldolgozására és 
átadására alkalmas rendszerek egy meghatározott társadalmi kontextus-
ban” (CASTELLS 2012: 31), amit a következő pontok határolnak körül:

1 . Az értelem fragmentálódása és az elektronikus hipertext létrejötte 
– Mivel a társadalom kulturális elemeit az elektronikus hipertext (tévé, 
rádió, internet, audiovizuális dokumentumok) kapcsolja össze, és a képze-
letvilág, a politikai és a társadalmi gyakorlat az elektronikus kommuniká-
ciós rendszereken keresztül képződik le, a virtuális lesz a valóság („valós 
virtualitás”) . Amikor pedig a személy eldönti, hogy mire van szüksége eb-
ből, személyre szabott hipertextet hoz létre, így az értelem fragmentálódik . 
A kérdés pedig az, hogy ezek között a szegmensek között hogyan lehet 
kommunikálni . Castells szerint kommunikációs protokollra van szükség, 
amivel az egyik kódot a másikra fordítjuk át . Erre kell alkalmasnak lennie 
többek között a múzeumnak, közvetítő szerepet kell betöltenie az intéz-
ménynek .

2 . Az „időtlen idő” – A kultúra térbeli és időbeli síkon mozog, azon-
ban ma a tér globalizálódik, az idő pedig felbomlik, sűrűsödik, mégpedig 
azáltal, hogy az emberek megpróbálnak ugyanabba az időtartamba egyre 
több cselekvést sűríteni . Jelenleg ott tartunk, hogy mi alkotjuk meg a saját 
időérzékelésünket . Így azonban a személyes időbeliségek kommunikáció-
jához szükséges feltételek, amiket a történeti és időrendi nézőpont hozott 
létre, eltűnnek . Vagyis a kommunikáció nem tart lépést az idővel, ezért 
ismételten kommunikációs protokollra van szükség, hogy a múzeum ne 
csak archívum legyen, mert akkor elveszíti a kapcsolatot az élettel, és nem 
a kommunikáció eszköze lesz . Itt ugyanazt a következtetést lehet levonni, 
mint az első pontban . Törekedni kell az aktualizálásra és a kulturális élet 
fellendítésére, a diskurzusteremtésre .

3 . Az „áramlatok tere” (space of flows) – A helyszínek nagy része (köz-
ponti és stratégiai tevékenységek) a hipertér részei . Igaz, hogy az iden-
titások és élmények a valósban történnek, de azok vagy elszigetelődnek, 
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vagy alárendelődnek az áramlatok tereinek . Így szembekerül egymással a 
space of flows (globális, kozmopolita kultúra) és a space of places (lokális 
osztott identitás) . A kettő között találhatóak a nyilvános terek, amelyek az 
együttélés helyszínei, és gyakran a kulturális intézmények köré rendeződ-
nek, ezzel pedig különleges helyet töltenek be a közösségi terek megújítá-
sában . Emellett Castells a várt felbomlás helyett egy még erőteljesebb ur-
banizálódási korszakról beszél, ahol a kommunikációs útvonalak mentén 
megavárosok alakulnak ki, ezek kulturális központokból (a múzeum is itt 
van) és városias térségekből állnak .

Ezenfelül kiemelnék még néhány elvárást Castells-től . A múzeum 
adott helyhez kapcsolja a virtuális áramlatokat, és a protokoll új techni-
kai formáit hozza létre . Legyen oktatási és interaktív intézmény és nyitott 
a társadalomra, valamint a jelen és a jövő multikulturális áramlataira, és 
végül legyen a kulturális innováció tere és a kísérletezés központja . Úgy 
vélem, az imént felsoroltak bizonyos részét ugyanúgy lehet vonatkoztatni 
a könyvtárra vagy akár egyéb információs intézményre is (CASTELLS 
2012) .4

Legyen szó akár információs intézményről, memóriaintézményről vagy 
infotainmentről, járjunk akár levéltárban, múzeumban vagy könyvtárban, 
a mai diskurzusokból egyre inkább azt a következtetést lehet levonni, hogy 
nincs különbség, ha az átfogó elvárásokat és kereteket vesszük figyelembe . 
Természetesen nem áll szándékomban azt mondani, hogy nincs különbség 
ezek között az intézmények között, hiszen elsődlegesen mindegyik mást 
szolgáltat, de csak elsődlegesen . A továbbiakban pedig azt olvashatjuk, 
hogy „a globális hozzáférés víziójának korában a felhasználó számára ösz-
szemosódnak a szakosodott emlékezetőrző intézmények közötti különb-
ségek” (SZÉKELY 2007: 40), vagy pedig egy másik megközelítésből, „az 
elektronikus adatfeldolgozás helyreállíthatja a klasszikus dokumentációs 
területek – a levéltár, a könyvtár és a múzeum – összetartozásának feledés-
be merült tudatát” (idézi ERNST 2012: 86) . Hogy az utóbbi gondolattal 
mire utalt a szerző? Arra, hogy a digitális kapcsolatok szintjén ezeknek az 
intézményeknek a médiaegysége átlátható lesz, így a digitális felületen egy 
harmadik virtuális tér keletkezik (idézi ERNST 2012) . Az anyagtalanság-
gal kell itt szembenézni, azzal, hogy a múzeum helyi tárolóból muzeális 
kibertérré válik, ahol a múzeum már nem intézmény lesz, hanem dinami-
kus folyamatok kivonata (ERNST 2012) . Vajon igaz-e ez a könyvtárakra 
is, amikor egyre több könyvet igyekeznek digitalizálni, és egyre több fo-
lyóirathoz és információs adatbázishoz nyújtanak hozzáférést?

4 Az előző öt bekezdés forrása .
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Úgy vélem, a mai információs intézmények amellett, hogy egyre in-
kább multifunkcionálissá válnak, megtartják elsődleges profiljukat, és ez 
így természetes . A változások lassúak, és a következő lépés mindig óvatos, 
annak gyakorlatba való átültetése is hosszabb időt vesz igénybe . Van, ahol 
ez egyszerűbb és nyilvánvalóbb, ahol a keretek és a lehetőségek adottak, 
és van, ahol nem csak a globalizálódó és változó világ elvárása miatt ta-
lálkozhatunk hibrid intézményekkel . Rhiannon Mason fogalmazza meg 
ezt, miszerint „minden egyes helyszín és szervezet igényeit, lehetőségeit 
és kihívásait számításba kell venni, és olyan egyedi kommunikációs és ér-
telmezési stratégiákat kell kidolgozni, amelyek minden releváns szereplőt 
tekintetbe vesznek” (MASON 2012: 153) . Amikor különféle diskurzuso-
kat folytatnak az elméletről, az hasznos, mert látható, hogy hova tart az 
intézmény, minek kell megfelelnie, de gyakran csak arról van szó, hogy 
az intézmények igyekeznek fennmaradni, és biztosítani egy képzelt vagy 
valósan elvárt szolgáltatást .

Ennek a gondolatnak a továbbvitele vagy talán csak leegyszerűsítése 
Radnóti Sándor „állásfoglalása”, aki régóta foglalkozik a múzeumok hely-
zetével intézménykritikáiban (RAJCSÁNYI 2010) . Arra a kérdésre, hogy 
mitől jó egy múzeum, egy kiállítás, végtelen egyszerű válasszal felelt: attól, 
hogy az, ami . A klasszikus azért jó, mert klasszikus, a modern azért, mert 
modern . Természetesen ez az eddig boncolgatott kérdésekre nem ad vá-
laszt, de számomra azt sugallja, hogy nem igazán lesz még egy ideig vagy 
egyáltalán egy olyan általános kép, ami mindenhol megállja helyét, hiszen 
ha klasszikus múzeumként a Louvre és modern múzeumként a MoMA 
látogatottsága, bevétele és a köztudatban való helye, megítélése ugyanúgy 
jelentős, azzal majdnem tárgytalanná tesszük a kérdést . Bár ezzel nem ér-
tek egyet, de a felvetéssel a diskurzusi magasságokból gyorsan földközeli 
helyzetbe került a téma . Úgy vélem, meg kell találni a helyes arányokat 
(ahogy azt Czékmány Anna írta tanulmányában), és ki kell aknázni min-
den lehetőséget, de feltétlenül az adott intézmény kereteihez, lehetőségei-
hez, szerepeihez igazodva . Én ez alapján próbáltam elvégezni a rám bízott 
feladatot .

Írásom elején említettem, hogy bizonyos tapasztalataimat és a kijelölt 
útvonal létét megtámogatandó céllal kezdtem az elméletek általánosabb 
boncolgatásába, de a továbbiakban áttérnék néhány egyéni kérdésre, ál-
lításra, amelyekre a válaszok, kifejtések nagy része megbújik az elméletek 
ismertetésének egy-egy mondata mögött, de Maison idézete alapján ki-
egészítésekre szorulnak .

Az elképzelés, hogy egy múzeum könyvtárat is működtessen, nem 
idegen . A nagyobb múzeumok legtöbbször rendelkeznek könyvtárak-
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kal, a kisebbek ritkábban . Magyarországon van egy projekt – a Múzeumi 
Könyvtárak Konzorciuma (MUKK) . Feladatuknak tekintik a „kommu-
nikációs utak artikulálását” és a „korszerű csatornák kiaknázását”, céljuk 
pedig a múzeumi könyvtárak szakmai együttműködésének dinamizálása 
(MÚZEUMI KÖNYVTÁRAK KATALÓGUSA 2014) . Egy múzeumi 
könyvtár általában helytörténettel kapcsolatos köteteket gyűjt, vagy ha 
speciálisabb a múzeum gyűjtőköre, akkor azzal egyező tematikájú állo-
mányt igyekszik kiépíteni (TISZAVÁRI 2005) . Ebből a szempontból tel-
jesen természetes, hogy a múzeum rendelkezik egy hagyatékkal, amelynek 
a tulajdonosa helyi származású volt . A múzeum elfogadta az ilyen jellegű 
felajánlást, mivel ez gyűjteménygyarapítási és gyűjteményszervezési szem-
pontból is jelentős . Egyáltalán miért lenne idegen a könyvtár a múzeum-
ban? Ez is egy eszköz a látogatók vonzására és egy újabb szolgáltatás, az 
információkhoz való hozzáférés további biztosítása .

A könyvhagyaték feldolgozásának megbeszélésekor felmerült egy olyan 
kívánság, hogy azt az interneten is elérhetővé kellene tenni . Az adatbázis 
létrehozásának igényét (ami az interneten való közzétételhez szükséges) 
már az új információs társadalom hozza magával . Ez jó példa arra, hogy 
szükség van virtuális közzétételre, és az „infotainment” felé haladva ennek 
a múzeumok is lehetőségeikhez mérten igyekeznek eleget tenni .

Az interneten való közzététel jelenik meg akkor is, amikor egy intéz-
mény honlapjának létrehozása kerül a középpontba . Ez is az információ-
szerzés egyik útja, függetlenül az intézmény jellegétől . Azonban ha egy 
másik szemszögből közelítjük meg a magyarázatot, akkor arról van szó, 
hogy a „valós virtualitás” korában, ha a múzeumnak nincs honlapja, akkor 
az a múzeum gyakorlatilag nem is létezik, hiszen a „kibertérben” a honla-
pok a leképeződései az intézmény épületének, létének (GYÖRGY 2003) .

Az eddig felsorolt elképzelések, elméleti és gyakorlati megvalósítások, 
törekvések a megfelelő funkciók megtalálásához mind-mind azt igazolják, 
hogy „a töredék már nem elég, a múzeum totalitást, interakciót, kapcsoló-
felületeket akar” (idézi ERNST 2012: 86) .

A téma befejezéseként röviden összefoglalom, mitől számít informáci-
ós intézménynek a múzeum, miért beszélek azonosságokról, de most nem 
a filozofikus diskurzusok felől megközelítve azt, hanem a tényleges, valós 
tartalmakat felsorakoztatva .

Ennek alapvető pontja az információs tartalmak szolgáltatása . Ezek 
közé tartozik a könyvtári szolgáltatás a múzeumban és a múzeumpedagó-
gia köréhez tartozó programok szervezése, a tárlatvezetés, a könyvbemu-
tatók, a konferenciák, a kiállítások, a megemlékezések és a koszorúzások, 
a gyermekeknek szóló programok, amelyeknek a célja a játszva tanítás . Ez 
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mind információátadási célt szolgál, mint ahogy a múzeumok esetleges sa-
ját kiadványai, évkönyvei, katalógusai is . A tárgyak metaadatolása szintén 
azt igazolja – ahogy Papp Istvánnak a megállapítása is –, hogy egy könyv-
höz egyre több más típusú adat kapcsolódik (fénykép, mozgóanyag, kézirat 
stb .), és ma már a műalkotások „holdudvara” is egyre nagyobb (a róla szóló 
irodalom bibliográfiája, teljes szövege, természeti és társadalmi környeze-
tét leíró dokumentumok, tehát a hozzá kapcsolódó könyvanyag, virtuális 
másolata) (PAPP 2005) . Tehát a kapcsolódó információs tartalmak köre 
is nő, és ha a múzeum ezeknek igyekszik eleget tenni, akkor voltaképpen 
információs intézmény . Munkám során pedig ezek nagy része megjelenik 
akkor, amikor a könyvtárat dolgozom fel, és amikor a honlapon igyekszem 
bemutatni a múzeum szolgáltatásait, információs tartalmait .
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� Gazsó Orsolya

Múzeumi kihívások itthon
Szerbiai múzeumi körkép1 

A múzeumokról sokan és sokféleképpen beszélnek . Több helyütt a 
múzeumokat mint a művészet templomait, a tudomány szentélyeit em-
legetik . Az emelkedettség érzésével járjuk be őket . Azonban az új tech-
nikák, a világháló és a folyamatosan változó társadalom új kihívások elé 
állítja a múzeumok vezetőit . 2013-ban ezt a jelenséget vizsgáltam meg tíz 
szerbiai intézményben . 

A megkérdezetteim szerbiai múzeumvezetők és muzeológusok, akik 
naprakész információkkal és ötletekkel rendelkeztek arról, milyen nehéz-
ségekkel küzdenek, és hogyan látják az ebből való kiutat . Megnyilatkoztak 
olyan fontos kérdésekben, mint az anyagi források pótlása, a kulturális jogok 
korrigálása, a mai múzeumok feladata, a különböző nemzetiségek megjele-
nése a kiállítási témákban és múzeumi programokban, a múzeumi párbeszéd 
és képzések megléte és hiánya, valamint a múzeumi hálózatosítás tárgykö-
re . Alanyaimat Szerbia különböző régióiból választottam ki: elmaradottabb 
és az állam által preferáltabb vidékekről . Megnyilatkozóim között szerbek, 
magyarok és más kisebbségek muzeológusai is szerepelnek . 

A kérdőívem első kérdése arra vonatkozott, hogy ki a szóban forgó 
múzeum fenntartója, küzd-e pénzügyi gondokkal, évente hány látogatója 
van az intézménynek, kit tartanak a legfontosabb célcsoportnak, és hogy 
a válaszadó milyen jogszabályi változtatásokat igényelne a múzeumokra 
nézve . A kölpényi Múzeumi Komplexum munkatársaitól2 megtudtam, 
hogy pénzügyi gondokkal küzd az intézményük, de a legnagyobb prob-
lémát a megoldatlan tulajdonjogi és jogi ügyeik jelentik . Nincs tematikus 

1  Az adatok a 2013-as évre vonatkoznak .
2  Filip Forkapić néprajzkutató – főmuzeológus, Tanja Đuđić néprajzkutató – muze-

ológus, Dragana Vujaklija muzeológus – múzeumpedagógus . Múzeumi Komple-
xum, Kölpény .
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tárlatuk, állandó kiállításaik pedig már elavultak . A helyi önkormány-
zat, a szponzorok és a donátorok segítenek rendezvényeik megvalósítá-
sában . A zombori Városi Múzeumnak évente kb . 10 000 látogatója van, 
célcsoportjuk a fiatalok, projektumaikat mellékpénzforrásokból valósítják 
meg, tudtam meg Branimir Mašulovićtól, az intézmény igazgatójától . A 
nagykikindai Népmúzeum a községi költségvetésből kapja meg a rend-
szeres tevékenységéhez elegendő havi összeget, mondja Lidija Milašinović 
igazgató . Saját bevételi forrásuk az eladott belépők és szuvenírek . Elmon-
dása szerint a nagykikindai múzeumban évről évre növekszik a látogatók 
száma, 2012-ben 30 000 látogatót fogadtak . Az általános és középiskolá-
sok a legfontosabb célcsoportjuk .

Ljubinka Pantić, a šidi Ilijanum Naiv Művészeti Múzeum igazgatója 
szerint Šid fejletlen község, és csak az alapvető költségek lefedésére elegen-
dő a községtől kapott pénz (villany, telefon, irodai felszerelések, személyi 
juttatások költségei stb .) . Látogatóik száma folyamatosan csökken . Évente 
csupán két-háromezren látogatják, főleg iskolai kirándulások során . Pedig 
ez a múzeum nem válogat, minden korosztályt fő célcsoportjának tart, 
kezdve az iskoláskor előtti korosztálytól a nyugdíjasokig, mondja . Így van 
ez a belgrádi Zsidó Történeti Múzeumban (a továbbiakban ZsTM) is, 
nyilatkozta az intézmény igazgatója, Vojislava Radovanović . Mivel ez az 
egyetlen zsidó múzeum Szerbiában, nincs fő célcsoportjuk, számukra is 
mindenki egyformán fontos . Ráadásul a látogatók összetétele is teljesen 
vegyes, a hazai és a külföldi publikum egyaránt látogatja tárlataikat . A 
muzeális intézmény a Szerbia Zsidó Községei Szövetségének a fennható-
sága alatt van, mondja Radovanović . Szerbia Zsidó Községeinek Szövet-
sége – mint a ZsTM alapítója és tulajdonosa – tartja fenn a múzeumot, 
azaz pénzeszközökkel fedezi az anyagi költségeket és a szakmunkatársak 
fizetését . Az igazgató szerint annak ellenére, hogy a pénzügyi korlátok mi-
att rosszak a munkafeltételek, a múzeumuk mégis professzionálisan vég-
zi a tevékenységét, és a muzeológusoknak sikerül terveik nagyobb részét 
megvalósítaniuk . A múzeum igazgatója elégedett a nyilvánosság érdeklő-
désével, évente közel 4000 ember tér be intézményükbe . Az említett láto-
gatókon kívül állandó célcsoportot jelentenek a kutatók, tudósok, film- és 
színművészek, valamint a festők .

A Szabadkai Városi Múzeumnak Szabadka város a fenntartója, állítja 
Ljubica Vuković Dulić művészettörténész . Elmondása szerint a rendelke-
zésre álló pénzeszközök nem elegendőek intézményük működéséhez, sem 
a korszerű múzeumi ügyvitelhez, sem a kiállításaik megszervezéséhez és 
a közönséggel való kapcsolatok fenntartásához . Szerbiában a múzeumok 
pénzelése manapság csak pályázati projektumokkal valósítható meg, véli 
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Vuković Dulić . A múzeumuk a látogatók minden rétegéhez egyformán 
szól, csak néha szerveznek tematikus kiállítást, amely konkrét célcsoportot 
szólít meg . A Szabadkai Városi Múzeum régésze, Szekeres Ágnes szerint 
Szabadkán és környékén az elmúlt időszakban jelentős lakosságcsere tör-
tént, amely során a múzeumuk törzsközönsége is átalakult . A zentai Városi 
Múzeum esetében a pénzügyi gondok elsősorban az épület karbantartá-
sát, továbbá a programszervezést érintik, véli Pejin Attila múzeumvezető . 
Ezeket a hiányokat pályázatok útján igyekeznek pótolni, akárcsak a többi 
múzeum esetében . Évente 3000–5000 látogató fordul meg a múzeumuk-
ban . Az utóbbi években legfontosabb célcsoportnak a fiatalok bizonyultak, 
mivel a helybeli látogatók „kiöregedtek”, meséli Pejin . Emellett fontosak 
az odalátogató turistacsoportok is, hiszen az utóbbi időben megnőtt az 
érdeklődés Zenta iránt . Bár a legtöbb csoport csak útba ejti, s rövidebb-
hosszabb ideig időz a városban, a múzeum vezetője fontosnak tartja, hogy 
intézményüket is meglátogassák .

A belgrádi Természettudományi Múzeum köztársasági művelődési 
intézmény, az egyetlen ilyen Szerbiában, tudtam meg Slavko Spasićtól, 
a belgrádi Természettudományi Múzeum igazgatójától . Intézményüket 
95%-ban a köztársasági költségvetésből pénzelik . Mindössze egy, megkö-
zelítőleg 100 m2 területű kiállítóterme van, és évente kb . 25 000 látogatója . 
A belgrádi múzeum rendszeresen vendégeskedik Szerbia-szerte vándorki-
állításaival, ami által még 80 000 látogatóra tesz szert . Emellett számos 
rendezvényen vesz részt, így kb . 150 000-re nő azoknak a száma, akik 
megismerkednek a múzeum által őrzött természeti kulturális örökséggel, 
állítja az igazgató .

Ami a jogszabályozást illeti, Pejin Attila szerint az érvényben levő, 
kulturális javakról szóló törvény nem foglalkozik részletezően a múze-
umokkal, csupán szűkszavúan vázolja fel jogaikat és kötelességeiket . A 
múzeumokról szóló külön törvény meghozatala a zentai múzeumvezető 
szerint már hosszú évek óta késik, pedig ettől várható a szerbiai múzeu-
mok helyzetének általános javulása (főleg a műtárgyvédelmet és a gyűj-
teménygyarapítást tekintve) . Slavko Spasić szerint a szerbiai múzeumok 
jelenleg láthatatlanok jogilag . Szerinte sürgősen meg kellene hozni egy 
múzeumokról szóló törvényt, valamint elengedhetetlen lenne kibővíteni 
és módosítani a kulturális javakról szóló törvényt is . A nagykikindai Nép-
múzeum muzeológusa is hasonlóan vélekedik, szerinte Szerbiában nagy 
szükség lenne a múzeumok tevékenységét szabályozó törvényre, valamint 
a művelődésről szóló törvény felülvizsgálatára .

A továbbiakban arra voltam kíváncsi, hogy a válaszadók szerint mi a 
múzeumuk küldetése, ars poeticája, valamint, hogy mi a 21 . századi mú-
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zeum feladata, meg kell-e újulniuk a múzeumoknak, és ha igen, miben . 
Branimir Mašulović, a zombori Városi Múzeum igazgatója küldetésének 
érzi, hogy megvédje, bemutassa és megőrizze a kulturális hagyatékot, hogy 
oktassa a fiatalokat a kulturális identitásuk megőrzésére, és elfogadtassa a 
vidék többnemzetiségű jellegét . Szerinte egy 21 . századi múzeumnak az a 
feladata, hogy korszerű eszközök felhasználásával közelítsen a nyilvános-
ság felé . A Szabadkai Városi Múzeum művészettörténésze szerint a mú-
zeumnak az a küldetése, hogy őrizze, kutassa, bemutassa a közönségnek 
azt a hagyatékot, amely arról a területről származik, amelyen az intézmény 
működik . Ugyanakkor a múzeum feladata szerinte az is, hogy aktualizálja 
a kulturális kérdéseket . Ezt teszi a nagykikindai Népmúzeum is: gyűjti, 
vizsgálja, védi és bemutatja a különböző helyi jellegű örökségeket, és nép-
szerűsíti azok használatát . Igazgatója szerint a múzeumokat nyugat-euró-
pai mintára kellene átszervezni .

1946 végén a zentai Városi Múzeum tipikus vidéki múzeumként ala-
kult meg, viszonylag nagy területi hatáskörrel (bácskai Tisza-vidék), mi-
után azonban kialakult a vajdasági múzeumok hálózata (előbb hallgatóla-
gosan, majd a hatvanas évek végén közmegegyezéssel), egyes múzeumok 
attól függően, hogy melyik etnikum él nagyobb számban a hatókörükhöz 
tartozó területen, néprajzi gyűjteményeiket tekintve az adott etnikumra 
szakosodtak, tudtam meg Pejin Attilától . Így ma joggal mondható, hogy 
a zentai Városi Múzeum a bácskai Tisza-vidék magyarságának egyfajta 
néprajzi múzeuma (nem véletlen, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 2013-
ban társalapítója lett), bár a múzeumnak a néprajzi gyűjteményen kívül 
más gyűjteményei is vannak (helytörténeti, képzőművészeti, régészeti, ős-
lénytani), meséli a múzeum vezetője . Pejin elmondása szerint egyik fontos 
feladatuknak a begyűjtött anyag szakszerű megőrzését, feldolgozását és 
bemutatását tartják . A preventív műtárgyvédelemmel összhangban Pejin 
Attila szerint felvetődik az a kérdés, hogy kell-e mindenáron tárgyakat 
tömegesen felhalmozni, ha nem tudják őket szakszerűen tárolni . 

A kölpényi Múzeumi Komplexum munkatársai szerint intézményük 
küldetése egy szabadtéri néprajzi múzeum létrehozása, továbbá egy ok-
tatási központ megalapítása elszállásolási lehetőségekkel, szemináriumok, 
szimpóziumok, előadások, oktatási programok szervezése, audio-guide 
beüzemeltetése a tárlatok önálló megtekintésére, valamint PR- és mar-
ketingeszközök használata . A 21 . századi múzeum feladata, hogy szem-
benézzen a ténnyel, hogy az emberi társadalom folyamatosan változik, 
vallják . Szerintük a múzeumnak nemcsak gyűjtenie és tárolnia kell a kul-
turális javakat, hanem különféle programokon és kiállításokon keresztül 
közelebb kell vinnie azokat a múzeum közönségéhez . 
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A Zsidó Történeti Múzeum küldetésének érzi, hogy szakszerűen, pro-
fesszionálisan, vonzón mutassa be a zsidóság történetét Szerbiában és a volt 
Jugoszlávia területén . Ennek érdekében minden évben legalább egy kiál-
lítást szerveznek a zsidóság témájában . Gyakran kétnyelvű (szerb, angol) 
monográfiai katalógusokat jelentetnek meg, attól függően, hogy milyen 
jellegű kiállításról van szó, valamint, hogy mennyi pénzből gazdálkodhat-
nak . A monográfiákon és a katalógusokon kívül az intézmény az utóbbi tíz 
évben öt kötetből álló könyvsorozatot jelentetett meg Mi túléltük címmel 
a II . világháborút túlélő zsidók autentikus történeteiről . A ZsTM igaz-
gatója szerint minden múzeum feladata és küldetése ugyanaz: a múzeum 
olyan intézmény, amelynek a kulturális értékeket és az oktatást magasabb 
szintre kell emelnie . Bármelyik állandó vagy tematikus kiállítást meg lehet 
úgy szervezni, hogy a közönség ámulatba essen, de persze ez mind pénz 
kérdése, mondja . Tehát a probléma szerinte nem az ötletekben, a koncep-
ciókban, a szakszerű hozzáállásban keresendő, hanem abban, hogy van-e 
pénz mindezt megvalósítani .

A belgrádi Természettudományi Múzeum igazgatója szerint annak ér-
dekében, hogy a szerbiai múzeumok odavonzzák a közönséget, a múzeumi 
tartalmakat másképp, érdekesebb módon kellene bemutatniuk . Mindez 
azonban addig nem lehetséges, amíg nem biztosítottak az alapvető mun-
kafeltételek, mindenekelőtt a megfelelő helyek az állandó tárlatokra . Mint 
mondja, a Természettudományi Múzeum példája bizonyítja, hogy a 119 
éves hagyomány sem elég biztosíték arra, hogy olyan helyet kapjon a mú-
zeum, amely a legjobb módon tudja bemutatni és megőrizni a kiállított 
tárgyakat . Ha a múzeum nem akar a múlt porlepte szentélyévé válni, akkor 
követnie kell a társadalom dinamikáját . A korszerű múzeumnak önmagát 
a társadalmi környezet szellemi-kulturális központjaként kell értelmez-
nie, nyilatkozta Slavko Spasić . Bancsi Ildikó, a Vajdasági Színházmúze-
um muzeológusa elmondta, hogy a múzeumuk amellett, hogy felkutatja, 
rendszerezi és megőrzi a vajdasági színjátszás emlékeit, az elmúlt tíz évben 
megpróbál alkalmazkodni a változó életformához, igényekhez, és megcá-
folni azt a köztudatban még ma is élő elképzelést, hogy a múlt emlékeit 
őrző múzeumok zárt intézmények .

Következő kérdéskörömben a múzeumi munkatársak arra válaszoltak, 
hogy a helyi lakosok magukénak érzik-e a muzeális intézményüket, láto-
gatják-e, valamint hangsúlyt fektetnek-e a szerb mellett más nemzetiségű 
látogatók megszólítására is, és hogyan tartják a közönséggel a kapcsola-
tot, és hogyan próbálnak új látogatókat megszólítani . A kölpényi általános 
iskolás gyermekek a múzeumi műhelyeken keresztül kapcsolódnak be a 
múzeum munkájába . A kölpényi muzeális intézmény szerb, szlovák és an-
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gol nyelven szervez tárlatvezetést . Tekintettel arra, hogy a múzeum olyan 
területen helyezkedik el, ahol a többségi lakosság szlovák származású, a 
kiállított tárgyaik melletti szöveg az említett nyelveken van feltüntetve, 
mint ahogy a szórólapokon is, amelyeket a látogatóknak osztogatnak, tud-
tam meg az ott dolgozóktól . Ez a helyzet a šidi Naiv Művészetek Múzeu-
mában is . Šidben a szerbek mellett szlovákok és ruszinok is élnek . Tekin-
tettel erre, a más nemzeti közösségekkel való együttműködés fejlett szintű 
a múzeumban, meséli Ljubinka Pantić igazgató .

Az Újvidéken székelő Színházmúzeum igyekszik ápolni az iskolákkal 
kiépített kapcsolatot . 2012-ben, az Örkény-centenárium programjaiba 
bekapcsolódva, két újvidéki középiskola diákjaival készítettek kiállítást 
Totovi/Tóték címmel . Örkény nincs benne a jelenleg hatályban lévő tan-
tervben, így a diákok az író életművével a kiállítás kapcsán foglalkozhattak 
csak, ugyanakkor egy szerb tannyelvű osztály is feldolgozta a Tótékat . A ki-
állítás megnyitója kétnyelvű volt a diákok közreműködésével . A színjátszás 
története a Vajdaságban a kezdetektől napjainkig elnevezésű projektumnak 
köszönhetően a Vajdaság területén élő többi nemzeti kisebbség színházi 
hagyományaival is foglalkozott az intézmény, mondja Bancsi Ildikó . 

A Zsidó Történeti Múzeumba számos látogató érkezik különböző hívő 
és nemzeti körből: szerbek, zsidók Izraelből, Oroszországból és más or-
szágokból, németek, spanyolok, olaszok, kínaiak és japánok . Az igazgató, 
Vojislava Radovanović szerint, látogatóik érdeklődnek a téma iránt . Sok 
mindent kérdeznek vonakodás nélkül, hosszabb időre meg-megállnak a 
kiállított tárgyak előtt, néhányan vitáznak, lassan haladnak előre, és nem 
sietnek távozni . Mint mondja, a múzeum dolgozói számára ez a dicséret 
jele . Segédeszközként kétnyelvű (szerb és angol) illusztrált, részletes pros-
pektussal szolgálnak . Sokan önkéntes adományt adnak azért, hogy ezt a 
kiadványt magukénak mondhassák . Véleménye szerint a múzeumi légkör 
a muzeológustól is függ, nem csak a csoport hangulatától . Évente legalább 
egyszer meglátogatják a múzeumot a belgrádi Bölcsészettudományi Kar 
egyetemi hallgatói, általában akkor, amikor a művészettörténeti csoport a 
zsidó kultúráról és hagyományról készít szakdolgozatot . Az egyetemisták 
között sok más nemzetiségű és vallású látogató van . A belgrádi Roma Kul-
túra Múzeuma külön köszönőlevelet adományozott az intézményüknek, 
hálául a segítségért, amelyet alapításakor nyújtott .

Ljubica Vuković Dulić, a Szabadkai Városi Múzeum művészettörténé-
sze szerint az utóbbi időben a Szabadkai Városi Múzeum közönsége job-
ban odafigyel a múzeumukra, mint előtte . Úgy véli, látogatóik száma attól 
függ, hogy miképpen bánik a múzeum a közönségével, milyen intenzitás-
sal tájékoztatja a nyilvánosságot, mennyire törekszik, hogy jelen legyen a 
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médiában . Szerinte Szabadkán mindegyik nemzeti közösség meg tudja 
találni azt a programot, amely iránt legjobban érdeklődik . Másrészt érde-
kes lenne feldolgozni azokat a témákat, amelyek azonos szinten érdeklik 
mindegyik nemzeti közösséget, azonban ez megköveteli a muzeológusok 
csoportos munkáját és nem csak az egyéni munkát, nyilatkozta . 

A zentai lakosságnak csupán egy része érzi magáénak az intézményt, 
elsősorban azok, akik többszöri visszatérésükkel bizonyítják, hogy szüksé-
gét érzik a múzeum meglétének, véli Pejin Attila . Elmondása szerint nin-
csenek kevesen azok, akik még soha nem látogatták meg a múzeumukat, 
annak ellenére, hogy 1974 óta folyamatosan vannak állandó kiállításaik . 
Vannak olyanok is, aki azt sem tudják, hogy Zentán van múzeum . Ezért 
nyilvánvaló, hogy e téren bőven akad tennivaló, állítja Pejin . Véleménye 
szerint vigyázni kell arra is, hogy ne csak a magyarság érezze magáénak a 
múzeumot, hanem a kisebbségben ott élő szerbek is, ezért programszerve-
zéskor tekintettel vannak erre is . A megszokott propagandaanyagon kívül 
(meghívók, plakátok, szórólapok) újabban az interneten is jelen vannak, 
facebookos oldaluk is van, ami a fiatalabb korosztály megszólítására lehet 
igen alkalmas, ha másért nem, legalább, hogy virtuális közönséget nevel-
jenek, amelyik idővel talán majd ténylegesen is beszokik a múzeumba . A 
zombori Városi Múzeumban olyan kiállítást szerveztek, amely kifejezetten 
más nemzetiségek hagyományát dolgozta fel . A Magyar Nemzeti Tanács 
a múzeumot ezért a tevékenységéért a magyar nemzeti közösség számára 
kiemelkedő jelentőségű intézménynek minősítette .

A kulturális turizmus kapcsán arra voltam kíváncsi, hogy a megkérde-
zettek múzeuma kihasználja-e a turizmusban rejlő lehetőségeket, célpont-
jai-e ezek az intézmények a turistáknak . A kölpényi múzeum nemrégiben 
vált turisztikai célponttá, mert az idegenforgalmi szervezők új kirándulási 
útvonalakat hoztak létre a vajdasági kastélyok megtekintése és megismer-
tetése céljából . A belgrádi turisztikai ajánlat nincs szakszerűen összeál-
lítva a Természettudományi Múzeum igazgatója szerint, mert elmondása 
szerint csak a szórakozás és a rekreáció felé irányul (zene, gasztronómia 
stb .) . Szerinte a kulturális turizmus még gyerekcipőben jár, és a gazdag 
kulturális hagyaték sincs kihasználva . 

Pejin Attila elmondása szerint a Zentára látogató turisták (akár egyé-
nileg, akár csoportosan) általában felkeresik a múzeumot, hiszen a mú-
zeum önmagában is elsődleges tájékozódási pont, különösen ha előzetes 
ismeretek nélkül látogat Zentára valaki . Az ilyen „ösztönös” látogatásokat 
szeretnék a múzeum dolgozói „tervszerűsíteni”, annál is inkább, mert né-
hány éve létezik Zentán turisztikai szervezet, azonban az együttműködés 
e szervezettel egyelőre kezdeti szinten van Pejin szerint . Kis múzeum lé-
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vén, nincs alkalmazásban olyan szakember, aki értene ehhez a kérdéshez, 
aki behatóan, szakszerűen foglalkozhatna ezzel a témával . A nagykikindai 
Népmúzeum is gyakran célpontja a turistáknak, ugyanis az intézményben 
eredeti mamutmaradványok vannak kiállítva, az udvarban pedig annak 
a másolatai eredeti nagyságban . A magas látogatószámukhoz hozzájárul 
még az is, hogy a Népmúzeum a város főterén helyezkedik el, így köny-
nyen útba ejtheti bárki, meséli Lidija Milašinović . Az újvidéki székhelyű 
Vajdasági Múzeum is a város központjában van, Slađana Velendečić mú-
zeumpedagógus szerint mégsem mindig turistacélpont az intézményük . A 
Szabadkai Városi Múzeum látogatottságát növeli, hogy a város szívében 
található, méghozzá más turisztikai látványosságok: a zsinagóga és a vá-
rosháza közelében, véli a múzeum művészettörténésze . Szekeres Ágnes 
szerint jobban ki kellene használni Szabadkán a turizmus nyújtotta lehe-
tőségeket .

A továbbiakban arról érdeklődtem a múzeumi dolgozóknál, hogy 
szerintük miként vonható be az intézményük a közoktatás szolgálatába . 
Valamint, hogy milyen szakmai továbbképzések vannak Szerbiában, ők 
részt vesznek-e ezeken, és milyen képzést igényelnének még . Slavko Spasić 
szerint minden egyes múzeum tevékenységének hatalmas a jelentősége az 
oktatási rendszerben, olyannyira, hogy szükségszerű lenne beiktatni a tan-
tervbe a kötelező múzeumi látogatást . A múzeumoknak szerinte műhe-
lyekké, laboratóriumokká, tudományos parkokká kellene válniuk, ahol a 
gyerekek sokkal jobban megérthetik és megtanulhatják a tananyagot . Pejin 
szerint a szerbiai múzeumok jelenleg csak igen halványan jelennek meg a 
tantervekben, nincs erőteljes együttműködés az oktatási intézmények és a 
múzeumok között . A zentai múzeumvezető szerint a kooperáció haszno-
síthatóvá tenné a múzeumokat a közoktatásban, illetve a látogatóközönség 
új generációit nevelné fel a múzeumok és kiállítóhelyek számára . A ZsTM 
igazgatója úgy véli, hogy a múzeumuk elegendő mértékben áll a közokta-
tás szolgálatában . Kapcsolatban állnak egyes belgrádi gimnáziumokkal, és 
az általános iskolások is egyre gyakrabban látogatják a kiállításokat . 

Lidija Milašinović arról számolt be, hogy a nagykikindai Népmúzeum 
úgy próbálkozik bekapcsolódni a közoktatási rendszerbe, hogy órákat és 
műhelyeket szervez a diákoknak olyan témakörökben, amelyek megfelel-
nek a tananyagnak is . A kölpényi Múzeumi Komplexum játszóházak és 
tanórák szervezése által van jelen az oktatási rendszerben . A šidi Ilijanum 
iskolán kívüli tanteremként nyit minden iskola felé, és az iskola is nyit a 
múzeumuk felé, ugyanis a tanulók a társadalomismereti vagy a képzőmű-
vészeti órákon megismerkedhetnek múzeumuk tartalmával .
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 Ami a továbbképzéseket illeti, a belgrádi Slavko Spasić szerint a szi-
gorúan specializált, tudományos továbbképzések mellett szükséges lenne 
a muzeológia és a kulturális hagyaték bemutatásának korszerűsítésén is 
dolgozni . Slađana Velendečić múzeumpedagógus szerint a Vajdasági Mú-
zeum dolgozói részt vesznek minden olyan továbbképzésen, amelyet a 
szerbiai Múzeumi Egyesület, az ICOM és más múzeumok szerveznek . 
Véleménye szerint a múzeumi marketing terén kellene továbbképezni a 
múzeumban dolgozókat . A zentai Városi Múzeum vezetője szerint csak a 
restaurátoroknak szerveznek képzéseket, a muzeológusoknak tavaly ren-
deztek első ízben a szentendrei kiállításrendezési képzéshez hasonlót . A 
kiállítások megrendezésének módjáról, valamint a kiállításokkal kapcso-
latos múzeumpedagógiai programokról szóló továbbképzések hasznosak 
lennének Pejin Attila szerint .

A nagykikindai Népmúzeum dolgozói leginkább szemináriumokon 
vesznek részt . A kölpényi múzeumi személyzet szakmai továbbképzését 
úgyszintén a szemináriumok jelentik, emellett műhelymunkák, terep-
munkák, kutatások révén fejlődnek dolgozóik . A zombori Városi Múzeum 
dolgozói azokon a továbbképzési összejöveteleken vesznek részt, ahol a 
konzerválásról és a múzeumok jövőbeli működéséről van szó . A Szabad-
kai Városi Múzeum művészettörténésze, Ljubica Vuković Dulić szerint 
azért szerveznek az országban kevés szakmai szemináriumot, mert nincs 
elegendő számú érdeklődő irántuk, elsősorban a díj megfizettetése miatt 
és az útiköltségek megtérítése hiányában . Véleménye szerint is a gyűjtemé-
nyek kezeléséről, a korszerű múzeumi ügyvitelről, a nyilvánossággal való 
kapcsolatról, a szponzorok felkereséséről, a korszerű kiállítási módszerek-
ről kellene továbbképzést szervezni . Szekeres Ágnes régész nemzetközi 
továbbképzésen vett már részt, hazain még nem .

Kíváncsi voltam továbbá arra is, hogy van-e Szerbiában múzeumok 
közötti párbeszéd, valamint segíti-e valamilyen egyesület vagy csoport a 
múzeumok munkáját . A válaszokból az derült ki, hogy Szerbiában van 
múzeumok közötti párbeszéd . A Zsidó Történeti Múzeum jól együttmű-
ködik a belgrádi Genocídium Áldozatainak Múzeumával, a Jugoszlávia 
Történeti Múzeumával és más múzeumokkal Szerbiában . A ZsTM kiállí-
tási anyagával gyakran részt vesz más múzeumok művészeti és tanulmányi 
kiállításain Belgrádban és Szerbia-szerte . Igazgatójától azt is megtudtam, 
hogy létezik egy elektronikus múzeumi fórum, amelynek az alapítója a 
valjevói Nemzeti Múzeum volt igazgatója, Vladimir Krivošejev . Ezen a 
csatornán tudnak a múzeumok kommunikálni . 

Kiállítóterem hiányában az újvidéki Vajdasági Színházmúzeum mű-
ködése nehezen lenne elképzelhető más múzeumokkal való együttműkö-
dés nélkül, vonatkozik ez a kiállítások anyagának felkutatásában feléledő 
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szakmai együttműködésre és a közös szervezésű programokra, véli Bancsi 
Ildikó .

A zentai múzeumvezető véleménye szerint inkább személyes kapcso-
latok léteznek, mintsem intézmények közötti együttműködés . Elvileg 
létezik a Szerbiai Múzeumok Egyesülete, működése azonban egyelőre 
erőtlen, komolyabb programokat nem fogalmaznak meg Pejin szerint . 
Ugyanezt gondolja Vuković Dulić is, azaz, hogy a múzeumok közötti pár-
beszéd a személyes kapcsolatok szintjén jön létre, és csak ilyen formában 
létezik . Úgy gondolja, a múzeumok alig kommunikálnak egymással, és 
nincs jelentősebb tapasztalatcsere . Szerbiában a Srpsko arheološko društvo 
fogja össze a régészközösséget, és éves közgyűléseket szerveznek, mondja 
Szekeres Ágnes . A zombori Városi Múzeum a bunyevácok, a horvátok és 
a magyarok egyesületeivel működik közre, a nagykikindai Népmúzeum 
munkáját a középiskolás önkéntesek segítik, a šidi múzeum munkáját nem 
segíti egyetlen csoport és egyesület sem .

Az elektronikus leltározás és a hálózatosítás témaköréről is kérdeztem 
a muzeológusokat, hogy használnak-e elektronikus leltározást, elérhető-e 
ez a honlapjukon, és szerintük hogyan lehetne Szerbiában hálózatosítani, 
intézményesíteni a múzeumi intézményeket . A kölpényi Múzeumi Komp-
lexumban nem létezik elektronikus leltári nyilvántartás, azonban a dolgo-
zói úgy vélik, hogy jó lenne, ha a szerbiai múzeumok hálózatosítva lenné-
nek, mert akkor az aktualitások automatikusan minden múzeum számára 
elérhetőek lennének, és a múzeumi alkalmazottak közötti együttműködés 
is javulhatna .

A zentai Városi Múzeumban hosszú évek óta tart a huzavona akörül, 
melyik leltározó szoftvert válasszák, tudtam meg Pejintől . A Vajdasági 
Színházmúzeumnak anyagiak hiányában nincsen kiépített elektronikus 
adatbázisa . A nagykikindai Népmúzeum sem használ elektronikus leltá-
rozást, Lidija Milašinović igazgató szerint a múzeumokat a belgrádi Nem-
zeti Múzeum keretében lehetne hálózatosítani, és így intézményesítetten 
tudnának tovább működni . Szekeres elmondása szerint országos szinten 
már többször elindították a folyamatot, de egyik sem bizonyult effektív-
nek és tartósnak . Szerinte jó lenne létrehozni egy elektronikus bázist . A 
šidi intézmény sem rendelkezik elektronikus leltári nyilvántartással . A 
belgrádi Természettudományi Múzeum saját információs rendszerén és a 
gyűjteménye adatbázisának elkészítésén dolgozik . Az általuk őrzött tár-
gyak mennyiségére való tekintettel (több mint 1,5 millió) a digitalizáció 
folyamata sok időt vesz igénybe Slavko Spasić szerint . Elmondta, hogy lé-
tezik egy projektum a szerbiai múzeumok hálózatosítására (www.eternitas.
rs), amelyen a belgrádi Nemzeti Múzeum dolgozik . A ZsTM néprajzi 
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gyűjteményének minden leltári kartonját sikerült digitalizálni, de még 
nem tették fel az internetre .  A weboldalukon csak az általános informá-
ciók szerepelnek, de adatbázisuk nincs . A múzeum igazgatója, Vojislava 
Radovanović szerint a szerbiai múzeumok hálózatosítása folyamatban van, 
de, mint mondja, ez egy hosszú és összetett folyamat; az összes szerbiai 
múzeum anyagát digitalizálni kell, majd miután már mindegyik intéz-
mény rendelkezik saját adatbázissal, létrejöhet a hálózatosítás .

A múzeumoknak is fel kell zárkózniuk az akadálymentesítésben . A 
szerbiai múzeumi dolgozók arról számoltak be, akadálymentesített-e az 
intézményük, felkészültek-e a kognitív, érzékszervi, mentális vagy pszi-
chés fogyatékossággal élő látogatók fogadására, és ha igen, hogyan . A 
zentai Városi Múzeum műemléképületben működik, és mivel a termek 
belsőépítészete is különleges (ráadásul kétszintű), ezért igen költséges 
megoldásokkal lehetne csak akadálymentesíteni az intézményt, nyilatkoz-
ta Pejin Attila . Ez nem azt jelenti, hogy eleve lemondtak a mozgássérült 
vagy egyéb fogyatékossággal élők fogadásával kapcsolatos problémák meg-
oldásáról, csak pillanatnyilag érdemben keveset tehetnek, mondja .

A belgrádi Természettudományi Múzeum rendelkezik akadálymente-
sített bejárattal a tolószéket használó személyek számára, illetve kiválóan 
együttműködik a fejlődésben gátolt gyermekekkel foglalkozó iskolákkal . 
A Vajdasági Színházmúzeum figyelemmel kíséri a Per Art elnevezésű 
fogyatékos fiatalokkal foglalkozó egyesület munkáját, mivel sokrétű te-
vékenységi körük között többek között színházi előadások bemutatása is 
szerepel . A Vajdasági Múzeum hamarosan megkapja akadálymentesített 
bejáratát, árulta el Slađana Velendečić .

A Zsidó Történeti Múzeum nem akadálymentesített, tudtam meg 
Vojislava Radovanovićtól . A múzeum egy igen régi épület első emeletén 
kapott helyet . Bár felvonójuk van, az nem alkalmas a tolószékes látogatók 
számára . Az igazgató elmondása szerint a nehezebben mozgó személyek 
ritkán látogatják az intézményüket . Vak és siket látogatóik sem voltak még, 
de nem is érdeklődtek . Függőségi betegségek ellen küzdő látogatócsoportot 
viszont fogadtak már, pl . gyógyulófélben lévő alkoholistákat . A Szabadkai 
Városi Múzeum sem készült fel a fogyatékkal élő látogatók fogadására, 
csakúgy, mint a kölpényi Múzeumi Komplexum sem . A nagykikindai 
Népmúzeum sem rendelkezik akadálymentesített bejárattal, azonban fo-
lyamatban van a múzeum felújítása, és ennek befejezésével akadálymen-
tesen is hozzáférhető lesz, nyilatkozta az igazgatója . Ljubinka Pantićtól 
megtudtam, hogy a šidi múzeum bejárata sincs akadálymentesítve, de 
2013-ban éppen e célból pályáztak a Tartományi Művelődési Titkárság-
nál . A múzeumukba rendszeresen eljárnak a šidi Jovan Jovanović Zmaj 
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Általános Iskola tanulói, amely a fogyatékkal élő gyermekek iskolája . A 
zombori Városi Múzeum liftjeinek tervdokumentációja már létezik, de 
a kivitelezésre még nincs pénz, mondja az igazgatója . A vakok számára 
dombormű-másolatokat szeretnének készíttetni .

Záró kérdéskörömben a szerbiai kiállításkritika létére vagy nemlétére 
voltam kíváncsi, valamint, hogy sarkallják-e valamilyen díjak vagy elisme-
rések a muzeológusok munkáját . Bancsi Ildikó szerint Szerbiában a szín-
házi előadásokat nem kísérik a kritikusok kellő figyelemmel, érvényes ez a 
kiállításokra és a művelődési intézmények rendezvényeire is . Szerinte ezen 
egy fiatal, képzett, színházi kritikaírással foglalkozó nemzedék kinevelése 
változtatna csak . Pejin úgy véli, legfeljebb fővárosi kiállításokról jelennek 
meg írások . Vojislava Radovanović szerint kritikának számít minden olyan 
újságban megjelentetett cikk, amely valamilyen múzeumi eseményről szól . 
Slavko Spasić úgy gondolja, a legjobb kritikus maga a közönség . A többi 
válaszadó szerint nem létezik Szerbiában kiállításkritika . 

Ami a díjakat és az elismeréseket illeti, a megkérdezettek többsége a 
Mihajlo Valtrović-féle díjról tud, amelyet a Szerbiai Múzeumi Egyesület 
ítél oda a múzeumi alkalmazottaknak a múzeumi tevékenység elősegíté-
séhez és fejlesztéséhez való különleges hozzájárulásért, valamint az éves 
szakmai munkában elért figyelemre méltó eredményekért . 

Összefoglaló tanulságok
Több szerbiai muzeális intézmény nem önálló jogi személy, így nem 

tudnak önállóan pályázni, csak anyaintézményükkel karöltve . Kisebb a 
mozgási lehetőségük, a döntésekben sokban függnek az anyaszervtől . A 
vagyon-visszaszármaztatás kapcsán visszaszármaztatási szándék érkezett 
a múzeumi épületekre az egykori örökösöktől, amely megingatja a már 
felfejlesztett múzeum létét . Bizonytalanságot szül az is, hogy a jelenlegi 
gazdasági helyzetben hova lehetne átköltöztetni a tárgyi kulturális örök-
séget és kiállítótereket . 

A nagyobb közönségforgalmú múzeumokban a hiányzó anyagi eszközt 
a belépők és az ajándéktárgyak értékesítése pótolja, míg a kevésbé láto-
gatott muzeális intézményeknél ez a kérdéskör sokkal problematikusabb . 
Észrevehető, hogy azok a múzeumok, amelyeknek tematikája érdekes, 
azaz kuriózumokkal foglalkoznak, sokkal látogatottabbak . A kiállítások 
vándoroltatásával is megtöbbszöröződhet egy-egy kiállítás közönsége . A 
válaszokból kiderült, hogy nagyban hozzájárul a látogatók számához az a 
tény is, hogy a múzeum hogyan bánik közönségével, mennyire igyekszik 
jelen lenni a köztudatban .
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A szerbiai muzeológusok általam megkérdezett köre fontosnak tartja 
a múzeum alapvető funkcióin túl (gyűjtés, megőrzés, feldolgozás, bemu-
tatás) azt is, hogy változzon az intézmény: a látogatókat nevelje kulturális 
identitásuk megőrzésére, korszerű eszközöket vessen be, aktuális társa-
dalmi és kulturális kérdésekkel foglalkozzon, közeledjen a látogató felé, 
kövesse a változó életformát, a társadalom dinamikáját, és legyen annak 
szellemi-kulturális központja . 

A multikulturális szerbiai térben a kisebb települések múzeumai he-
lyesen reagálnak a többnemzetiségű létformához: többnyelvű feliratokat, 
prospektusokat készítenek . A nagyvárosok múzeumai már csak a szerb 
és az angol szövegekre összpontosítanak . A válaszokból kiderült, hogy 
multikulturális térben nehézségekkel jár megszólítani a térségben élő ösz-
szes nemzetet . 

Több múzeum, mely kastélyban székel, kastélykörutasokra is számít-
hat . A válaszokból azt szűrtem le, hogy eredményesebb a múzeum szem-
pontjából, ha az jó kapcsolatot ápol a helyi idegenforgalmi szervezettel, és 
nem elhanyagolható tényező, hogy a településnek ötletes és erős turisztikai 
szervezete legyen . A múzeumépület elhelyezkedése nem döntő tényező, 
sokszor egy jó helyen fekvő unalmas múzeumtól sokkal eredményesebb 
egy kevésbé centrális helyen székelő ötletes és interaktív múzeum . 

Elengedhetetlen több muzeológus szerint is az, hogy a tantervbe beil-
lesszék a kötelező múzeumlátogatást . Így a tananyagot sokkal hathatósab-
ban tanulhatnák meg a nem formális oktatás eszközeivel: műhelymunkák-
kal, múzeumi órákkal, tárlatvezetésekkel, játszóházakkal . A válaszadók 
szerint az államnak megfizethető áron kellene továbbképzéseket biztosíta-
nia a muzeológusoknak . 

Többen a kiállítóhelyeik hiánya miatt dolgoznak együtt más múzeu-
mokkal, mások az intézményeik jó kapcsolata miatt, míg a harmadik cso-
port szerint a személyes kapcsolatok szintjén jön létre a múzeumok közötti 
párbeszéd . Ahol már van elektronikus leltározás, azok az intézmények a 
szerbiai múzeumok hálózatosítását helyezik előtérbe, hogy az aktualitások 
mindenki számára elérhetőek legyenek . Több muzeális intézményben még 
nem használják az elektronikus leltári nyilvántartást . 

Az intézmények legtöbbje anyagi okok miatt nincs akadálymentesítve, 
ennek ellenére a válaszadó múzeumi dolgozók állandó kapcsolatban van-
nak a sérülteket tömörítő szervezetekkel . 

A szerbiai muzeológusoknak nincs centrális fórumuk, ahol a múzeu-
mokról szóló új információk, cikkek megjelenhetnének, mint például Ma-
gyarországon a magyarmuzeumok.hu weboldal . Ez az egységesítés Szerbiá-
ban még gyermekcipőben jár, amelyhez, mint tudjuk, nem mindig anyagi 
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eszközök kellenek, hanem pár jó ötlet, amelyekért a szomszédos országok-
ba kellene átutazni, áttanulmányozni azokat, és az itthoni intézményekben 
meghonosítani . 

Úgy vélem, itt az ideje annak, hogy a szerbiai múzeumok kilépjenek 
merev és hagyományos feladatkörükből, és aktív, nevelő központokká 
váljanak . A jelentős méretű társadalmi változások mellett nehéz megjó-
solni, milyen lesz egy múzeum 20–25 év múlva, az viszont biztos, hogy 
egy múzeum sem tudja kivonni magát a változások következményei alól . 
Elengedhetetlennek tartom, hogy foglalkozzunk a múzeumok jövőjével, 
és hogy megállapítsuk, mi motiválja a turistákat, hogy látogassák az intéz-
ményt, milyen szerepe van egy nemzeti múzeumnak az identitás kialakí-
tásában, kiért vannak a múzeumok, mi a szerepük az interaktív kiállítá-
soknak a múzeumi modernizációban, hogyan tudják követni a múzeumok 
vezetői a kor követelményeit, hol az autentikusság kezdete és vége, milyen 
eszközökkel lehet becsalogatni a látogatót a múzeumba, és a mozgásszervi, 
hallási, látási és értelmi fogyatékkal élő közönség számára milyen az intéz-
mények akadálymentes hozzáférhetősége .  

Bár valamennyi szerbiai múzeumban már megindult a PR fejlesztése, 
a látogatóbarát múzeumok kialakítása, a múzeumpedagógia gyakorlása, a 
multimediális eszközök használata, a kísérleti múzeumok létrehozása és 
szakmai szervezetek alakítása, de hogy hogyan tovább, az nemcsak a mú-
zeumok vezetőinek attitűdjétől függ, hanem a mienktől, látogatóktól is . A 
múzeumok mindig felénk néznek, nekünk sem szabad elfordulnunk . 

Primer források
Kérdőíves felmérés a szerbiai múzeumok helyzetéről . 
Válaszadók:

Bancsi Ildikó muzeológus . Vajdasági Színházmúzeum, Újvidék
Forkapić, Filip néprajzkutató – főmuzeológus, Tanja Đuđić néprajzkutató 

– muzeológus, Dragana Vujaklija muzeológus – múzeumpedagógus . 
Múzeumi Komplexum, Kölpény – a Vajdasági Múzeum kihelyezett 
részlege

Mašulović, Branimir igazgató, régész – muzeológus . Városi Múzeum, 
Zombor

Milašinović, Lidija igazgató, régész – muzeológus, Népmúzeum, 
Nagykikinda

Pantić, Ljubinka igazgató, régész . Ilijanum Naiv Művészetek Múzeuma, 
Šid

Pejin Attila múzeumvezető, történész – muzeológus, Thurzó Lajos 
Művelődési-Oktatási Központ – Városi Múzeum, Zenta
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Radovanović, Vojislava igazgató, főmuzeológus, néprajzkutató – antropo-
lógus, Zsidó Történeti Múzeum, Belgrád

Spasić, Slavko igazgató, biológus, Természettudományi Múzeum, Belg-
rád

Szekeres Ágnes régész – muzeológus, Szabadkai Városi Múzeum
Velendečić, Slađana múzeumpedagógus – muzeológus, Vajdasági Múze-

um, Újvidék
Vuković Dulić, Ljubica művészettörténész – muzeológus, Szabadkai Vá-

rosi Múzeum
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� Burány Katalin

Múzeumpedagógia

Bevezető
A 70-es években fogalmazódtak meg Magyarországon a múzeum-

pedagógia alapelvei . Elsődleges célja az volt, hogy a gyermek- és ifjúsági 
korosztályt behatóbban megismertesse a kulturális gyűjteményekkel, ezál-
tal a későbbiek során rendszeres múzeumlátogatókká nevelje őket . Mivel 
alapvetően iskolán kívüli tevékenységként jelent meg, a nem kimondott 
célja volt az is, hogy az általános és középiskolás korosztály a szabad idejét 
is aktívan, tartalmasan töltse . Így ebben az időben egyre több nagyobb 
múzeum külön erre a meghatározott feladatkörre egy kapcsolattartó és 
foglalkozásvezető, lehetőleg pedagógiai végzettséggel rendelkező munka-
társat alkalmazott .

Az új irány kibontakozása során egyre konkrétabban körvonalazód-
tak a múzeumpedagógia alapelvei és feladatai . Mára már nem csupán a 
nagyobb múzeumok, hanem a kisvárosi kultúrintézmények is gyakran 
teljes vagy fél munkaidőben alkalmaznak külön erre a célra felsőfokú 
végzettséggel rendelkező személyt, akinek a feladata az adott intézmény 
anyagának (gyűjtemény, kutatómunka, időszakos kiállítás) sokoldalú és 
élményszerű megismertetése . Így a múzeumpedagógus feladata az iskolán 
kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés sajátos, múzeumban megvalósuló 
formájával foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat alkalmazása, azaz 
közvetítő tevékenység az intézmény és a gyermek- meg ifjúsági korosztály 
között . Mivel a fiatal korosztály a befogadó, és a távolabbi cél az lenne, 
hogy felnőttként visszatérő érdeklődő látogatóvá váljon, a pedagógia elveit 
kell alkalmazni úgy, hogy ne kötelező iskolai tevékenység látszatát keltse a 
foglalkozás . Egyszóval játékosan, élvezhetően, de mégis tartalmasan teljen 
a múzeumban töltött idő, ami miatt máskor is érdemes visszajönni .

A foglalkozások mindig az adott gyűjtemény jellegéhez, a múzeum 
típusához kötődnek, és emiatt könnyebb helyzetben vannak a komplex 
jellegű intézmények, melyekben az állandó kiállítások mellett időszakos 
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tárlatok is megtekinthetők, valamint azok a központi múzeumok, melyek 
nagyobb költségvetéssel rendelkeznek .

Ma már a múzeumpedagógia főbb foglalkozástípusai is meghatároz-
hatók .

1 . Az egyik leggyakrabban alkalmazott foglalkozás a múzeumi tanóra . 
Témája szorosan kötődik az iskolai tananyaghoz, és a múzeumi gyűjte-
mény feldolgozásával érvényesíti annak szempontjait (forráselemzés, hely-
történet, honismeret, irodalmi emlékhelyek, művészettörténet, történel-
mi emlékek stb .) . Ebben az esetben a múzeumpedagógus és a szaktanár 
egyeztetése és együttműködése alapkövetelmény .

2 . Jellegzetes segédanyag a múzeumi feladatlap, játéklap vagy gyer-
mekvezető kiadvány, amely a nagyobb kiállításokhoz tematikus egység-
ként készül . Ez a gyermek, ifjú számára a kiállítás megértését, feldolgo-
zását segíti, figyelembe veszi életkori sajátosságait, egyúttal szelektál és 
súlyoz is a gyűjtemény anyagában, a lényegre koncentrál, vezeti és irányítja 
térben és tartalmilag a gyermeket, és különböző feladataival önálló isme-
ret feldolgozására ösztönzi . A célzatos vezetés mintegy rákényszeríti arra, 
hogy figyelmesen járja végig a tárlatot, felhívja a figyelmet a fontosabb 
pontokra, a feladatok elvégzése pedig arra készteti, hogy ő maga is a láto-
gatás aktív résztvevőjévé váljon .

3 . A nagyobb múzeumokban lehetőség nyílhat egy komplexebb típusú 
korfeldolgozásra is, amely során több szempontból közelíthető meg egy-
egy kiállítás . Ebben az esetben a cél az, hogy a gyermek teljes, lehetőleg 
minél alaposabb, részletesebb ismeretet nyerjen az adott kor tárgyvilágá-
ról, szokásrendszeréről, kulturális értékeiről . Legtöbbször foglalkozásso-
rozat történik, a műhelymunka egy-egy kor feldolgozása során a tárgyi 
világ, a tárgyalkotás, a korfelidéző közös játék szoros egységére épül, így 
biztosítva a gyermek számára az élményszerű ismeretszerzést, a kreatív 
alkotási lehetőséget, a fantázia szárnyalását, a játékos beleélés élményét . A 
szabadtéri néprajzi múzeumok jellegükből adódóan kiválóan alkalmasak a 
több szempontú feldolgozásra, drámapedagógiai foglalkozások előkészíté-
sére, levezetésére, illetve befogadására .

4 . Az úgynevezett búvárterem új kezdeményezés . A Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum hozta létre elsőként magyar nyelvterületen 
a természettudományi búvártermet, ahol a szabadban tanulmányozható 
tárgyakat a fiatal látogató önállóan fedezheti fel . Hasonló múzeumpeda-
gógiai programok szervezhetők iskolai keretben is (tanóra, délutáni sza-
badidős tevékenység, szakkör, tanulmányi kirándulás, erdei iskola stb .) 
vagy szabadidős programként (múzeumi szakkör, helyismereti foglalko-
zás, néprajzi játszóház, illetve hasonló jellegű programok) . 
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A múzeumpedagógiához kapcsolódó másik fontos terület a pedagógu-
sok felkészítése a múzeumi kiállítások feldolgozására mind szakmai, mind 
módszertani szempontból . Ismerniük kell, hogy melyik tananyaghoz me-
lyik múzeumban milyen tárgyegyüttes található, az adott anyag feldol-
gozása milyen lehetőségeket vethet fel, hogyan készítsék fel a tanulókat 
a múzeumi látogatásra, mit szabad és mit nem egy kultúrintézményben . 
Ennek érdekében a múzeumpedagógus feladata a szakmai és módszertani 
segítség biztosítása a pedagógusok számára akár útmutatók, szakmai füze-
tek, akár előadások formájában .

5 . Természetesen számos egyéb, a fentiekhez kapcsolódó, de az adott 
intézmény jellegéhez illeszkedő program szervezése lehetséges, amely 
mindig az adott település lehetőségeihez, illetve a múzeumpedagógus fan-
táziájához igazodik . A kis települések múzeumai kevesebb helyi látogatót 
vonzanak, az állandó kiállításokat sem nézik meg évente a gyerekek, tehát 
változatos programmal kell becsalogatni őket . A foglalkozás nem csupán 
a múzeum, de a település kulturális emlékeihez is kötődhet, helytörténe-
ti séta, helyismereti kincskeresés, környékbeli kirándulás is szerveződhet 
az intézmény berkeiben . Tapasztalatok alapján a legsikeresebbek a több 
korosztályt megmozgató programok, amelyek során a nagyobb gyerekek, 
középiskolások készülnek fel a kisebbek fogadására, vezetésére . Ameny-
nyiben művészeti jellegű oktatás is folyik a település iskoláiban, célszerű 
kihelyezett tanórákat szervezni a múzeumpedagógus és a művészeti tanár 
közös részvételével . A városnapi rendezvények, fesztiválok, kiemelt álla-
mi vagy vallási ünnepek alkalmai tematikus foglalkozások megszervezését 
teszik lehetővé . Számos variáció biztosíthatja egy kisebb kulturális intéz-
mény számára is, hogy megteremtse a maga látogatói körét, ne csupán a 
„kötelező” iskolai múzeumlátogatáson vegyenek részt a gyerekek egyszer 
általános iskolás korukban, majd a középiskolában, és mivel már ugyanazt 
az állandó kiállítást kétszer is látták, legközelebb szülő vagy nagyszülő 
korukban térnek be ismét a gyermekükkel vagy unokájukkal . 

Mivel a mai rohanó világban hajlamosak vagyunk kulturális értékeink 
mellett csukott szemmel elhaladni, az intézményeknek kell becsalogatni-
uk látogatóikat, és ezt csak színes, változatos programokkal érhetik el . Ezt 
leginkább a kisvárosi múzeumok dolgozói tapasztalhatják, ahol egyrészt 
az intézmény gyűjteménye is korlátozott lehetőségeket biztosít, a tárgy-
gyűjtemények folyamatos bővítésére nincs lehetőség, másrészt az anyagi 
források is szűk határok mentén csordogálnak, valamint a potenciális lá-
togatók köre is meghatározott . Statisztikailag mérhető, hogy a látogatók 
köre túlnyomóan a gyermekek és a nyugdíjasok korosztályából kerül ki . A 
gyerekeket az iskolai múzeumlátogatások során, kötelező tanórai alkalom-
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mal vezetik a pedagógusok, a nyugdíjasok pedig ráérnek, ebből kifolyólag 
valóban érdeklődő látogatók . A turistacsoportok tagjai különböző kor-
osztályokhoz tartoznak, de nem potenciális látogatók múzeumpedagógiai 
szempontból, gyakran meghatározott, időhöz kötött programmal rendel-
keznek, az útviszonyoktól függően eleve késve érkeznek, már máshol is 
várják őket, fél óránál többet ritkán töltenek  egy-egy tárlatlátogatással . A 
kiállításmegnyitókon megjelenő közönség a legtöbb esetben törzslátogató, 
és ahogy idősödik az a korosztály, amelyik életében a kisvárosi kulturális 
eseményeken való részvétel természetes igény volt, úgy csökken a látogatók 
száma . Ezek alapján szinte természetes folyamatként jelent meg a múze-
umpedagógiai foglalkozásokra való igény, amely elsősorban belső intéz-
ményi kezdeményezés volt . Be kell csalogatni a közönséget a múzeumba, 
valami olyan szórakozási lehetőséget is biztosítva, amelyben mindamellett, 
hogy kellemesen érzi magát valaki, új dolgokkal, élményekkel is találkozik, 
ennek hatására pedig visszatérő látogató lesz . Ezekre a foglalkozásokra a 
legfogékonyabbak a gyerekek, korukból adódóan kulturális nevelésük még 
folyamatban van, nyitottak és érdeklődőek, a játékos tanulás egyébként is 
szerves része életüknek .

A gyermekcsoportok korához is igazodni kell, már az óvoda végzősei 
(öt-hat éves gyerekek) is részt vehetnek a foglalkozásokon, és külön kor-
osztályként kezelhető az általános iskola alsó és felső tagozata, valamint a 
középiskolások . Ideális esetben a tanintézményben dolgozó pedagógus is 
részt vesz a foglalkozások levezetésében, vagy legalább jelen van, így ké-
sőbb bele tudja építeni a tananyag megfelelő részébe a múzeumban látotta-
kat, tapasztaltakat . A létszám egy-egy csoportfoglalkozáson maximum 15 
fő, tehát kisebb csapatra lehet építeni, de így válhat hatékonnyá a program . 
Ez esetenként külön szervezést igényel, mivel egy-egy osztály létszáma 
gyakran meghaladja a 20 főt, tehát egyszerre mindenki nem vehet részt a 
munkában, amennyiben egyetlen múzeumpedagógus dolgozik az intéz-
ményben . Gyakran váltott programmal oldják meg ezt a múzeumok, míg 
a látogatók egyik fele tárlatvezetésen vesz részt, addig a másik fele foglal-
kozáson, és meghatározott idő után cserélnek . 

A kis költségvetésű, kisvárosi, állami fenntartású múzeumok természe-
tesen kevesebb eszközzel rendelkeznek a programok  anyagi vetületeinek 
biztosítására . A minimális eszközkészletet érdemes biztosítani egy-egy 
foglalkozáshoz (kézműves foglalkozásokhoz megfelelő anyag, rajzfelszere-
lés, papír, agyag stb .), erre elkülönített forrás áll rendelkezésre, természe-
tesen minél nagyobb egy múzeum, annál több, így komolyabb, látványo-
sabb programot lehet tervezni . Gyakran meghívott szakember segítségét 
is igénybe lehet venni, a kihalófélben lévő régi mesterségek művelői sokkal 



64

autentikusabban mutathatják be egy-egy szakma fogásait, mint a múze-
umpedagógus . Ezekben az esetekben nem csupán az anyagköltséget, de 
a foglalkozásvezető tiszteletdíját, esetleg utazási költségeit is téríteni illik . 
Kis múzeumok esetében ezekre a legjobb forrásbeszerzési mód a pályá-
zat . Egyre több olyan kínálattal találkozhatunk, amelyek a honismeretet, 
a hagyományok megőrzését, a helyi kulturális értékek megismerését tá-
mogatják .

A múzeumpedagógia számos más funkciója mellett tehát tulajdonkép-
pen közvetítő szerepet tölt be a múzeum és a tanintézmények között a 
gyermek- és ifjúsági korosztály számára önnön kulturális értékeinek meg-
őrzése érdekében .

Múzeumpedagógia a zentai Városi Múzeumban
Zenta város múzeuma komplex típusú intézmény, régészeti, törté-

nelmi, képzőművészeti, néprajzi, numizmatikai és természettudományi 
gyűjteménnyel rendelkezik . 1974-ben szerveztek először állandó kiállítást 
a jelenlegi épületben, amely három évtizedig csaknem azonos koncepció 
szerint, csupán kisebb változtatásokkal, anyagbővítéssel módosítva várta 
a látogatókat . Legteljesebb gyűjteményt a néprajzi anyag képez, a Tisza 
mente magyar népi kultúrához tartozó emlékeit tartalmazza, ezzel egye-
dülálló a vajdasági múzeumok között .

A múzeum néprajzi gyűjteménye jelenleg kb . négyezer tárgyból áll, és ez 
az anyag annak ellenére, hogy mostanában a szervezett gyűjtőmunka anya-
gi okok miatt nemigen lehetséges, lassan bővül . Itt kell megjegyeznünk, 
hogy a szorosabb értelemben vett néprajzi tárgyanyag mellett igen gazdag, 
megközelítőleg tízezer példányból álló fotógyűjtemény (régi fényképek, il-
letve fénykép-dokumentációk) is gazdagítja az intézmény anyagát .

A múzeum állandó néprajzi kiállítása elsősorban Zenta mezőváros 
népének, illetve az alsó Tisza mente magyarságának népéletéről szól . 
Tárgycentrikus tárlat, ahol a mesterségek és a mindennapi tevékenységek 
a használati eszközökön keresztül kísérhetők nyomon, a megértést nagyí-
tott fényképek segítik, amelyek az adott munkafolyamat közben jelenítik 
meg a kiállított anyagot . Erre szükség is van, hiszen a mai látogató ritkán 
szembesülhet például a kötélgyártás látványával múzeumon kívül, vagy 
nem feltétlenül tudja, hogy a véka nem tárolóeszközként vagy terményhor-
dásra használható, hanem mérőeszközként szolgált a múltban . 

A fotók mellett az egyes tárgyegyüttesekhez tartozó magyarázó fel-
iratok is segítséget nyújthatnak, illetve a látogató tárlatvezetést is kérhet, s 
a legtöbb múzeummal ellentétben térítésmentesen veheti igénybe .
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Az állandó régészeti tárlat, valamint a zentai csata történelmi emlékei 
külön teremben kaptak helyet, a numizmatikai gyűjtemény egyes darab-
jaival egyetemben .

Néhány éve került az intézmény tulajdonába a Székely Tibor-hagyaték, 
melynek feldolgozása, katalogizálása a mai napig tart, valamint a művé-
szettörténeti raktáranyag is bővült . Az intézmény tulajdona az épülethez 
kapcsolódó galéria is, ahol az időszakos, leggyakrabban képzőművészeti 
kiállítások kapnak helyet, melyek havonta cserélődnek .

Az intézményben 2008 óta dolgozik fél munkaidőben néprajzi és taná-
ri végzettséggel is rendelkező múzeumpedagógus, akinek feladata a prog-
ramok szervezése, koordinálása, az iskolákkal való kapcsolattartás, cso-
portok fogadása, vezetése, avagy a tárlatvezetés megszervezése . Az eltelt 
hat évben körvonalazódott a zentai Városi Múzeum foglalkozásprogramja, 
mely négy életkorhoz kötődve kidolgozott programokkal várja a látogató 
gyerekeket és serdülőket (óvodások, általános iskola alsó tagozata, felső ta-
gozata, középiskolások) . A városban három általános iskolai munkaegység 
és négy középiskola működik, a programokkal elsősorban ezen intézmé-
nyek diákjait, pedagógusait, valamint a nagycsoportos és iskolai előkészítő 
óvodásokat szolgálják ki . A látogató, igény szerint, többféle foglalkozástí-
pus közül válogathat .

1 . A szervezett iskolai vagy óvodai látogatás során, igény szerint, a pe-
dagógussal előre egyeztetve készül a múzeumpedagógiai program . Mivel 
tanítási idő alatt, legtöbbször meghatározott ideig tartó látogatásról van 
szó, gyakran a hangsúlyozott, egy teremre, témára koncentrálódó tárlat-
vezetés a kérés . Amennyiben több időt töltenek a diákok a múzeumban, a 
tárlatvezetést a foglalkozás követi . A legegyszerűbb, legkevesebb eszközt 
igénylő feladatok a rajzra, festésre koncentrálódnak, szabadabb, illetve 
kötöttebb témában . A kisebb gyerekek a vizualizációra fogékonyabbak, a 
nagyobbak bonyolultabb feladatok megoldására is készek . Az egyik leg-
kedveltebb foglalkozás a múzeumi kincskeresés, amelyben a látogatók egy 
tesztlapot kapnak kérdésekkel, és az adott leírás, útmutatás alapján meg 
kell találniuk a konkrét tárgyat, majd válaszolniuk kell néhány hozzá kap-
csolódó kérdésre .

Sikeresek, de hosszabb, kidolgozottabb szervezést igényelnek azok a 
programok, melyekben több korosztály megmozgatása a cél . Amennyiben 
az időszakos, egy–másfél hónapig tartó tárlat anyaga megengedi, néhány 
alkalommal előre érdeklődő középiskolás gyerekeket készíthetünk fel a 
tárlatvezetésre, és a fiatalabb korosztály látogatásakor ők vezetik a cso-
portot . A tapasztalat szerint mind a látogatók, mind az előadók élvezik 
ezt a módszert, közelebb kerülnek egymáshoz, a tárlatvezetés stílusa is 
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közvetlenebb, nem annyira „hivatalos” . Nagy sikere volt az Újvidéki Városi 
Múzeum vendégkiállítása során Zentára került Papírszínház című tárlat-
nak, amely során a rendezők egy színházat bocsátottak az érdeklődők ren-
delkezésére mozgatható mesefigurákkal . Középiskolás diákok készültek 
fel a mesemondásra és a bábuk mozgatására, óvodás csoportok voltak a 
látogatók, és a tárlat beállított jeleneteinek megtekintése után egy mesejá-
ték részesei lehettek, interaktív módon, élőben látták a már nem működö 
színháztípust .

A szervezett iskolai látogatások során a sikeresség alapfeltétele valójá-
ban a tanintézményt képviselő pedagógus és a múzeumpedagógus együtt-
működése . 

2 . Iskolaidőn kívüli szabadidős programok is várják a zentai Városi Mú-
zeumban a gyerekeket . Ezek egyrészt ciklikusan szerveződnek, másrészt 
kiemelt naptári alkalmakhoz kötődnek . Nemrég kezdte meg munkáját az 
intézményben a havonkénti egyszeri alkalomhoz kötődő, szombat dél-
előtti játszóház általános iskolás gyerekek részére, amely során különböző 
kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók . Minden alkalommal 
részben kötött tematika és eszköz áll rendelkezésre, legtöbbször meghívott 
foglalkozásvezető irányítja a csoportot . A képzőművészeti (rajz, festés, 
agyagozás) tematika esetében az irányító legtöbbször a Bolyai Tehetség-
gondozó Gimnázium egy-két képzőművészet szakos diákja, ők tanítják 
az egyes fogásokra a kisebbeket . A feldolgozandó téma mindig az állandó 
vagy időszakos kiállítás anyagából merítendő . Az állandó néprajzi tárlat 

Múzeumi tanóra általános iskolásoknak. 
Tárlatvezető Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutató 
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fő irányvonala a mesterségek bemutatása, így a foglalkozások tervezése, a 
meghívott szakemberek  foglalkozása is ezt az irányt követi . Az időszakos 
kiállításokhoz is tematikus programok kötődnek .

Az éves ciklus során több olyan kiemelt alkalom van a múzeum életében, 
amikor lehetőség nyílik hosszabb idejű, nagyobb közönséget megmozgató 
tevékenységre . Az évente egyszer meghirdetett múzeumok éjszakája alkal-
mával a délelőtt és a délután tulajdonképpen a fiatalabb korosztályé, bár a 
múzeum dolgozói igyekeznek úgy  összehangolni a tevékenységüket, hogy 
egy család minden tagja megtalálja benne a szórakozási lehetőséget . Idén a 
délutáni meghirdetett programban azonos időben szerepelt a gyermekfog-
lalkozás és a felnőttek számára készült városi szakrális körséta, mely során 
az intézmény művészettörténésze tartott előadást a város templomaiban, 
miközben a gyerekek a múzeum épületében játékos kincskeresésen vettek 
részt . A városnap (szeptember 11 .) olyan alkalom, amikor nagyobb tömeg 
kíváncsi a kulturális eseményekre, megnő a látogatók száma is, több gyer-
mek és fiatal fordul meg az intézményben .  

Kiváló alkalom egy kisváros életében a gyermekfoglalkozások meg-
szervezéséhez a téli iskolai szünet . Tulajdonképpen többnapos programso-
rozattal készülhetünk ilyenkor, hiszen a tapasztalat szerint visszajáró diá-
kokra lehet számítani, akik egy idő után láthatóan otthonosan mozognak 
a múzeum termeiben . Már nemcsak azért jönnek el,  hogy megnézzenek 
egy-egy tárlatot, hiszen már ismerik jól a kiállított tárgyakat,  hanem, 
hogy jól érezzék magukat és szórakozzanak . Talán ezek az összekötött, 
több napon keresztül zajló foglalkozássorozatok a legmegfelelőbbek arra, 
hogy a gerekekkel megszerettessük a múzeumot . 

3 . A kiállításmegnyitók is kiváló lehetőségek a múzeumpedagógiai fog-
lalkozások megszervezésére . A középiskolásokat többször szervezetten, 
tanórai foglalkozás helyett, osztályonként kísérik a pedagógusok egy-egy 
megnyitóra, ezzel adott esetben felkelthetik az érdeklődést egy-egy téma 
iránt, valamint a diákok egy nem mindennapi helyzettel találkozhatnak, 
amikor ki kell kapcsolni a mobiltelefont, nem illik hangosan beszélgetni, 
tehát a kultúra oltárán való áldozás körülményeit is megtanulhatják . 

Esetenként, amennyiben az időszakos kiállítás jellege megengedi, a 
megnyitó programjába szervesen is beleilleszthető a gyermekfoglalkozás . 
A két évvel ezelőtti Székely Tibor gyűjteményéből készült reprezentatív 
kiállítás megnyitóján lépett fel az óvodásokat és kisiskolásokat tömörítő 
néptánccsoport, majd tíz gyermek egy rendhagyó „divatbemutatón” vett 
részt . Mivel a gyűjtemény felét a világ számos tájáról származó fejfedők  
(sapkák, kalapok, sisakok stb .) képezik, a kiállított anyag mellett lehetőség 
nyílt élőben, „fejen” is bemutatni néhányat, ezek viselői a gyerekek vol-
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tak . Ez tulajdonképpen egy változata a múzeumpedagógia új irányának, 
az úgynevezett Fogd meg! kiállításnak, amikor a látogató megtapinthatja, 
esetleg a gyakorlatban is használhatja a múzeumban kiállított tárgyat (ter-
mészetesen annak csupán hű másolatát), de mivel ezt igen költséges előál-
lítani, csupán a nagyobb múzeumok engedhetik meg maguknak, illetve a 
szabadtéri múzeumok jellegükből adódóan alkalmasak erre (be lehet men-
ni a tájházakba, esetenként leülni stb .) .

4 . Nem csupán a kiállítótermekben, de az épületen kívül is szervez-
hetők kultúrprogramok . Számos olyan épület, szobor, utcarészlet, esetleg 
csatahelyszín, emlékmű, emlékhely létezik egy kisvárosban, így Zentán is, 
amely lehetőséget nyújthat az állandó tárlatokhoz kapcsolódóan szűkebb 
pátriánk művelődési életének részletesebb megismerésére . A foglalkozások 
ezekhez a külső helyszínekhez is kötődhetnek múzeumi szervezésben, a 
városi kincskeresés erre jó példa . A kiindulópont a múzeum épülete, egy 
feladatlap segítségével a látogató megkeresheti konkrét útvonal mentén a 
kiemelt kulturális pontokat, majd a körút végén ismét a múzeumba érve 
összegezhetők a látottak, esetleg, ha az idő és az érdeklődés engedi, belső 
foglalkozásra is sor kerülhet . Ez a program nem csupán a gyermekeknek 
készül, a felnőttek is élvezettel vesznek részt benne .

A múzeumpedagógiai foglalkozások számos válfaja alkalmazható egy 
kisvárosi intézményben is . A visszatérő fiatal látogatók, az évek során össze-
gyűjtött gyermekrajz, -festmény, élményanyag azt bizonyítja, hogy érdemes 
ezzel az iránnyal foglalkozni . Az időszakos kiállítások lehetőséget nyújta-

Készül az agyagedény mintája
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nak a meg-megújuló programok szervezésére, így a múzeum mint intéz-
mény túljut azon a ponton, amely a hagyományos nézelődős körsétát foglalja 
magában, ezáltal a látogató közelebb kerül a kiállított tárgyakhoz, rajtuk 
keresztül pedig ahhoz a letűnt világhoz, melyek felidézését szolgálják .
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� Gyurik Melinda

Minden könyv palack, 
benne üzenettel

A könyvrestaurálás mûhelytitkai

Eddigi munkáim során azt tapasztaltam, hogy az emberek többségén 
valamiféle elbűvölő misztikum lesz úrrá a restaurálás szó hallatán. Azt vi-
szont, hogy mégis mi mindent csinál, vagy éppen nem csinál egy restau-
rátor, a laikusok többsége nem igazán tudja . A könyv mai kialakulásáig 
számos változáson ment keresztül . 

A kor embere néha nem is hinné, milyen gazdag múltra tekint vissza 
mindennapi életünk legtermészetesebb műtárgya . Lehet kézzel írott vagy 
fejlett szintű gépeken nyomtatott alkotás, ugyanazt az eszmeiséget hirdeti . 
Lapjain hordozza az írást, a gondolatok közlésének eszközét .

Írásra az elmúlt évezredek folyamán használtak követ, selymet, fát, bam-
buszt, agyagtáblát, papiruszt, pergament és magát a papírt . A mai értelem-
ben vett könyvforma időszámításunk után néhány évszázaddal alakult ki . 
„Szabatos meghatározás szerint: a könyv egybekötött, lapozható ívekből 
álló, rendszerint fedéllel ellátott írásmű” (ROZSONDAI 1983: 5) .

„A kötés úgy tartozik a könyvhöz, mint ruha az emberhez” – mondta 
Goethe . A könyv történetében két nagy korszakot különböztethetünk meg: 
a kéziratosság és a könyvnyomtatás korát . A könyvkötésművészet fejlődését 
és formakincs világát a nagy stíluskorszakok alakították és határozták meg .

A kéziratosság korában leggyakrabban papiruszt és pergament hasz-
náltak írásra a papír megjelenéséig (15 . század) . A papiruszt a Nílus folyó 
mentén termő sásféle növény szárából készítették . Aratás után a lehán-
tolt szárat csíkokra vágták, majd deszkalapon kikalapálták . Hosszanti és 
kereszt irányban több réteget fektettek egymásra, majd dolgoztak össze . 
A széleket egyenesre vágták, az ív felületét kagylóval simára csiszolták . 
Több ívet egymáshoz ragasztottak, majd tekercsbe göngyölték . Egy te-
kercs hossza átlagosan 30–40 méter . A tekercsnek csak az egyik oldala volt 
alkalmas írásra . 
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Pergament főként kecske- és juhbőrből készítettek . A bőrt nem cser-
zették, hanem meszes vízben való áztatás után lekaparták róla a szőrt, ez-
után a bőrt keretre feszítve szárították, krétával bedörzsölték, habkővel 
csiszolták, végül széleit egyenesre vágták . Noha nagyon sokáig felteker-
cselve használták, mint a papiruszt, a pergamen nagy előnye a papirusz-
szal szemben, hogy mindkét oldala alkalmas írásra . Általában négy lapot 
egymásba fektettek és kettéhajtottak, majd fémkarikával vagy bőrszíjjal 
összefűzték . Az ilyen füzeteket pergamoni quaternáknak nevezzük . 

Magát a papírt i . sz . 105-ben készítette el először Kínában Caj Lun 
rongyból, kenderből és faháncsból . Európába a mórok által jutott el a pa-
pírkészítés tudománya az 1200-as évek végén, de csak a 14 . században 
terjedt el a használata . „Rongyokat áztattak vízben, majd – fehérítés céljá-
ból – mészoldatban addig főzték és kalapálták, amíg minden rostjuk kü-
lönvált, és sűrű, tejszerű pép lett belőlük” (TEVAN 1973: 50) . A lapokat 
papírmalmokban szitával merítették . Minden mesternek megvolt a maga 
vízjele, amit vékony drótból hajtogattak a merítő szitára, ezáltal fel lehet 
ismerni és be lehet azonosítani, honnan származik a könyv alapanyagául 
szolgáló papír .

Az ókori görögök és rómaiak körében a pergamen és a papirusz is el-
terjedt volt, de mindennapi írásra viasztáblát használtak . A viasztáblák 
leggyakrabban bükkfából készültek . A táblákat feketére festették, majd 
viasszal vonták be . A széleket kerettel látták el, hogy megóvják az írást . 
Két ilyen egymás felé fordított viasztáblát diptychonnak nevezünk .

A 2 . századtól szokássá vált, hogy a megkereszteltek, elhunytak nevét 
feljegyezték a diptychonokba, ami a mai anyakönyvek ősének tekinthető . 
A két-három viasztábla hamar megtelt adatokkal, ezért a közepébe ösz-
szehajtogatott pergamenlapot rögzítettek, olykor egy egész quaternát vagy 
többet is . A diptychonok és pergamoni quaternák egyesítésével született 
meg a mai könyvforma őse . A kódexforma a 4 . századra vált elterjedtté . 
Maga a caudex szó fatörzset jelent . „A kódex középkori kéziratos könyv, 
mely hajtogatott ívekből áll, és fatáblák fogják össze” (GALLI 2004: 67) .  

A kódexek írásához, másolásához a másoló barátok gubacstintát, 
vasgallusz tintát és koromtintát használtak . Az első két tintafajta alapja 
a gallusz-sav, melyhez vasgálicot és mézgát kevertek . A koromtinta ké-
szítéséhez gyantás fák égetése közben kinyert koromhoz gumiarábikumot 
és tojásfehérjét kevertek . Bizáncban arany- és ezüsttintákat is használtak . 
Az illumináció (ékesítés, díszítés) a kódex miniatúráit, iniciáléit, keretdí-
szeit stb . foglalja magába . A képek és ornamentális díszek elkészítéséhez 
ásványi földfestékeket: ólomfehéret, cinóbert, míniumot, malachitot, azu-
ritot stb ., vagy állati eredetű festékeket: indigót, sáfrányt, kármint, bíbort 
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stb . használtak . A nagyon díszes könyveket valódi arannyal és ezüsttel 
díszítették . A festékek kötőanyaga leggyakrabban a tojásfehérje, kazein, 
mézga, enyv és tragantgumi voltak . A festékek szigorúan őrzött receptek 
szerint készültek . 

A könyvek tábláit nyír-, bükk-, illetve tölgyfából készítették, amit a 
15 . században papírtáblák váltottak fel . A táblákat kezdetben pergamennel 
vagy bőrrel borították, a reneszánsz idején bársonyba és selyembe kezdték 
kötni őket . A papírkötések a 18 . században váltak gyakorivá, a vászonkö-
tések pedig a 19 . századtól használatosak . A korai bőrkötéseket vaknyo-
mással és aranynyomással, bőrintarziával, bőrdomborítással díszítették . 
A könyvek borítását az aktuális korszaknak (gótika, reneszánsz, barokk, 
szecesszió stb .) megfelelő motívumokkal gazdagon díszítették . A művé-
szien megmunkált táblákat elefántcsonttal, rekeszzománccal, különböző 
drágakövekkel és gyöngyökkel is díszítették . A kötetek elengedhetetlen 
tartozékai voltak a csatok és veretek . Ezeket nemesfémekből készítették, 
amelyek a díszítésen túl védelmi funkciót is elláttak . 

A nyomdászat feltalálásával és fejlődésével új grafikai eljárások szület-
tek, mint pl . a magasnyomás, mélynyomás, síknyomás, rézkarc, rézmet-
szet, acélmetszet stb . 

A 19 . század fordulópontot jelentett a nyomdászat és könyvkiadás te-
rén . Az ipari forradalom révén gépesítették a nyomtatást és a papírgyár-
tást is, ezért innentől már nagyüzemi könyvnyomtatásról beszélünk . A 
hatalmas igények kielégítésére már nem rongyból és lenből, hanem fából 
kezdték készíteni a papírt . Az eljárás lényegében ugyanaz maradt, azzal a 
különbséggel, hogy ebben az esetben a cellulózrostoktól nem választották 
el a lignint, amelyet szerves, savas jellegű vegyületek alkotnak . A facsi-
szolatot tartalmazó papírok savasodnak, színük megsárgul, megbarnul, és 
nagyon törékenyek .

A nagyüzemi könyvkötéssel a könyvek külalakja jelentősen megvál-
tozott . A könyvek bekötését is gépekkel végezték . A cérnafűzés mellett 
megjelentek a dróttal fűzött és ragasztott kötések is . A régen védelmi 
funkciót betöltő elemek díszítő motívumként jelennek meg . A nyomda-
festékeket és ragasztóanyagokat már nem természetes, hanem szintetikus 
anyagokból állítják elő . 

A fentiekben leírt rövid történeti áttekintés jól szemlélteti, hogy egy 
napjainkban dolgozó könyv- és papírrestaurátornak nemcsak a papírt kell 
ismernie, hanem mindazon anyagokat, amelyeket a könyvkészítés számos 
évszázada alatt erre a célra felhasználtak . Ezen túlmenően nemcsak köny-
vekkel találkozhat egy könyvrestaurátor munkája során, hanem számos 
különböző szerves- és szintetikus anyaggal is . Ilyenek lehetnek a pecséttel 
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ellátott oklevelek, kották, térképek, különböző eljárással készült grafikák, 
föld- és éggömbök, fotók stb .

A különféle típusú műtárgyak és dokumentumok részben anyagössze-
tételükből adandóan károsodnak, de ugyanígy hatnak rájuk külső fizikai 
és kémiai tényezők is .

„A restaurátor helyreállító kezeléseket és műveleteket alkalmaz, 
hogy a károsító hatásokat megszüntesse, a tárgy állapotát stabilizál-
ja, és elvégezze a hiányok, csonkulások, megrongálódott részek ki-
egészítését, kijavítását, valamint a meggyengült részek megerősítését” 
(FEHRENTHEIL 1998: 9) .

Gyakran hallani a restaurálás és konzerválás szavakat egy műtárgy 
helyrehozatala kapcsán . Noha sokszor azonos értelemben használjuk a két 
fogalmat, és még ha össze is mosódik a két szó jelentésének határvonala, 
nem ugyanazt jelenti a kettő, de mégsem lehet őket szétválasztani .

Konzerválás alatt értjük a „dokumentumo(ka)t károsító tényezők, okok 
megszüntetését, kiiktatását, majd ennek az állapotnak, állagnak a lehető 
leghosszabb időtartamig való fenntartását” (BEÖTHYNÉ–KASTALY 
2000: 5) . Vagyis, a konzerválás inkább szemléletmódot jelent . 

Passzív konzerválásról beszélhetünk, amennyiben egy dokumentumot 
vagy egy egész állományt kezelünk anélkül, hogy valójában fizikailag hoz-
záérnénk . Ennek során biztosítjuk az optimális feltételeket ahhoz, hogy 
az adott tárgy minél tovább fennmaradjon . Ilyen intézkedések a megfelelő 
relatív páratartalom és hőmérséklet biztosítása, megfelelő tárolóanyagok és 
-eszközök biztosítása, UV-fény kiiktatása .

Az aktív konzerválás során olyan eljárásokat alkalmazunk, melynek 
során csökkenthetjük a kialakult károsodás mértékét, és megakadályoz-
hatjuk annak további terjedését . Ilyen alkalmazások lehetnek a savtalaní-
tás vagy a rovar-, illetve penészfertőzés megszüntetése .

A restaurálás „a műtárgy hiányainak, csonkulásainak, megrongálódott 
részeinek – funkciójának betöltéséhez szükséges méretű – kiegészítését, 
kijavítását, helyreállítását jelenti” (BEÖTHYNÉ–KASTALY 2000: 6) . 
A restaurálás kézzel történik, célja, hogy a lehető legkevesebb beavatko-
zással az eredetihez megközelítő állapotba lehessen hozni egy műtárgyat 
az eredeti vagy nagyon hasonló anyagok felhasználásával . 

Rekonstrukciót a könyv- és papírrestaurálásban csak indokolt esetben 
végzünk, a műtárgy fennmaradt részeinek felhasználásával és korabeli 
analógiák alapján .

Minden tárgy restaurálása vagy konzerválása előtt alaposan meg kell 
fontolni, hogy lehet-e javítani a tárgy állapotán . Ha a helyreállítás mellett 
döntünk, a következő szempontokat kell figyelembe venni:
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– a tárgy eredeti jellegének megtartása a lehető legkisebb beavatkozás 
mellett . Itt figyelembe kell venni, hogy az adott tárgy egyedi, muzeális 
vagy történeti értékekkel bír-e, hogy kiállítási tárgy, vagy éppen minden-
napos használatban van-e . Ezen információk birtokában lehet meghatá-
rozni a beavatkozás mértékét;

– minden apró töredéket meg kell őrizni, mivel minden részlet a tárgy-
hoz tartozik, még azok is, melyek jóval a tárgy keletkezése után kerültek a 
tárgyra (későbbi átkötések nyomai, tulajdonosi bejegyzések stb .);

– semmilyen bejegyzést, ex librist stb . nem szabad eltávolítani, csak 
kifejezett kérésre;

– a hamisítás látszatát is kerülni kell: szöveget, illusztrációt, kopott 
aranyozást stb . nem szabad kiegészíteni . Az egyik legnagyobb tévhit, hogy 
a restaurátor hozzáírja a hiányzó szöveget . Restauráláskor csak azok az 
elemek kerülnek kiegészítésre és pótlásra, amelyek a funkció betöltéséhez 
szükségesek, vagy védelmi szerepet töltenek be . Tehát ki kell egészíteni 
egy hiányzó lap sarkát, de az elveszett betűket nem szabad/kell pótolni . 
Ha több oldal hiányzik egy kötetből, és van belőle azonos kiadás, rep-
rodukciót el lehet helyezni a kötetben, de mindenképp ügyelni kell arra, 
hogy eltérjen az eredetitől . Grafikák, térképek esetén esztétikai okokból 
szükséges a retusálás és a hiányok pótlása, lehetőleg egy ép darabról, de ott 
is meg kell valamilyen módon különböztetni a pótolt és eredeti részeket;

– az eredetivel azonos, vagy nagyon hasonló anyagokat kell használni 
kiegészítéskor, javításkor;

– követni kell az eredeti korabeli készítési technikákat;
– visszafordítható eljárásokat szabad csak alkalmazni;
– a restaurálás teljes folyamatát megfelelő módon dokumentálni kell;
– lehetőség szerint gondoskodni kell a restaurált dokumentum optimá-

lis tárolásáról .
Egy restaurálás folyamata a következő lépésekből áll:
– fényképezés, restaurálás előtti állapot dokumentálása;
– állapotleírás, (kötés)technikai és történeti adatgyűjtés;
– anyagvizsgálatok elvégzése;
– alkalmazandó restaurálási módszerek meghatározása és elvégzése, 

melyek a következő munkafolyamatokból állhatnak: portalanítás, száraz 
tisztítás, oldódó tinták és festékek rögzítése, mosás, fehérítés, savtalanítás, 
javítás különféle módszerekkel, kötések borítóanyagainak tisztítása – kon-
zerválása, könyvtest elkészítése vagy javítása az eredeti, korabeli technikát 
alkalmazva stb .

Azt, hogy miként is néz ki egy ilyen folyamat elejétől a végéig a gya-
korlatba átültetve, a következő könyv restaurálásának bemutatásával sze-
retném szemléltetni .
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Jakov Krajkov Molitvenik című óegyházi szerb nyelvű 
szerkönyvének restaurálása

A könyv keletkezésének adatai

A Jakov Krajkov által nyomtatott Molitvenik vagy más néven Trebnik 
című óegyházi szerb nyelvű szerkönyv 1570-ben készült Velencében, 
Jerolim Zagurović nyomdájában, Božidar Vuković 1539-ben kiadott 
Molitvenikjének újrakiadásaként . A Krajkov-féle mű 281 lapos, 21 soros 
cirill betűs nyomtatvány . Előszava nincs, az utolsó lapon ez áll: „Jerolim 
Zagurović az imakönyvet befejezte és leteszi bélyegzőjét .” A bejegyzés alatt 
ovális keretbe foglalva található a dátum, hónap és nap nélkül . „Krisztus 
1570-ik éve” .

A Zagurović- (Zaghuri)-nyomda Velencében működött . Jerolim 
Zagurović-alapította 1569-ben, és vezette 1572-ben bekövetkezett halá-
láig . Cirill betűs, katolikus könyveket adtak ki . Jerolim kotori család sarja 
volt, a török megszállás elől menekült családjával Velencébe (PEŠIKAN–
MANO-ZISI–KOVAČEVIĆ 1994: 117) . Az 1569 és 1572 közötti idő-
szakban három könyvet készítettek ebben a műhelyben . Mindhárom 
könyv kolofonjában Jerolim egyértelműen kiadóként azonosítható . Nyom-
dásza Jakov Krajkov volt .

A nyomda első terméke a Psalterium (zsoltároskönyv), melyet 1569 . 
március tizedikén fejeztek be . Ebben a műben írja magáról a nyomdásza: 
„Jakov a macedóniai Szófia városbéli Krajkov fia .” Még a Psalterium elké-
szülte előtt kezdték nyomtatni a Molitveniket, így mindkét könyv akkor 
készült, amikor a Vuković család nyomtatási monopóliuma még érvényben 
volt . A törvényszegésért mégsem kaptak nagy büntetést a Zagurevićek, 
mivel a két család rokoni kapcsolatban állt egymással . Egyes feltételezések 
szerint a két nyomda közösen működött . Tény, hogy hasonló műveket ad-
tak ki, és a betűgarnitúrájuk is sok közös vonást mutat . Harmadik datálás 
nélküli művük a Služabnik (misekönyv vagy missale) . 

Jakov Krajkov 1572-ben saját nyomdát nyitott, egy könyvet adott 
ki Zbornik različije potrebi (Kódex különféle szükségekről) címmel 
(PEŠIKAN–MANO-ZISI–KOVAČEVIĆ 1994: 134) . Életéről szinte 
semmit nem tudunk, ez utóbbi művének kiadása után eltűnt . 

A restaurált mű az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonát képezi, a 
Régi nyomtatványok tárában őrzik az RC 156 jelzet alatt . Az RC jelentése 
régi cirillika .

A Molitvenik jelentése imakönyv, a Trebnik a pravoszláv egyházban 
használt szerkönyv neve . A Molitvenik egyik képviselője az istentiszteleten 
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használatos könyveknek, szigorúan papi használatra készült . Imádságo-
kat, énekeket és a szertartás lefolytatásához használatos leírásokat tartal-
maz . Ezenkívül a keresztelő, gyóntatás, bérmálás, házasságkötés és teme-
tés szertartásait, valamint leírásokat különböző eseményekre: házszentelő, 
búza-, vetésszentelő, sírszentelő stb .

Az első szláv nyelvű könyvek a 10 . században keletkeztek, glagolita 
írásmóddal íródtak . Ezek a könyvek sajnos nem élték túl a történelem vi-
harait, viszont más könyvek tartalmaznak róluk leírást . A legkorábbi szláv 
kötés a 12 . századból való . A Žicai, Mileševi és Arilji kolostorokból kerül-
tek elő a 14 . századi kötések, melyek információkat nyújtanak arról, hogy 
miként kötötték és díszítették abban az időszakban a kéziratokat .

1219-ben Szent Száva két könyvkötőt hozott magával a Bizánci Csá-
szárság területéről, hogy beköttesse az ott vásárolt kéziratokat . A két 
könyvkötő bizánci stílusban kötötte be a könyveket a királyi család számá-
ra . Ez a fajta kötéstípus terjedt el a kolostori és később a világi kötészetben 
is olyannyira, hogy a „szerb kötések” (JANC 1974) egészen a 19 . század 
elejéig megőrizték bizánci jellegzetességüket . Természetesen nem csak ez 
a kötéstípus létezett, de ez volt a legelterjedtebb .

A török hódoltság idején a könyveket néhány kolostorban továbbra is 
másolták, de főleg külföldön: Velencében, Bécsben, Pesten és Lipcsén ke-
letkeztek szerb nyelvű kiadványok . Az ősnyomdászok külföldön is több-
nyire bizánci stílusban köttették be nyomtatványaikat .

A Molitvenik ősnyomtatvány hatását kelti, melyeknél az volt a cél, hogy 
minél inkább hasonlítsanak kézzel másolt társaikra, mégis korszakbeli 
megkülönböztetés szerint régi nyomtatványnak tekinthető . „Az 1455 és 
1500 . december 31-e között Európában szedésnyomással megjelent nyom-
tatványokat ősnyomtatványnak nevezzük” (GALLI 2004: 146) . Régi 
nyomtatványoknak nevezzük az 1501 és 1801 között megjelent nyomtat-
ványokat .

Restaurálás előtti állapot

A könyv (201×127×63 mm) a cirill betűs nyomtatványoknál leginkább 
alkalmazott bizánci típusú kötésben van . A mű sötétbarna színű, vaknyo-
másos, egészbőr kötés . A gerinc díszítetlen, feszthátas, a borítóbőr vak-
nyomását egyesbélyegzőkkel és léniákkal alakították ki . A vaknyomás 
sajnos már alig kivehető . A táblák bükkfából készültek . A táblaéleket nem 
hornyolták, azaz nem alakítottak ki ék alakú vájatokat a táblaélben, hanem 
mindhárom oldalon rézsútolták 45 fokos szögben a tábla külseje felé . A 
táblák két bizánci típusú csattal záródtak . A fatáblák hozzá vannak fűzve 
az ívekhez, ami a bizánci típusú könyvek egyik jellegzetessége . 



77

A könyv első táblája restaurálás előtt

A kéziratos pótlás egy lapja, minden lap rendkívül szennyezett és vízfoltos volt
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A dokumentum csonka példány, eredetileg 281 lapos 21 soros nyom-
tatvány volt . A kötet hiányai az igénybevétel és használat, valamint szán-
dékos rongálás következtében keletkeztek .

Hiányait két alkalommal is pótolták kézírásos levelekkel . Az első ilyen 
pótlás az M és az N íveket pótolja, a második kézírásos bejegyzés pedig 
az Nn ívtől pótolja a Molitvenik szövegét 98 jelöletlen íven . Ezt a pótló 
szöveget egy 17 . századi misekönyvből másolták .

A könyv alapanyaga merített papír, a lapok fehér színűek, felületük 
fényezett . A lapok átvilágításával 21 féle vízjel azonosítható, ebből 8 sa-
rokvízjel, azaz a készítő monogramja . Megállapítható tehát, hogy legalább 
8 féle papírt használtak fel nyomtatásra és később a kiegészítések alkal-
mával . A vízjelek azonosítása után kiderült, hogy mindegyik papír egy 
velencei papírmalomban készült .

Nyomtatásra fekete és piros nyomdafestéket használtak . A pótlások 
hozzáírását és díszítését fekete, piros és zöld tintával végezték .

A könyv piros nyomtatott rubrumjelekkel (a kódexeknél a megírt lapo-
kat a rubricatornak vagy más néven korrektornak adták, aki piros tintával 
kijavította a szöveget . Ezt később díszítésként használták) és fekete színű 
xilografált, úgynevezett zászlókkal díszített . 

A zászlókat nyomdai cifrának is nevezik . A keleti művészet formakincsét 
ötvözi reneszánsz motívumokkal . A 15 . században jelent meg Velencében .

A zászló széltében használt nyomdai ornamens, a cirill betűs könyvek 
elmaradhatatlan eleme, mely a szövegközi tájékozódást hivatott elősegíteni .

A Molitveniken belül használt iniciálék közül a b iniciálé fordul elő leg-
gyakrabban, melyből 21 félét alkalmaztak . A kézzel rajzolt iniciálék mind 
egyediek . A műben kétfajta nyomtatott és kétfajta kézzel festett zászló 
található .

A könyv első táblája hosszában kettétört, a háttábla lábtól (azaz a kötés 
alsó részétől) felfelé meg volt repedve . Az eredetileg könyvtest méretű táb-
lák az idők folyamán szélességben összeszáradtak, így keskenyebbek vol-
tak, mint a könyvtest . A táblák belső felületén rovarrágás nyomai voltak . 
A csat első táblán lévő pöcök részei elvesztek, helyükön lyukak maradtak a 
táblaélben, melyekben korróziós termékek voltak .

A csat a szíjakkal együtt elveszett, csak a táblában rögzített töredékek 
maradtak meg . A bőrborítás erősen sérült volt, a hátsó táblát borító rész 
a nagyobb igénybevétel miatt jobban károsodott . Hátsó nyílásban el volt 
repedve a bőr, így a cérna a közvetlen mechanikai sérülések következtében 
elszakadt mind a négy rögzítési ponton . A kötet hurokszerűen kialakított 
fűzése ezáltal meggyengült, ami az utolsó ívek elvesztéséhez vezetett . A 
hátsó táblát a gerinckasírozó vászon tartotta fejnél egy kb . 3-4 cm szaka-
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A könyv nyomtatással készült lapja zászlóval díszítve, középen látszanak  
a csonkítás nyomai

A hátsó tábla le volt szakadva, a fatábla elrepedve, a bőrborításon nagyméretű 
hiányok voltak
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szon . A bőr barkarétege erősen kopott, a sarokrészek, a sapkarész, vala-
mint a beütések nagy része hiányzott, az előtáblán vágásnyomok voltak .

Az eredeti előzék sárgásbarna színű, csak egy kis töredéke maradt 
meg . Valószínűleg hozzáfűzött előzék volt . Mind az előzék, mind pedig a 
könyv lapjai rendkívül szennyezettek voltak . A szennyeződést a por, zsíros 
ujjnyomok, viaszfoltok, penészfoltok, vízfoltok és más ismeretlen eredetű 
anyagok alkották . Az ívhajtásokban vastagon állt a porból, szárított virág-
törmelékből, hajból, magvakból és ismeretlen anyagokból álló egyveleg . 
A könyvet korábban gerinc felüli nagy nedvesség érte, melynek nyomán 
vízfoltok és penészfoltok maradtak a lapokon, valamint a vízoldható tinták 
és festékek elfutottak .

A lapok mérete nem egységes, rajtuk korábbi javítás nyomai voltak 
megfigyelhetőek . A lapok szélei szakadozottak, mállottak, apró hiányok 
voltak rajtuk . Ívhajtásban látszanak az eltávolított levelek csonkjai . 

A gerinc idővel homorúvá vált, a táblákra kifutó oromszegők erősen 
sérültek .

A kötet restaurálása

A restaurálást pontos kötéstechnikai és állapotleírás előzte meg, me-
lyeket fotókkal és rajzokkal egészítettem ki .

Restaurálás előtt anyagvizsgálatokat végeztem, miszerint a könyv lap-
jai lencellulózból készültek . Lignintartalmú rostot nem tartalmaznak . A 
borításhoz növényi cserzésű juhbőrt használtak . A lapok fűzéséhez hasz-
nált cérna lenből készült . Az oromszegő alapja kenderszál, melyhez piros 
és sárga selyemszálat használtak a díszítő varrás elkészítéséhez . Nyomta-
táshoz piros és fekete nyomdafestéket használtak, a pótolt szövegrészek 
vas – gallusz tintával és koromtintával íródtak . A festéshez és díszítéshez 
növényi alapú, fekete, piros és zöld festékeket használtak . A pH-mérések 
eredményei szerint savtalanításra nem volt szükség .

A fatáblák, a gerinckasírozó vászon, az oromszegők és az ívek lebontása 
után a száraz tisztítás következett, melynek során eltávolítottam a lerakódott 
szennyeződéseket és a régi, funkciójukat vesztett javításokat . Puha ecsettel 
megtisztítottam a lapokat a lerakódott portól és egyéb szennyeződésektől . 
Szike segítségével lepattintottam az iszapszerű lerakódásokat és a viaszcsep-
peket, majd radírszivaccsal és TK plast vinilradírral óvatosan leradíroztam a 
lapokat, fokozottan koncentrálva a lapszélekre és az ujjnyomos részekre .

A mosás előtt végzett oldáspróbák során kiderült, hogy a második kéz-
írásos rész tintái, festékei mind vízben, mind alkoholban oldódnak . A la-
pok nagymértékű szennyezettsége miatt elkerülhetetlen volt a nedves ke-
zelés, így az íróanyagok védelmére megfelelő fixálószert kellett találnom .



81

Az előzék (táblára kiragasztott rész) töredéke

A gerincrész homorúvá vált, az oromszegő táblára kifutó része és a sapkarész  
megsemmisült 
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A lapok mosás közben

A könyv egy-egy lapja mosás előtt és azt követően
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Mivel a festékek és tinták is csak kismértékben oldódtak alkoholban, 
ezért bíztam abban, hogy valamely alkoholban oldott fixálószer alkalmas 
lesz erre a célra . Próbák után a Regnal S1 (poli-vinil-butirál) 3%-os al-
koholos oldata bizonyult legalkalmasabbnak fixálásra . Az oldatot ecsettel 
kétoldalasan vittem fel a felületre .

A lapokat kézmeleg vízben és zsíralkohol szulfátos oldatban mostam 
ki sziták között . Savtalanításra nem volt szükség, fehérítésre a tinták és 
festékek védelme érdekében nem került sor . A semlegesítést kalcium-hid-
roxiddal végeztem .

A lehetséges előnyök és hátrányok mérlegelése után az ívek kézi papír-
öntéssel történő kiegészítése mellett döntöttem . Az eredeti dokumentum 
színárnyalataihoz igazodva egy világosabb és egy sötétebb színű pépet 
használtam . Az öntést öntőasztalon elszívás mellett finomszövésű szitán 
kétoldalasan végeztem . A kiegészített leveleket levegőn hagytam megszá-
radni . Száradás után filcek között nedvesen préseltem, majd szívópapírok 
közé téve szárítottam meg a könyvlapokat. 

A fatábla restaurálása a fajtában, szálirányban és vastagságban megfe-
lelő pótló faanyag kiválasztásával kezdődött . Az első felmerülő problémát 
a pótlásnál a méret meghatározása jelentette . Az első-utolsó néhány ív kb . 
1–1,5 cm-rel keskenyebb a többi ívnél, de mivel a szélük ép volt, úgy dön-

A fatábla pótlás közben 
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töttem, nem egészítem ki őket a hosszabb ívek méretére, már csak azért 
sem, mert köteten belül sem egyezett meg az ívek szélessége . 

Noha általában a szerb típusú könyvek kötése perem nélküli, nem ve-
hettem alapul az első íveket, mert akkor a középen lévő ívek kilógtak volna 
a kötetből, így viszont számolnom kellett azzal, hogy elöl pereme lesz a 
könyvnek . Ebben az esetben az eredeti készítéstechnikától eltekintve, a 
kötés védő funkcióját szem előtt tartva úgy döntöttem, hogy a legszélesebb 
ívek méretéhez igazítom a fatábla méretét .

A pótláshoz a törött fatábla egyenetlen és ferde szélét le kellett csiszol-
ni, a hátsó ép táblát viszont el kellett vágni a pótlás beillesztéséhez .

A táblák előkészítését, valamint a pótlások szabását asztalos végezte . A 
kiegészítések beragasztása előtt a fatáblák végleges méretére igazítva egy 
fából készült formát készítettem, ami ragasztás után szorosan összetartotta 
a táblát a ragasztóanyag megkötéséig .

A pótlás rögzítésére Artiwood B nevű kétkomponensű faragasztót 
használtam . A fatábla kisebb hiányait szintén ezzel az anyaggal töltöttem 
ki . A repedések rögzítésére körszelet formájú, fából készült, félig besüly-
lyesztett, beragasztott „csapot” készítettem . A következő problémát az 
oromszegő rögzítési pontjainak kiegészítése jelentette . Mindkét táblához 
fejnél-lábnál 3-3 lyukon át volt hozzáfűzve az oromszegő . Ezek a lyukak a 
tábla éléből a tábla külseje felé voltak fúrva, és több ezek közül kitört, vagy 
oly módon sérült, hogy nem lehetett volna hozzáfűzni az új alapot . Új fával 
való pótlásra nem volt szükség az eredeti fa jó állapota miatt, ezért úgy 
döntöttem, hogy az eredeti lyukat és a hiányt is a már említett ragasztóval 

 A rekonstruált csat, a laposfonással elkészített szíjakkal a táblákra való  
felszerelés után
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A könyv fűzés közben, a lap alján korábbi tulajdonosi bejegyzés olvasható 

A szerb kötésekre jellemző a táblára kifutó oromszegély
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kitöltöm, és száradás után új lyukat fúrok görbe tű segítségével az eredeti 
pontos helyére .

A hiányzó csatok kor- és típusbeli analógiák, valamint a meglévő szíj-
töredékek szélességének figyelembevételével lettek megtervezve . Az új 
csatokat ötvös készítette el .

A csat pöcökrészét egy kb . 3 mm átmérőjű rézdrótból reszeléssel ala-
kítottam ki . Korabeli darabok alapján a pöcökfejet kör alakúra reszeltem . 
A kengyel alakú csat szíja laposfonással készült . A megmaradt szíjtöredék 
fonata sűrű, egy-egy szála pedig mindössze 3 mm széles . A rekonstruá-
lásához olyan bőrt kellett találni, mely könnyen alakítható, ugyanakkor 
nem nyúlik és nem szakad . Számos bőr kipróbálása után egy Angliából 
származó zsírcserzésű bőr bizonyult erre a célra legalkalmasabbnak .

A bőrt a csaton való átfűzés után a csat két oldalára eső részén három-
három, egyenként 3 mm széles ágra vágtam . A felvágott szíjak közepén 
bemetszést ejtettem, a keletkezett lyukon pedig áthúztam a szembeeső 
feleket .

A szerb kötéseknek jellegzetes fűzésük van, a fatáblákat együtt fűzik 
az ívekkel . Az ívek kettéválasztása után a fűzést a fatáblán kell kezdeni, és 
láncöltéssel kell egymáshoz rögzíteni az íveket . A fűzés során kialakított 
láncöltéssorok eredményezik magukat a bordákat, melyek belefekszenek 
a fűzés előtt a gerincen ejtett ék alakú vájatokba . Mindkét fél ily módon 
történt fűzését követően a két felet egymásra helyeztem, és középen ösz-
szeöltöttem őket . 

A restaurált könyv az eredeti borító töredékének felragasztása után
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A bizánci típusú könyvek esetében a gerinc egy erős, sűrű szövésű vá-
szonnal van megkasírozva, mely ráfut kétoldalt a táblákra . Ez a vászon 
tartja össze a fűzés mellett a könyvtestet és a könyvtáblát .

A szerb kötetek másik jellegzetessége az oromszegő, mely kifut a 
táblaélekre, amelyhez hozzá van fűzve . A Molitvenik piros-sárga selyem-
szálból varrt emeletes oromszegélye annyira sérült volt, hogy az eredetit 
már nem lehetett visszahelyezni a kötetre, ezért az eredeti technikát kö-
vetve rekonstruáltam azt .

Az előzék a kiegészítést követően
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A vastag alap a gerinckasírozó vásznon át hozzá van fűzve minden 
ívhez . Fűzését a fatáblán kell kezdeni a táblaélekben kialakított hármas 
osztatú lyukcsoporton át .

Mivel az eredeti bőr nagymértékben sérült volt, ezért egy új egészbőr 
kötést készítettem, melyre a rekonstruált csatok felszerelése után  visszahe-
lyeztem az eredeti bőrborítást .

Az előzék kiragasztását megfelelő tárolódoboz készítése követte, mely-
be a fej és lábmetszés alakjára igazított filccel borított magasításokat he-
lyeztem el annak érdekében, hogy a kötet teljes felületen álljon, és ne csak 
az oromszegőt terhelje a súly .
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� Nagy Abonyi Ágnes 

Elõdeink hagyatéka
A zentai Városi Múzeum állandó néprajzi kiállítása1 — 

Muzeológiai jegyzetek 

A zentai Thurzó Lajos Közművelődési Központ keretében működő 
Városi Múzeum több évtizede a nyitott múzeum szerepét kívánja betölte-
ni . A kiállítások megnyitóin kívül számos művelődési rendezvénynek, elő-
adásnak ad helyet (NAGY ABONYI 2004: 12) . Vidékünk néprajzi kuta-
tómunkájának kibontakozásában jelentős szerepe volt a Garay Ákos-díjas 
zentai múzeumnak . Az itt tevékenykedő szakemberek mindig fontosnak 
tartották a folklórkutatást, az önkéntes gyűjtők szakmai felkészítését még 
a muzeológiai munka rovására is . Ezt példázza, hogy vidékünkön az első 
néprajzi szemináriumot 1970 . június 19-e és 21-e között az újvidéki Hun-
garológiai Intézet, a zentai múzeum, valamint a munkásegyetem közös 
szervezésében Zentán tartották meg . A JMMT Kiss Lajos Néprajzi Szak-
osztálya és a Thurzó Lajos Közművelődési Központ 1991 novemberében 
indította ismét útjára a megújulás igényét magában hordozó néprajzi sze-
mináriumsorozatot, amely időközben néprajzi tanácskozássá szerveződött 
újjá .

2003 . október 4-én került sor a muzeológia kérdéseinek megvitatására 
a XIII. Néprajzi Tanácskozáson kilenc előadó részvételével . Témája Új le-
hetőségek a néprajzkutatásban volt (NAGY ABONYI 2004: 1 . 78) . A ta-
nácskozás kilenc előadója közül hatan adták le kéziratukat a Létünk 2004 . 
évi 1 . számába . A címlapon az Új lehetőségek a néprajzkutatásban címmel 
jelölt néprajzi tanácskozás kéziratszövegei elé a szerkesztő – kissé furcsa 
módon – még hat írást szerkesztett be . Így aki muzeológiai kérdésekről 
szóló tanulmányt keres, nem igazán sejti, hogy ebben a folyóiratban la-
pozva ilyen írást is talál . Pedig az említett tanácskozás második témája 
Újítások, korszerű technikai lehetőségek a néprajztudomány szolgálatában – ki-

1 A kiállítás 2013-ban nyílt meg .
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állítások, gyűjtemények felújítása címen a meglévő állandó néprajzi kiállí-
tásunk felújítása közben időszerűvé vált . Az új kiállítás szinapszisának, 
forgatókönyvének megírása előtt a szakmai tapasztalatcseréknek köszön-
hetően a felmerülő kérdések megoldási lehetőségeiben eligazítást nyerhet-
tem, a döntések meghozatalához erősítést kaptam ezen és más találkozók 
alkalmával . Különösen motiválóan hatottak további munkámra Gráfik 
Imre, Szűcs Judit, Vass Erika és a többi muzeológus kolléga konferencián 
elhangzott előadásai (GRÁFIK 2004: 1 . 81, SZŰCS 107, VASS 122) . 

Három évtized után időszerűvé vált az addig fennálló állandó néprajzi 
kiállítás felújítása s egy új múzeumi kalauz készítése egyebek közt azért is, 
mivel 1989-ben, az állandó kiállítás átrendezésekor a halászati rész a föld-
szinti nagyteremből az emeleti folyosóra került . A változtatásokra egyrészt 
azért került sor, mert a felszabadított teremben kiállított új anyagunkkal 
nagyobb látogatottságot szerettünk volna elérni, hogy intézményünk „élő 
múzeummá” váljon . Ez az átrendezés átmeneti megoldásnak bizonyult . A 
kiállított tárgyak nagyobb része szabadon installált, nem üvegvitrinben 
állt .

A régi kiállítási koncepcióra és a régi kiállítás katalógusára támaszkod-
va kezdtem meg az új kiállításvezető elkészítését, amelynek szaklektorálá-
sát Égető Melinda, a budapesti Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi 
Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa és Bánszky Mária, az újvi-
déki Vajdasági Múzeum főtanácsosa vállalták . 1971 és 1974 között Ége-
tő Melindának2 és Solymos Edének3, a bajai Türr István Múzeum néhai 
igazgatójának, a régi állandókiállítás-részeket leíró tanulmányai szolgáltak 
alapul a felújított állandó néprajzi kiállításunk kísérőszövegéhez . 1973-ban 
Kósa László akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Műve-
lődéstörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, 1972 és 1977 

2  Égető Melinda (Budapest, 1941–2011) néprajzkutató, muzeológus a budapesti 
ELTE Bölcsészettudományi Karának Néprajz-történelem szakán szerzett okleve-
let . 1967-től a szekszárdi Balog Ádám Múzeum, majd 1971-től a budapesti Néprajzi 
Múzeum, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum munkatársa . Az anyagi kultúrában a 
földművelés tárgykörével, ezen belül a szőlőműveléssel foglalkozik . 1971 és 1974 
között nagyban hozzájárult a zentai múzeum néprajzi gyűjteményének gyarapítá-
sához . A zentai Városi Múzeum szemináriumainak támogatója . 1998 . június 20-ai, 
szőlőművelésről szóló, majd 2000 . január 15-ei Italfogyasztás a népi kultúrában 
című néprajzi tanácskozásainkon szakelőadóként vett részt .

3  Solymos Ede (Kalocsa, 1926–Baja, 2008) etnográfus, a bajai Türr István Múzeum 
igazgatója volt 1950 és 1986 között . Tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Néprajz, ősrégészet, muzeológia szakán végezte (1950) . Szűkebb 
kutatási területe a magyar népi halászat témaköre . A dunai halászat nemzetközi 
hírű kutatója volt . Az 1970-es években hozzájárult a zentai Városi Múzeum halá-
szati gyűjteményének gyarapításához .
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között Bodor Géza4, 1977 és 1981 között Klamár Zoltán5, 1974-ben, majd 
1981 és 1986 között Kulcsár Veronika6, 1987-ben Újházi Éva7, 1988-tól 
Nagy Abonyi Ágnes helyi munkatársak végezték a néprajzi gyűjtemény 
rendszerezését, a kiállításhoz szükséges kiegészítő gyűjtéseket, a néprajzi 
tárgyak nyilvántartását, dokumentálását és feldolgozását . 

Rajtuk kívül a hosszú évek során különféle szakmai segítséget nyújtot-
tak: Gráfik Imre, a budapesti Néprajzi Múzeum főmuzeológusa, Juhász 
Antal, a Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszékének tanára, Bárth János, a 
kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Múzeumok igazgatója, Knézy Judit, a 
budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeum főmuzeológusa és Szűcs Ju-
dit, a csongrádi Tari László Múzeum igazgatója .

A régi kiállítás 2000 tárgyból állt . A mostanit kutatási eredménye-
inkkel gazdagítottuk, s új dokumentumfotókkal egészítettük ki . Állandó 
néprajzi kiállítási kalauzunk nyolc fejezete közül négynek az alapját a régi 
állandó kiállítás kísérőszövege képezi, melyet az új rendezésnek megfele-
lően átdolgoztunk, és kiegészítésekkel láttunk el .

A 2004-ben megjelent múzeumi kalauz szakmai véleményezői Ége-
tő Melinda (1941–2011) néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia 
Néprajzi Kutatóintézetének főmunkatársa és Bánszky Mária, az újvidé-
ki Vajdasági Múzeum főtanácsosa voltak . A múzeumi kalauz, valamint 
a megnyitóra készített leporelló magyar nyelvű szövegeinek megírásakor 
Dévaváriné Beszédes Valéria szabadkai néprajzkutató, a mesterségek-

4  Bodor Géza (Zenta, 1939–Kecel, 1980) néprajzkutató, 1976-ban a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Néprajz szakán szerzett 
oklevelet . Ő volt a múzeum első néprajzos szakmuzeológusa . A zentai Városi Mú-
zeum munkatársaként a néprajzi gyűjteményt gyarapította az 1971–1975 közötti 
időszakban .

5  Klamár Zoltán (Topolya, 1955–) etnográfus . Jelenleg a váci Egyházmegyei Múze-
um muzeológusa . Magyarkanizsán és környékén végzett néprajzi gyűjtései, publi-
kációi tanyákkal, népi építészettel, gazdálkodással, kisiparral, társadalomnéprajzzal 
foglalkoznak . A zentai Városi Múzeum gyűjteményét rendszerezte 1977 és 1979 
között .

6  Kulcsár Veronika (Óbecse, 1931–) nyugalmazott konzervátor-restaurátor . 1955-ben 
került Zentára . A Városi Múzeumban 1961-től főkönyvelő, majd tárgykezelő . A 
Magyar Képzőművészeti Főiskola Múzeum és Közgyűjteményi Tárgyrestaurátor 
szakán Budapesten 1980-ban szerzett oklevelet . A múzeumi, néprajzi tárgyak tisz-
tításával, konzerválásával-restaurálásával ekkor kezdett foglalkozni . Korábban a 
fotótár vezetésével, alkalmi kiállítások rendezésével és múzeumszervező munkával 
foglalkozott .

7  Újházi Éva (Zenta, 1960–) tanár . Az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Német 
Nyelv és Irodalom Szakán szerzett oklevelet . 1981 és 1986 között a Városi Múzeum 
múzeumpedagógusaként dolgozott . Jelenleg a zentai gimnázium igazgatója .
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hez kapcsolódó szerb nyelvű szövegek fordításakor pedig Gordana Pajić 
valjevói néprajzkutató szakmai segítségére számíthattam . A kiállításra 
kerülő feliratok – legendák, majd a kiállításmegnyitóhoz készülő múze-
umi leporelló – szerb nyelvű szövegének szaklektorálását Bánszky Mária 
végezte . 

2005 . évi balesetem miatt több mint félévi munkakiesés után csak 2006-
ban folytatódhattak az állandó kiállítás rendezői előmunkálatai . Ettől az 
időszaktól kezdődően abban az esetben, ha a meglévő kiállításból néhány 
tárgyat vagy fényképet a felújítás vagy szakmai feldolgozás végett időnként 
kiemeltünk, ezeket újra vissza kellett helyeznünk a látogatók vagy a média 
kedvéért, például a szabadkai Pannon Televízió műsorába készülő felvétel-
hez . 2006 végéig elkészültek az új vitrinek Valkay Zoltán műépítész tervei 
alapján, Törtelyi Róbert helyi asztalos kivitelezésében a Szekeres László 
Alapítvány támogatásának köszönhetően . Majd elkezdődtek az épületfel-
újító munkák . Elsőként a kiállítás emeleti termeinek meszelése . 

2006 decemberében megnyílt a Zenta parasztsága és polgársága a családi 
fotók tükrében című, a Városi Múzeum fényképgyűjteményéből és a zentai 
családok albumából való XX . század eleji néprajzi jellegű dokumentum-
fotó-kiállítás . Ezzel már előkészítettük annak a fotóanyagnak nagy részét, 
amelyek ma az állandó néprajzi kiállítás (Vászontól a kész ruházatig) kísérő 
illusztrációjaként szolgálnak (NAGY ABONYI 2006) .

A karácsonyi néprajzi kiállítás fotóinak nagyítására 2010-ben kaptunk 
támogatást a Vajdasági Tartományi Alaptól . 2011 szeptemberében a Nem-
zeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumánál textilrestaurálá-
si munkálatokra pályáztunk . 2012 . május 3-án megkaptuk a cifraszűr és 
egy női öltözet ruhadarabjainak restaurálására szóló támogatói szerződést . 
2012 . augusztus 21-én megkötöttük a vállalkozási szerződést a szegedi 
Móra Ferenc Múzeummal, a lebonyolítóval, Fogas Ottó megyei múze-
umigazgatóval és Katkóné Bagi Éva szegedi textilrestaurátorral . Kulcsár 
Veronikának, a zentai Városi Múzeum nyugalmazott textilrestaurátorá-
nak köszönhetően, a fehérhímzéseket restaurált állapotban állíthattuk ki 
az állandó kiállításon . 

A kiállítótermek felújító munkálatait, a Szent István-plébániapalota 
(műemléképület) régi teraszajtajának és ablakainak cseréjét és a parket-
tacsiszolást a Magyar Nemzeti Tanács és a zentai Önkormányzat támo-
gatásának köszönhetően tudtuk megvalósítani . Ezek, valamint a kiállí-
tástermek enteriőrjében végzett (világítás, látványrendezés) belsőépítészeti 
munkálatok a kiállításrendezés utolsó fázisában történtek . 

A komolyabb múzeumokban az állandó kiállítások rendezését ma már 
szakmuzeológusokra és kiállításrendezőkre bízzák . Intenzíven dolgoznak 
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rajta hónapokon, éveken át (hosszabb-rövidebb ideig több-kevesebb fő), 
többféle profilú szakemberek a kiállításrendező team tagjai . Nem így volt 
és van ez nálunk, valamint a hozzánk hasonló kis múzeumokban . Mi a 
kiállításrendezői csapat minimális létszámát akkor sem tudtuk volna 
elérni, ha a munkába bekapcsoltuk volna a múzeumi osztály összes al-
kalmazottját . (2004 és 2008 között mindössze hat alkalmazottja volt a 
múzeumnak: történész-muzeológus, néprajzkutató-muzeológus, könyv-
táros, restaurátor-konzervátor, teremőr, takarító . A 2008 és 2013 közötti 
időszakban ezenkívül még egy néprajzkutató-múzeumpedagógus .) Emi-
att a látványtervezői, szakmai és egyéb feladatok is többnyire a kiállítás 
rendezőjére hárultak . Apró részletekből állt össze az anyag, így végül az 
állandókiállítás-tervezet megvalósításához nagyon sok segítő hozzájárult . 

A kiállítástermek felújítása (ajtó-, ablakcsere, parkettacsiszolás és lak-
kozás) után a szinapszis alapján megtervezett kiállításanyag a helyére ke-
rült . A pannók, posztamensek, falapok újrafestésénél, a kiállítási tárgyak, 
fényképek felhelyezésénél rendszeresen Borsos István, Sóti Milanka, Tóth 
Vera, Báló Draginja, Csajkó Elvira, Szabó Magda, Papp Katalin, Papp 
Tibor, Pásztor István, Hanák Zoltán, Raško Ramadanski és még más ön-
kéntes segített . 

A régi kiállításanyagot szétbontottuk, kijelöltük a fontos kiállításegy-
ségeket, amelyek teljes egészében megmaradnak a régi koncepció szerint, s 
melyek azok a tárgyak, illetve kiállításrészek, amelyek kimaradnak, illetve 
teljesen új kiállításanyagként beemelődnek a felújított, átrendezett és kiegé-
szített anyagba . 1988-tól, amióta kezelem és gyarapítom a néprajzi gyűjte-
mény anyagát, úgy érzem, hogy az Amíg a gabona a malomba kerül... című, 
az aratást, cséplést, őrlést bemutató kiállításegységet sikerült új képekkel 
és tárgyi anyaggal jól kiegészíteni . Ez egyrészt annak az eredménye, hogy 
alaposan megismertem a múzeumi gyűjtemény aratóeszközeit annak ide-
jén, amikor e tárgykörből a muzeológusi szakdolgozatomat készítettem . A 
gyűjteményből hiányzó búzaköteleket, aratódíszeket akkor gyűjtöttem be 
Tornyosról, s nem is sejtettem, hogy a budapesti múzeumból előkerül egy 
1902-ből származó dokumentumfotó a tornyosi puszta aratómunkásai ról, 
amelyen azonos alakú aratókoronát tart a bandagazda . 

A szakmai elvárásoknak megfelelően az elöregedett papír miatt a ki-
állítást kísérő fotóanyagot le kellett cserélni . Illetve a legszükségesebbeket 
fényképeztük át, csak az újonnan beemelt anyagot nagyíttattuk fel fotó-
műteremben, míg az illusztrációként felhasznált, 1 cm vastagságú farost-
lemezre kasírozott fotót csak megtisztítottuk, felújítottuk . A régi kiállítást 
kísérő szövegek 1 cm vastagságú farostlemezre voltak kasírozva . Szinte 
minden tárgyhoz tartozó, a tárgy megnevezését tartalmazó feliratok annak 
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idején kemény, fehér kartonlapon fekete betűsek voltak, szükség szerint a 
falra függesztett pannóra ragasztva, illetve háromszögbe összehajtva posz-
tamensre helyezve . A fal színéhez hasonlóan halványsárga márványmintás 
papírlapra nyomtattuk, „komaplus” falapra ragasztottuk, majd fényes tü-
körgombbal plexilapot csavaroztunk a négy sarkába, amelyek a legendák 
pannókra való felfüggesztését is szolgálják . 

Az állandó néprajzi kiállítás első pannója az elődeinkről szól, itt em-
lékezünk meg a múzeum egykori munkatársairól is, akik az első állandó 
néprajzi kiállítást rendezték, bővítették a múzeum anyagát . Valójában e 
kiállításrész első illusztrációi Zenta város múltjáról, településtörténetéről, 
a Városi Múzeum néprajzi gyűjteményének előtörténetéről szólnak, de a 
többi Tisza menti település népéletéről is tanúskodnak .

A korábbi kiállítás a Tisza vidékén élő emberek gazdasági életét mu-
tatta be: a halászatot, a rideg állattartást, a földművelést, valamint a me-
zőváros legfontosabb iparágait . Ezen a koncepción keveset változtattunk, 
hiszen ezek alapján tudjuk bemutatni leginkább, hogyan éltek az embe-
rek ezen a tájon . Módosított kiállításunkban kiemelten hangsúlyozzuk a 
Tisza jelentőségét, hiszen a folyónak korábban meghatározó szerepe volt 
e vidék életében . A néprajzi gyűjteményünkben újonnan bemutatott ér-
dekes és értékes tárgyak, képek nagyrészt a 20 . század eleji mezőváros 
életmódját tárják a látogatók elé . Elénk varázsolják az akkori ember ott-
honát, a paraszti konyha- és szobabelsők hangulatát, néhány hétköznapi 
tevékenységet, munkaalkalmat, illetve ünnepi pillanatot, s ezt kíséri a vá-
logatott képanyag is . A hosszú évek során kisebb-nagyobb gyűjtemények 
anyagából, családi s egyéb hagyatékokból sok kiváló néprajzi tárgy került 
gyűjteményünkbe . A néhai horgosi Varbai Jenő8 plébános úr 1968 és 1971 
között gyűjtött anyagából például egy tiszafüredi típusú fanyereg, feliratos 
butellák, csutorák és más cserépedények, a zentai Joca Vujić9 gyűjteményé-
ből egy gazdagon hímzett dohányzacskó, több, művészi motívumokkal, 
versidézetekkel díszített italosedény, valamint karcolással, faragással, fes-
téssel ékesített egyéb míves alkotás .

8  Varbai Jenő plébános úr 1906 . június 25-én, Óbecsén született . Teológiai tanul-
mányait Diakováron és Splitben fejezte be 1929-ben . Horgoson szolgált 1951 és 
1972 között . 1968 és 1971 között kultúrtörténeti és néprajzi kiállításokat rendezett 
a Horgoson gyűjtött anyagból . Gyűjteményének nagyobb része, főleg a néprajzi 
anyag, a zentai Városi Múzeumba, kisebb része a Szabadkai Városi Múzeumba ke-
rült . 1974 . december 13-án hunyt el Szabadkán .

9  Joca Vujić nemesi család sarjaként 1863-ban született Zentán . Ismert európai mű-
gyűjtő volt . Elsősorban a szerb nép múltját kutatta . Régi tárgyakat, főként művészi 
képeket gyűjtött . Gyűjteményének tárgyairól nyilvántartás készült . Visszaemléke-
zései Zenta száz évvel ezelőtt címen jelentek meg .
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A kiállításunk anyagát kísérő illusztrációk kétharmada az előző kiál-
lítás anyagában is szereplő farostlemezre kasírozott fotó, valamint néhány 
régi térkép . Egy részük még a 20 . század közepe táján fellendült néprajzi 
gyűjtés gyümölcse . Az ismeretlen amatőr fényképek között nagyrészt a 
Pethő István (múzeumi), valamint a Katona Pál készítette fényképeket is-
merhetjük fel . A másik fele újabb, kimondottan az állandó kiállításra, az 
1970-es években terepen készített fotó . Ezek többsége Stevan Kragujević  
Štica jó minőségű fekete-fehér fotója . A képek szemmagasságban vagy at-
tól feljebb helyezkednek el a falon .

A zentai múzeum néprajzi kezdeteinek történetéről dióhéjban a kiál-
lítási termünk első pannóján a Visszatekintés címszó alatt tájékozódhat a 
látogató . Múzeumunk történetének első krónikása Katona Pál volt, aki 
a gyűjtemény létezéséről szóló legkorábbi adatokat Dudás Gyula (1861–
1911) Zenta város története című kéziratában találta meg .10 A néprajzi gyűj-
temény létrehozása szempontjából különösen Teodor Branovački tanító 
játszott úttörő szerepet . 1919-ben hunyt el Zentán . Még időskorában is 
„arany keze” volt, bár autodidakta, mégis igazi mestere volt a fafaragásnak, 
a szépírásnak . Munkáit sokáig a zentai Joca Vujić műgyűjtő, gazdag föld-
birtokos gyűjteményében őrizték .11 

Ezek az ismert Branovački-kerámiák . A mi gyűjteményünkön kívül 
őriznek belőlük néhányat a vajdasági, sőt a szerbiai múzeumok gyűjtemé-
nyeiben és magángyűjteményekben is . Kiállításunkon kiemelt helyet ka-
pott a folyosó elején egy plexilappal fedett, falivitrinben az általa díszített 
tárgyakból összeállított válogatás, amelyeket az első zentai népi iparművé-
szeti remekek közé sorolhatunk (NAGY ABONYI 2004) .

Kiállításunk legrégebbi dokumentuma a takácscéh privilégiuma.12 
A fésűsmesterek és mézeskalácsosok foglalkozási ágait kiállításunk 
üvegpolcvitrinjében az adai, a moholi és a zentai mesterek szerszámai és 
munkái képviselik . 

A hagyományokat, a népéletet, a lakóházat bemutató rész a Tisza-
vidék népi építészetébe ad betekintést, valamint a lakóház, a szoba- és 
konyhabelső jellegzetes tárgyi emlékeiből mutat be néhány régi darabot . 
Zenta környékének építészeti sajátosságait fényképekkel szemléltettük . A 

10  Katona Pál: Istorijat muzeja [A múzeum története]. Kulturni život III. [Művelődési 
élet III .] Senta, 1968 . (Građa za monografiju Sente 11 .) 43 .

11  Milivoje Knežević: Senta, 1935 . 72 .
12  ZTL . F . 001 . A 7 . számú iratanyag . Az adománylevelek és privilégiumok gyűj-

teményében őrzik az 1815 . augusztus 11-én I . Ferenc József császár által kiadott 
kiváltságlevelet a zentai takácscéh alapszabályairól, valamint a mesterek és inasok 
jogairól .
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Szobabelső-enteriőr (részlet) 
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„mezőgazdasági munkásházakról” készült fotókat Erdélyi Mór 1910-ben 
készítette, és azok eredetije a budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
fényképtárában található . A zentai szegényparasztok konyhájáról készített 
Erdélyi Mór-fényképeket a berendezett enteriőrt kísérő illusztrációkként 
használtuk . 

Ezekről a fényképekről értekezett Knézy Judit, a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeum munkatársa . Számunkra azért érdekesek ezek a képek, mert 
már nem szabadkéményes a konyha, hanem a hátsó falnál meszelt, rakott, 
zárt tűzhely vagy sparhelt (takaréktűzhely) áll vasplatnival, sütőrésszel, alul 
fáskosárral . Mellette asztal és két szék képez étkező- és társalgósarkot .13 

Ezek a fotók 100×70 cm-re nagyított fekete-fehér fotók, amelyeket 
105×75 cm méretű, 0,5 cm vékony fehérre festett farostlemez közepére 
ragasztottunk . A fotók szélét így körben mindenütt arányosan 1,5 cm-es 
passepartout övezi . A képeket plexilappal védtük, négy sarkát tükörgomb-
bal rögzítettük . A tükörgombok csavarjaira két anyacsavart helyeztünk, 
hogy közéjük nyugodtan behúzhassuk a felfüggesztésre szolgáló halász-
zsinórt . Kísérő illusztrációként szolgáló képként nagyságuk miatt ezek a 
megszokott szemmagasságnál kissé magasabbra kerültek, viszont a többi 
tárggyal, például a tálasfogassal egy vonalban helyezkednek el . A kép aljá-
tól a padlózatig mért távolság 150 centiméter . Az enteriőr 320 cm magas, 
158 cm széles, faburkolattal fedett ajtóbemélyedés, amelyen a dobogóra 
illesztett rakott-tűzhely-installáció kapott fő szerepet .

A szobabelső- és konyhabelső-enteriőr kialakítással interpretált kiál-
lításrészletek után folytatólagosan következik külön dobogón egy, a ké-
szítés folyamatában bemutatott gazdasági kosár, egy vesszőből font tyúk-
ültető és több, gyékényből és más vízparti növényből spirál technikával 
készült háziipari készítmény, szakajtó, illetve a lakásbelső tartozékai . A 
felettük elhelyezett fotóval együtt a tárgyak sejtetik, hogy a folyó-, illetve 
a vízközelben élő emberek életképei következnek . A kinagyított fénykép a 
20 . század elején, a Tisza áradásakor készülhetett . A házuk előtt ülő ha-
lászokon kívül előtérben vízre helyezett „pallón” (deszkán) álló két polgári 
öltözetű leányt láthatunk . 

Itt egy magas vitrinben két üvegpolcon helyezkednek el a tárgyak . Egy 
28×20 cm-es régi fényképen piaci árusok láthatók, akik kosarakból kínál-
ták portékájukat . A vízközelben élők ismerték a gémek, a kócsagok, a ré-
cék, a sirályok s a szárnyasok több faját . A faltól falig beépített diorámában 

13  Knézy Judit: Szegény parasztcsaládok életmódja Zentán és környékén fényképeken . 
Létünk, Újvidék, 1996 . 3–4 . szám . A fényképek a budapesti Magyar Mezőgazdasá-
gi Múzeum fotótárából valók: Szegényparaszti szobabelső . Zenta, 1910 . Ltsz . VII . 
A . 205192 és Szegényparasztok konyhája . Zenta, 1910 . Ltsz . VII . 204657 .
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a múzeumunk természettudományi gyűjteményében 35 féle madarat látni . 
Boros István a tiszavirágról, a legnagyobb kérészünkről készített fotót, s 
ezt a köztes különálló keskeny falra helyeztük .

A további, a Tiszai halászat, Hagyományos állattartás (Szilaj és kezesállat-
tartás), Földművelés (Kapásnövények, Aratás, cséplés, gabonatárolás és -őrlés), 
A kenderfeldolgozás útja, A vászontól a kész ruházatig (Szövés, szövőeszközök, 
Kékfestés, Mintakészítés, hímzés) kiállításegységeknél az előző kiállítás ins-
tallációs megoldását alkalmaztuk . Az alaptematika megőrzése mellett a 
kiegészítő képi és szöveges információkra nagy hangsúlyt fektettünk . Itt 
az archív fotográfiák, képek adják a tárlat vizuális keretét . Középpontban 
azonban a néprajzi tárgyak állnak . A szöveges információk kidolgozása 
közben világossá vált, hogy a hosszabb, szakkifejezésekkel megtűzdelt le-
gendák lassítják a tárlatlátogatást, ezért a megfelelő helyekre kell rakni . 
Célszerű megoldásnak bizonyult a tablószövegeket következetesen mindig 
a tárgyegyüttesek közvetlen közelébe jobb oldalon a falra, illetve a földre 
helyezni . Egyetlen bővített mondatból álló informatív szakszerű tárgyleíró 
felirat csak hét kiemelt néprajzi tárgyhoz került . 

A legmagasabb kiállítóteremben kaptak helyet a halászat eszközei . 
Látványában új minőséget mutatva, az idősebb és fiatalabb látogatók isme-
reteihez, a Tisza közelében átélt tapasztalatokhoz, élményekhez, a hasz-
nálati állapotukban bemutatott eredeti halászhálók és szerszámok érik el 
leginkább a minőségi hatást . Ezért a kurta és hosszú kecét háromszögű 
posztamensre felállítva helyeztük, a pendelyhálóba pedig keményebb dró-

Kurta és hosszú kece a háromszögű posztamensen 
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tot fűztünk, hogy ezzel hangsúlyozzuk a háló alakját . A tárgyakat több-
nyire a 19 . század végén és a 20 . század elején készült fotográfiák kísérik . 

A muzeológus számára kulcsfontosságú a világítás kiválasztása . A kiál-
lítási helyeket az „észlelés eszközének” hívják . A kiállítási tér megvilágítá-
sának tervezésénél a természetes világítás alkalmazásán volt a fő hangsúly . 
Az előző kiállításon szereplő mind a négy oldalán üveges, körbejárható 
vitrinek esetében, meg itt is probléma volt a belső és külső tükröződés 
elkerülésének nehézsége . A tükröződés rontja a kiállítás élvezhetőségét, és 
zavarja a látogatót . A fényforrások a mennyezeten helyezkedtek el . Ezért 
igyekeztünk felülről jövő, nem pedig a vitrin elülső része felőli világítást 
alkalmazni . Szerencsére a folyosón kreatívan kihasználhattuk a felülről 
jövő enyhe természetes fényt a tetőablakoknak köszönhetően . 

Az ultraibolya sugárzástól megszűrt 50 lux fényerejű napfény által oko-
zott fakulás mértéke nem egyenlő az ugyancsak ekkora fényerejű neon-
fény által okozott kár nagyságával . Az ibolya és a kék fény mennyisége 
a neoncsövekben a fényforrás színhőmérsékletének megfelelően változik, 
de ez több mint az izzólámpák esetében . A legtöbb ibolya és kék fényt a 
napfény tartalmazza, minthogy a napfény színhőmérséklete igen magas . A 
természetes fénnyel megvilágított tárgyakban több kár keletkezik, mintha 
azokat mesterségesen megvilágított termekben helyeznénk el, még akkor 
is, ha a fény ereje azonos . Ezért minden egyes kiállítóterem ablakára ult-
raibolya-szűrésre alkalmas AU75 UV SRHPR fóliát tetettünk . A nagy 
belmagasságú termeinkben a régi neoncsöves megvilágítás rendszere meg-
maradt . A világítótestek tartószerkezetével együtt az egészet lecseréltük 
hasonlóra, de korszerűbbre . Tehát közvetett, felső neonvilágítást hagy-
tunk minden kiállítási teremben azért, hogy ne legyenek a kiállítótermek 
nyomasztóak és sötétek . A halványsárgára festett falak is ezt sugallják . 
Lehetőségekhez mérten megfelelő világítóreflektorokat választottunk az 
újonnan kialakított enteriőrökbe, amelyek a szoba- és konyhaenteriőröket 
világítják meg . A mennyezet mindenütt fehér . A kiállítótermek minde-
nütt elegendő megvilágításban részesültek . A kiállított tárgyak a folyosón 
nappali természetes mennyezeti ablakfényt, a többi teremben pedig ter-
mészetes oldalfényt az UV szűrővel ellátott ablaküvegen keresztül kapnak . 
Ennek hiányában mennyezeti mesterséges neonfény-megvilágításhoz fo-
lyamodtunk, a diorámavitrinben pedig külön kapcsolható kis neoncsövek 
használatával lehetőség van a világítás jó elosztására, az ajtóbeugrókban 
pedig ezenfelül még kisebb reflektorok megvilágításával pótoltuk a fény-
hiányt . A látogató így pozitív benyomással távozik, és szívesen tér vissza 
az elegendő fényforrással megvilágított terembe .
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A mai néprajzi kiállításoknak nincs eszményi és ezáltal „korszerű” ál-
talános mintája . Korábban ez nem így volt . Bár a néprajzi kiállítás kánonja 
többször változott, de elég tartósan rögzültek a „babák” és az „enteriőrök” 
vagy a tárgysorozatok módszerei, amelyek a szakág kialakulásának hős-
korából maradtak ránk . A laikusok népművészet iránti lelkesültségének 
ellensúlyozásaként például a „szép” tárgy néprajzi kiállításakor szinte kö-
telezően jelezni kellett a társadalmi kontextust, ami például szaporította a 
tárgyak, jelenetek mögé helyezett fényképnagyításokat (FEJŐS 2013) .

Itt nincs vége az állandó kiállítás muzeológiai jegyzeteinek . A kor-
szerűsítésekkel új muzeológiai követelményeknek kell eleget tenni . Azt 
mondják közhelyesen, hogy a kiállítás olyan, mint a rendezője . A vizuális 

Természetes és neonfény a nagy belmagasságú termekben
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látványának arculatát, akár klasszikus, akár interaktív módon, minden-
képpen elsősorban az attraktív néprajzi tárgyak és a jó kísérőképek hatá-
rozzák meg . A tárgyak és a fotók megfelelő módon történő elhelyezése adja 
meg a teljes összképet . A kiállítás esztétikáját véleményem szerint minde-
nekelőtt magas szinten kell tartani, így prezentálhatja még újabb harminc 
évig is talán a zentai Városi Múzeum állandó néprajzi kiállítása a bácskai 
magyarság néprajzát, a Tisza mente népéletét . 
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� Boros Viktória–Máté György–Raffai Judit

Kerékpárhuzamos történet – 
egy kiállítás több formája

„A múzeum többé nemcsak tárgyakat, hanem eszméket is bemutat, 
történeteket közvetít, és kifejez bizonyos nézeteket. A tárgyak im-
már nem az egyedüli hordozói a múzeum jelentőségének, hanem 
jelentős a bemutatott kontextus, az elmondott történet és a felhasz-
nálókkal folytatott kommunikáció minősége is. A tárgykultusz be-
folyása csökken, és átadja helyét a tárgyak kontextualizálásának” 
(VUKOVIĆ DULIĆ 2011: 212).

A biciklisek városa – A kerékpár történeti, néprajzi és művészeti aspektu-
sai Szabadkán címet viselő, a szabadkai kerékpározás kultúráját bemutató 
kiállítást a Szabadkai Városi Múzeum munkatársai, Mirko Grlica (tör-
ténész), Ninkov K . Olga (művészettörténész) és Raffai Judit (nép-
rajzkutató, múzeumpedagógus) 2011-ben készítették el Boros Viktória 
látványtervező segítségével (GRLICA–NINKOV–RAFFAI 2011) . A 
tárlat azóta bejárta Szerbia több városát is, látható volt a belgrádi Nép-
rajzi Múzeumban, de megtekinthető volt többek közt Nagybecskereken, 
Nagykikindán, Topolyán is, valamint 2014 . április 14-e és szeptember 28-a 
között kibővített, átdolgozott formában a Bicikliváros. Szabadka–Budapest 
címen a budapesti Néprajzi Múzeumban vendégszerepel . A magyarországi 
kiállítás kurátora a fent említett szerzők mellett Máté György, a Néprajzi 
Múzeum néprajzkutatója lett, aki a téma budapesti feldolgozását is elvé-
gezte (GRLICA–MÁTÉ–NINKOV K .–RAFFAI 2014) . A pesti kiállítás 
látványtervét is Boros Viktória készítette el . 

A szabadkai kiállítás
Szabadkán a kerékpározásnak több mint 130 éves múltja van, s ez a 

közlekedési eszköz az elmúlt fél évszázadban a város életében fontos he-
lyet foglalt el . Ezt bizonyítják a szabadkai városkép meghatározó elemei, a 
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tömegesen használt kerékpárutak, a témához kapcsolódó köztéri szobrok 
és emléktáblák, a kerékpáros megmozdulások, a helytörténeti kiadványok 
kerékpárra fókuszáló írásai és számai, a kerékpárnak mint motívumnak az 
irodalomban és képzőművészetben való megjelenése . 

A szabadkai múzeumban a bicikli kultúrájára fókuszáló kiállítás terve 
már 2006-ban megfogalmazódott . A témaválasztást részben az indokolta, 
hogy a kerékpár jelenségén keresztül több kontextusból lehet végigkísérni 
az elmúlt 130 évet úgy, hogy közben egy specifikus oldaláról mutatható 
be a város kultúrája, történelme, érintve a feldolgozott korszak lényeges 
fogalmait (szabad idő, testkultúra, sport, ipar, mobilizáció, teherhordás, 
divat, női emancipáció, művészetek, környezetvédelem stb .) és a minden-
napi kultúráról való gondolkodás különféle formáit is . Ezzel a múzeum a 
megszokottnál szélesebb látogatóközönséget szeretett volna megcélozni . 
A témaválasztásnak egy másik oka is volt . A Szabadkai Városi Múzeum 
munkatársainak egy csoportja (Mirko Grlica történész, Ninkov K . Olga 
művészettörténész, Raffai Judit néprajzkutató, múzeumpedagógus) 
olyan kiállítást szeretett volna létrehozni, ahol (az eddigi gyakorlattól elté-
rően) egy mindennapi témát interdiszciplinárisan, több aspektusból több 
múzeumi osztály, illetve gyűjtemény bevonásával mutat be . Ennek köszön-
hető, hogy a Szabadkai Városi Múzeum 2011 . évi programjában már szere-
pelt A kerékpár – történeti, néprajzi és művészeti aspektusai Szabadkán címet 
viselő kiállítás és a tudományos kutatást összegző katalógus elkészítése 
(GRLICA–NINKOV–RAFFAI 2011), valamint a programot követő kí-
sérőrendezvények megvalósításának a terve . A kiállítás 2011 . május 14-én,  
a múzeumok éjszakáján nyílt meg a múzeum első emeleti kiállítóterében, 
s 2012 . március közepéig volt látható . 

A kutatás megkezdésekor a Szabadkai Városi Múzeum tárgyai között 
csak egy, a Néprajzi gyűjteményben lévő kerékpár volt található, de számos 
más, a témát érintő – többnyire a sporttörténethez, az ipartörténethez, 
illetve a képzőművészethez tartozó – múzeumi tárgy állt a rendelkezésre 
részben a Történelmi osztály, részben pedig a Művészeti osztály gyűjte-
ményéből (GRLICA–NINKOV–RAFFAI 2011: 102–124) . A múzeumi 
gyűjtemény tárgyainak a feldolgozása mellett a levéltári és a könyvtári 
kutatások is számos dokumentummal, korabeli sajtóanyaggal, fényképpel 
gazdagították a felhasználandó anyagot . Emellett a kiállítás szerzői a ki-
állítás elkészítését megelőző szakaszban – az anyagnak a bővítése végett, 
a tárgyak kontextualizálása érdekében –, egy városhoz intézett felhívás 
keretében, a lakosság együttműködését is kérték . Ennek eredménye meg-
lepően pozitív volt, előre jelezve a téma népszerűségét . A felhívás kapcsán 
sok szabadkai jelentkezett . Egyesek a kerékpárjaikkal, illetve egyéb ide 
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kapcsolható tárgyaikkal, fényképekkel és a hozzájuk tatozó történeteikkel, 
mások a visszaemlékezéseikkel, tudásukkal, illetve munkájukkal segítet-
tek . A város lakosságával folytatott együttműködés során, illetve a terep-
munka alkalmával, sikerült megtalálni a kerékpáreladással és -javítással 
foglalkozó üzletek és műhelyek ma is élő alkalmazottait, tulajdonosait, 
illetve azok leszármazottait (Paja Mačkovićot, Vásárhelyi Pált, a Miskolczi 
családot) . Sikerült kapcsolatba lépni azokkal a személyekkel is, akik nem 
szokványos kerékpárok elkészítésére vállalkoztak, például a családi hatülé-
ses kerékpárt készítő Korhec Jánossal, illetve a nagyfényi Grgo Kujundžić 
lakatosmesterrel, aki Vermes Lajos járművéről mintázott velocipédjét hoz-
ta el a kiállításra . A kutatás igen eredményes része volt a már nem működő, 
privatizált Partizán Kerékpárgyár felkeresése, ahol a mostani tulajdonos, 
az Euro Petrol/Euro Gas a múzeum rendelkezésére bocsátotta a gyár még 
meglevő dokumentációját, többek közt a termékkatalógusokat, a reklám-
anyagot, a kerékpártípusokról készített több száz fényképet tartalmazó 
gyűjteményt, illetve Josip Broz Titónak a Partizán Kerékpárgyárban tett 
1960-as látogatásáról készített fényképalbumot, valamint szekrényeket, 
alkatrészeket a még meglevő gyárépületből .

A terepmunka alkalmával számos biciklihez kapcsolódó narratíva ke-
rült elő, hangsúlyossá vált, hogy minden egyes kerékpárnak története van . 
Összenőttek a tulajdonosaikkal, velük együtt alakultak, változtak . A ki-
állításon látható szabadkai darabok többségét a valamikori tulajdonosok 

Pajo Mačković mester régen és ma, azaz a kiállítás részére rendelkezésre bocsátott 
fényképe mellett. Szabadkai Városi Múzeum, 2011 (Hevér Miklós fotója)
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leszármazottai őrizték meg napjainkig, értékként, örökségük részeként 
kezelték őket . A kiállítás a mindennapi történelmünk részeként kívánta 
bemutatni ezeket a tárgyakat, ezért a kerékpárok abban az állapotukban 
láthatók, amivé az idők során lettek: átfestették őket, alkatrészeik egy ré-
szét kicserélték . A kiállított darabok csupán egy alapos tisztításon estek 
át . A kiállítás szabadkai anyagában található kerékpárokat a város idős 
mestere, Vásárhelyi Lajos tisztította meg . 

A városhoz intézett felhívás eredménye kapcsán, illetve a terepmun-
kák alkalmával szerzett tárgyak meghatározták a kiállítás arculatát is . 
Mindehhez még hozzákapcsolódott a helyi vasteleppel (Otpad) kialakí-
tott együttműködés, ahol hónapokon keresztül félretették az oda érkező 
kerékpárroncsokat, illetve -alkatrészeket . Ezek egy része látványelemként 
lett hasznosítva, illetve az újrahasznosítás szellemében épültek be a kiál-
lításba, azaz ezekből készültek Pajo Kovačev mesterember segítségével a 
kiállítás praktikus eszközei: a kerékpártartók, a zootrop .

A kiállítás a Szabadkai Városi Múzeum épületének első emeletén volt 
látható . A látogató számára a kiállítás helyszínét már a földszinten, az in-
formációs pult és a jegypénztár közelében padlóra ragasztott zöld kerék-
páros legendák jelezték, amelyek végigkísérték az egész kiállítást a javasolt 
haladási irányt mutatva . Az első teremben a kerékpár fejlődéstörténetének 
a bemutatása után lehetőséget biztosítottunk, hogy a látogató szabadon 
válasszon útvonalat részben a Sport, szórakozás és életmód – A kerékpározás 
130 éves szabadkai múltja, illetve Kerékpár a szabadkai képzőművészetben 
tematikákat feldolgozó kiállítási egységek között . A sport, a szórakozás és 
az életmód egységen belül a következő tematikus alegységek szerepeltek: 

A kerékpár fejlődéstörténete. Szabadkai Városi Múzeum, 2011 
(Hevér Miklós fotója)
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A térség kerékpárkultúrájának a kezdetei: kerékpáregyletek;
– Nők kerékpáron;
– A szabadkai kerékpározás kezdetei: Vermes Lajos és Szarits János;
– A szabadkai Spartacus kerékpárklub;
– A kerékpár mindennapi használata Szabadkán; 
– A kerékpár mint munkaeszköz;
– Kerékpárjavító mesterek Szabadkán;
– A szabadkai Rothmann Kerékpárgyár és a Partizán Kerékpárgyár;
– A szabadkaiak kerékpáros megmozdulása, a Trimbi;
– Gyerekek és a bicikli gyermeksarokkal;
– A kerékpár irodalma olvasósarokkal;
– Különös szabadkai kerékpárok;
– Kerékpáros útvonalak Szabadkán .
A kiállításon látható dokumentumok, múzeumi tárgyak tudatosan 

nemcsak a kerékpározás aranykorából, illetve a két világháború közti idő-
szakból valók, hanem az elmúlt ötven évből is . Így ez a program – elsőként 
a múzeum történetében –, napjaink itt élő átlagembereinek az életmód-
ját, történelmét is bemutatja . Ez a fajta felfogás kimondottan előnyösnek 
mutatkozott a közönségszervezés szempontjából . Ezt a hatást erősítette 
továbbá, hogy a program nemcsak a múzeum négy fala közé szorulva va-
lósult meg, hanem kísérőrendezvényei, a városban felállítandó kerékpár-
installációk, a gyerekprogramok az egész várost megcélozták . 

A kiállítás nem vándortárlatnak készült, 2012-ben a belgrádi Néprajzi 
Múzeum meghívására mégis kialakult egy hordozható változata, amelyet 
később a múzeum munkatársai az újabb és újabb meghívások helyszínei-
hez igazítottak .  

A budapesti kiállítás
Budapesten ma a kerékpáros kultúra a reneszánszát éli . Az igen népsze-

rűvé vált bicikli egyeseknek mindennapi közlekedési és/vagy munkaesz-
köz, másoknak a sportolást jelenti, megint mások ezzel követik a divatot . 
Mindennek tudatában a Néprajzi Múzeum figyelme a szabadkai kiállítás 
felé fordult . Remek lehetőségnek ígérkezett ennek Budapesten való bemu-
tatása mind szakmai téren, mind a nagyközönség kiszolgálására . Ezzel egy 
időben fogalmazódott meg az az ötlet, hogy a múzeum kiegészíti, kibővíti 
a tárlat anyagát úgy, hogy közben megtartja az eredeti koncepciót . Az in-
tézmény számára nem új keletű a téma, ugyanis a birtokában lévő tárgyi és 
szellemi javak között már régóta ott van a bicikli, még ha nem is konkrétan 
kerékpárokat gyűjtöttek ez idáig . Számos, máshol hozzáférhetetlen archív 
anyaggal rendelkezik a Néprajzi Múzeum, amelyek segítségével rekonst-
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ruálható a kerékpár széles körű elterjedése, de ugyanígy számos adat van 
magáról a kerékpározás megtanulásáról, a nők kerékpározásáról, e moder-
nizációs eszköz többféle használatáról és alkatrészeinek újrahasznosításá-
ról . Ezek között külön kiemelkedni látszik a fotóanyag . A többségében 
névtelen szereplőket megörökítő, unikális felvételek – a Néprajzi Múzeum 
profiljából adódóan – elsősorban nem budapesti kötődésűek, viszont egy 
mai biciklistának mindez több mint érdekesség . S mindehhez társul az a 
törekvés, amely a kortárs tárgykultúra dokumentálását tűzte ki célul . 

Ezt a saját anyagot felmérve azonban látszott, hogy azokat a témákat, 
amelyeket a szabadkai kiállítás érint, nem tudja kellőképpen kidolgozni és 
bemutatni a múzeum, ezért a budapesti kurátor felkereste a társintézmé-
nyeket, szervezeteket, cégeket és magánszemélyeket, akiktől kölcsönzés 
útján bekerülhettek azok a tárgyak, képek és dokumentumok, amelyekkel 
párhuzamot lehetett vonni „a biciklisek városával” . Egy-egy altéma kidol-
gozásában segítséget nyújtott a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 
a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a 
Postamúzeum, a Csepel Kerékpárgyártó Zrt ., a Magyar Posta Zrt . és má-
sok . A magánszemélyek közül kiemelkedik Tarapcsák Péter, aki impozáns 
gyűjteménnyel rendelkezik . Ő az egyik „lélegeztetője” a budapesti ke-
rékpársportnak, és nagy ismerője a Millenárisnak, vagy ahogy manapság 
emlegetik, a Millenáris Velodromnak (KUN–SZABÓ–ZEIDLER 1996) . 
Ez a pálya tulajdonképpen a két város első kapcsolódási pontja, párhuza-
ma . Itt kell megemlíteni Vermes Lajost, aki mindenképpen ott ül a képze-
letbeli Szabadka–Budapest tandemkerékpáron, hiszen mindkét helyszínen 
versenyzett és népszerűsítette ezt a kétkerekű járművet . 

A sportolók, klubok, egyesületek után a következő nagyobb téma – 
amelynek bemutatása kapcsán szintén több ponton összeér a két település –  
a gyárak, illetve a mesterek, műhelyek . Itt a legismertebbre, a Csepelre 
esett a választás, hogy a Partizánnal párhuzamba állítódjon . Az előmun-
kálatok során fény derült arra, hogy mindkét esetben egy-egy vállalkozó 
szellemű magánszemélyhez kapcsolható a biciklik gyártásának megindu-
lása (Rothmann Imre, illetve Weiss Manfréd), illetve az, hogy a szabad-
kaiak a csepeli gyártól vásárolták a licencet . A kerékpárjavító mesterek 
és műhelyek világának bemutatását sikerült árnyalni a budapesti sokszí-
nűséggel, hiszen a klasszikus, tapasztalt mesterek mellett ott találjuk a 
fiatalos lendülettel bíró bringaboltokat, szervizeket és a külvárosok vagy 
az agglomeráció „buherálóit” . Ezek létrejöttében és működésében nagy 
szerepe van az ún . futárvilágnak, akik nagymértékben hozzájárultak a 
budapesti kerékpározás jelenlegi súlyához, de ugyanígy részesei a postá-
sok, rendőrök, fagylaltárusok, árukihordók – akiknek tárgyai, kerékpárjai 
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láthatóak a kiállításon . A fentebb szóba került divat a biciklis öltözeteket 
és kiegészítőket is elérte . Mai alkotók munkáiból állt össze egy illusztris 
válogatás még a mindennapi használathoz kapcsolódóan . 

A szabadkai tárlat harmadik egysége a képzőművészetre épül: a bicikli 
volt az ihlet az alkotóknak, a budapesti részben pedig azt mondhatjuk, 
hogy a bicikli volt az alapanyag, s ezzel el is kanyarodik és nem párhu-
zamot, hanem egy új reflexiót próbál bemutatni ez az egység . Olyan ke-
rékpáralkatrészekből készült egyedi ékszereket, használati tárgyakat, játé-
kokat és díszeket láthatnak az érdeklődők, amelyekhez a „népi reciklázs” 
vezette a kurátort . Ugyanis a múzeumban, illetve más intézményekben 
őriznek olyan néprajzi tárgyakat, amelyek rossz kerékpárok újrahasznosí-
tásából keletkeztek, például mezőgazdasági és halászati eszközök (tolóka-
pa, tapogató), hangszerek (duda), egyéb tárgyak (kutyanyakörv, bab fut-
tatására használt karók) stb . Az így összeállt kollekciót – amely biztosan 
bővíthető lenne – másutt még nem mutatták be soha .

A kerékpározással kapcsolatos kiállítások egyre szaporodnak Magyar-
országon az elmúlt években, így Budapesten is látható volt a BTM Kiscelli 
Múzeumában egy ilyen, Freecikli címmel . Azonban azt gondoljuk, hogy ezzel 
a Bicikliváros. Szabadka–Budapest tárlattal sikerült új jelenségekre, kérdésekre 
felhívni a figyelmet, illetve új témákat behoznunk a köztudatba .

A kiállítás látványtervének koncepciója Budapesten 
Egy kiállítás látványtervének újraalkotása – néhány év távlatából – kivált-

ságos feladat . A „beérésre” ez esetben (elvileg) jut elegendő idő . Különösen, 
hogy adott tárlat – vándorkiállítás lévén, folyamatosan él, alakul, használódik –  
a szó pozitív értelmében . A biciklisek városának szabadkai verzióját két év után 
követő budapesti változat azonban lényegesen összetettebb feladatot jelentett, 
mintsem egy korábbi látványterv újragondolása .

A fővárosi kiállítás kiindulópontját jelentő szabadkai tárlat látvány-
elemeinek (arculat, teremtáblák, installációs bútorok) érintetlen beépíté-
se, átalakítása vagy újraalkotása csupán egyike volt a kezdetben felmerülő 
kérdések sokaságának . 

A budapesti kiállítás főkurátora, Máté György által szorgalmazott ve-
zérmotívum, a „párhuzamos történetek” térbeli leképezése nem kis kihí-
vást jelentett – már kvantitását tekintve is, hiszen a Néprajzi Múzeum 
a tárlatra mintegy 400 négyzetméternyi kiállítóteret biztosított . Hogyan 
jeleníthető meg térben a szemantikailag oly sokrétű párhuzamosság? Fo-
lyamatosan ismétlődő, összehasonlító installációkkal? Vagy esetleg két tel-
jesen különálló, „fej fej mellett” haladó installációfolyammal? A megoldás 
természetesen valahol az arany középszernél keresendő: van ahol adott és/
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vagy elkerülhetetlen a párhuzamosság, van, ahol a két bicikliváros teljesen 
eltérő, egyedülálló installációt predesztinál .

A budapesti kiállítás mottója – akár a szabadkaié is – a Vermes Lajos 
által fényképezett tandemes Vojnich Etelkát és Ilonát ábrázoló (Vojnich 
Etelka és Ilona kerékpáron, 1882 . Vermes Lajos felvétele . Szabadkai Törté-
nelmi Levéltár tulajdona) fénykép lett . Az egykori Magyar Királyi Kúria 
épületében most ez a több mint tízszeresére nagyított (nagyjából életnagy-
ságú) szabadkai életkép fogadja a kiállításra látogató magyar és külföldi 
turistákat (a nyári szezonban a Néprajzi Múzeum pénztárában árusítják 
a parlamenti látogatásra jogosító belépőjegyeket) . A Vojnich-féle tandem 
budapesti párdarabja egy Csepel-gyártmányú kétüléses Pannónia kerék-
pár lett .

A párhuzamosság széles körű értelmezését hivatott szemléltetni a tár-
lat két megállítótáblája is: Vermes Lajos életnagyságú figurája egy 80-as 
évekbeli banánüléses kerékpárral, illetve az egyik Vojnich lány egy-egy 
1910-es Dursley Pedersen utángyártmánnyal . A megállítótáblák és a pár-
darabként választott kerékpárok a kiállítás tágas tér-, idő- és társadalmi 
palettáját szemléltetik . A két bicikli tulajdonosa a budapesti underground 
biciklikultúrában kiemelkedő szerepet játszó Uncsi biciklijavító és -építő 
műhelye, a Recikli . 

A budapesti kiállítás 
nyitóinstallációja: 
háttérben a Vojnich-
fotóból készült 
banner, előtérben a 
Pannónia-tandem 
(Boros Viktória 
fotója)
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A tárlat következő fontos látványeleme, alcíme, egy egyedi techniká-
val készült, kétnézetű plakát . A kiállítás bejárata felől Vermes Lajos egész 
alakos fotója látható (Vermes Lajos kerékpárjával, 1890 körül) . A tárlatról 
kifelé tartva, ugyanitt, a Néprajzi Múzeum fotótárából származó, kalap-
ját emelő kerékpáros figuráját láthatjuk életnagyságban (Férfi kerékpárral; 
Tata, 1900-as évek) . Ők a kiállítás beköszönő/elköszönő „konferansziéi”, a 
kiállítás látványtervét elejétől végéig végigkísérő figurák . 

A tárlatot anyaghasználatában végigköveti – a már szabadkai változat-
ban is megjelenő – reciklázs alapelv, így az installációs bútorok is kerék-
páralkatrészekből készültek (gumiból keretek, centírszékek pihenőpad-
ként, abroncsok függesztő elemként stb .) .

Vermes Lajos kerékpárjával, 1890 körül és Férfi kerékpárral; Tata, 1900-as évek. 
Duálperspektívás plakát a budapesti kiállításon (Boros Viktória fotója)
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A térinstallációk között találunk makettet, vitrint (érmék, dokumen-
tumok, plakátok, műtárgyak, ékszerek elhelyezésére), érintőképernyőt és 
más változatos kiállítási formát egyaránt . Szimbolikusan közös modellje 
jelenik meg a szabadkai Vermes-féle kerékpárpályának és a budapesti Mil-
lenáris Velodromnak . Az eredetileg ívesre és a nézőtől a fal felé emelkedő 
szintűre tervezett makett hátterében palicsi, szabadkai és budapesti épü-
letek sziluettjei láthatók . 

Impresszumfal és kivetítő a budapesti kiállítás bevezető installációnál  
(Boros Viktória fotója)

Ivan Sarić. Fotónagyítás, Tarapcsák-gyűjteményből származó kerékpárok,  
háttérben palicsi és budapesti épületek sziluettképei (Boros Viktória fotója)



114

Sajnálatos módon nem került kivitelezésre a tárlathoz tervezett inter-
aktív elemek java: két, a legújabb kinectes technológiákat alkalmazó ins-
talláció . 

A tárlat egyik különlegessége az utolsó előtti teremben látható újra-
hasznosított szobor-, ékszer- és használati tárgyegyüttes . A budapesti al-
ternatív társadalmi berkekben divatos darabok hátterében NIKONONE 
graffitiművész falfestményei láthatók .

A fővárosi underground után a kiállítás záróakkordjaként a szabad-
kai képzőművészek képeit láthatjuk, és az elsődleges múzeumpedagógiai 
anyag bővített változatát . 

Budapesten (látványtervi szempontból) egy új kiállítás született . A sza-
badkai tárlatból táplálkozva, annak látványelemeit, installációs formakin-
csét nemcsak át-, hanem újrafogalmazva egy teljesen egyedi, önálló tárlat-
tá alakítva . Egyedülálló bemutatkozóhoz jutott így Szabadka, a biciklisek 
városa a magyarországi és nemzetközi látogatók előtt .

A budapesti kiállítás utóélete
A kiállítást kezdettől fogva nagy figyelem kíséri . Nemcsak az ún . ke-

rékpáros társadalom érdeklődik, hanem gyakorlatilag minden korosztály, 
réteg, hiszen nem nagyon van olyan ember, aki ne tudna biciklizni, és ne 
legyen legalább egy története, amely ehhez a közlekedési eszközhöz kap-

Balra Edita Kadirić képe és egy fővárosi biciklisfutár munkaruhában,  
jobbra Pedálcsata – interaktív installáció (Bíró Balázs fotója)
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csolódna . Mindannyiunk életében jelen volt, van és lesz . Kevés ilyen tárgy 
létezik, amely ennyire mindenkié .

A tárlatnak megnyitása óta sok látogatója van . Külön kiemelkedik az 
a több ezer diák, akik egy lehetőségnek köszönhetően, amely felkínálja az 
ingyenes belépést a múzeumba, szívesen választják ezt a kiállítást .

Különböző programok is lezajlottak már, amelyek közül a Magyar 
Kerékpárosklubbal közös rendezvény (Bringázz a barokkba) volt a legsike-
resebb . De a jövőben is folytatódik ez a törekvés, legközelebb a múzeumok 
éjszakáján lesznek események, illetve tervbe van véve a Szabadkai Városi 
Múzeummal közös bemutatkozás, valamint egy szakmai tematikájú ren-
dezvény is .

A kiállítás népszerűségét mutatja, hogy Magyarországról és külföldről 
is már több megkeresés érkezett annak kikölcsönzésére .
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� Ninkov K. Olga

A Vajdasági Magyar Képtár 
(1830–1930) újranyitása 

A Vajdasági Magyar Képtár (1830–1930) azoknak a magyar nemzetiségű, 
illetve a magyar művészettörténethez jelentősen hozzájáruló művészeknek 
az alkotásait dolgozza fel és mutatja be, akik a mai Vajdaság területén szü-
lettek, alkottak, kiállítottak 1830 és 1930 között, vagy ebben a korszak-
ban keletkezett alkotásuk más úton került a vajdasági közgyűjteményekbe, 
magántulajdonba . A Képtár első megnyitása 1973-ban történt Magyar 
képzőművészek alkotásai a Vajdaságban 1830–1930 között címen, a szabad-
kai Városháza helyiségeiben, az ott található Városi Múzeum művészeti 
osztályának 1965-ben megkezdett tevékenysége és a Vajdasági Művészet-
történészek Szakosztálya programjának részeként1, a Tartományi Művelő-

1  A Vajdasági Magyar Képtár kialakulása közvetlen előzményének számít a Szerbiai 
Muzeológusok és Konzervátorok Egyesülete keretén belül a vajdasági szervezeti 
egység, a Vajdasági Művészettörténészek Szakosztályának megalakulása (1962) . Ez 
utóbbi koordinálta vajdasági szinten a művészettörténészek közös munkáját, aminek 
első programja 1963-tól a nyilvános képzőművészeti gyűjtemények összeírása volt . 
Már az eredmények első publikálásából kiderült, hogy a szabadkai, nagybecskereki, 
zentai és verseci múzeumokban nagyobb számú magyar alkotó műve található 
(1965) . 1965-ben a budapesti Magyar Nemzeti Galéria felkérésére, Bela Duranci 
megrendezte Nagy István Vajdaságban levő műveiből azt a tárlatot, amelyet a Sza-
badkai Városi Múzeumban, majd Baján is bemutattak (1966) . A vajdasági művé-
szettörténészek szakosztályának tagjai tehát a terepet kutatva jöttek rá, hogy egy 
olyan valós szakmai témával állnak szemben, aminek sokkal több magyar művész 
a része . A felkutatott anyag gyarapodásával egy képtár alapításának szükségessé-
gét vetették fel . Elhelyezésére Szabadkát látták jónak, hiszen nemcsak a magyar 
festészet, hanem a magyar építőművészet reprezentáns alkotásai is – így például 
a magyar szecessziós építészet több kiemelkedő példája – megtalálhatók a város-
ban . A közvéleményben is vita folyt a képtárral kapcsolatos elképzelésekről . Például 
1969 áprilisában a 7Nap hasábjain Szilágyi Gábor, a szabadkai Képzőművészeti 
Találkozó munkatársa és ettől az évtől kezdve igazgatója is, valamint Ács József 
festőművész, a Magyar Szó képzőművészeti kritikusának véleménye szerint a képtár 
gyűjteménye nem korlátozódhat a régi mesterekre, hanem a kortárs alkotókra is ki 
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dési Közösség anyagi támogatásával (DURANCI 1973) . A tárlat kurátora 
Bela Duranci, a Szabadkai Városi Múzeum munkatársa, Szabadka első 
okleveles művészettörténésze volt .2 A tárlatot november 27-én, a múzeum 
25 éves fennállásának ünnepi ülése után nyitották meg, a bajai Türr István 
Múzeum vendégkiállításával együtt, amely Baja és környékének bunyevác 
és sokác népművészetét mutatta be . A tárlat megnyitóján Székely Tibor, a 
szabadkai múzeum akkori igazgatója elmondta, hogy a Magyar képzőmű-
vészek alkotásai a Vajdaságban 1830–1930 között című tárlat a Szabadkai 
Városi Múzeum állandó kiállítása . Bela Duranci a Spona című vajdasági 
muzeológiai közlönyben közzétette, hogy ez a képtár nem különálló in-
tézmény, mert nem az a cél, hogy a magyar művészetet különállóvá tegye, 
hanem hogy a kultúra szerves részeként mutassa be (DURANCI 1973) . 
A katalógusban 51 alkotó 138 alkotása szerepelt . A tárlat – amely 1974 . 
január 5-éig tartott, és a katalógus – melynek utóélete máig tapasztalható – 
az egész Vajdaság területéről, több esetben magántulajdonból kölcsönzött 
művekből jött létre . A Husvéth Lajos Ajándékgyűjtemény azonban to-
vábbra is, a Helytörténeti képzőművészet mellett, állandó jelleggel volt 
bemutatva . A szabadkai új városházán elhelyezett polgármesteri hivatal a 
régi, szecessziós – immár védett műemlékként ismert (1967-től) – város-
házára történő visszaköltözése következtében a Szabadkai Városi Múze-
umnak 1987-től megszűnt az itt található állandó képzőművészeti tárlata, 
s így a múzeumban több mint két évtizeden keresztül nem létezett állandó 
képzőművészeti kiállítás . A Magyar képzőművészek alkotásai a Vajdaságban 
1830–1930 között című kiállításnak így továbbra sem volt esélye, hogy lát-

kell terjeszteni a figyelmet, hiszen a központi intézmények nem foglalkoznak eléggé 
a vidék művészetével, így a kisebbségi művészettel sem . Bela Duranci elképzeléseit 
támogatta Herceg János és Ács József is, akik az 1952-es palicsi Magyar Ünnepi 
Játékok képzőművészeti seregszemle szervezőiként hasznos tapasztalatokra tettek 
szert . 1969-ben azonban nem csak a nyilvános eszmecsere folyt, mert még koráb-
ban jelentős előrelépések történtek a témához kapcsolódó tárlatok rendezésében és a 
gyűjteménygyarapítás területén is . A Szabadkai Városi Múzeumban 1969-ben kiál-
lítást nyitottak a verbászi Pechán József (1875–1922), majd a szabadkai származású 
Gyelmis Lukács (1899–1979) alkotásaiból .

2  Duranci a belgrádi Bölcsészettudományi Egyetem művészettörténeti szakán A ro-
mán stílus a magyar építészetben és szobrászatban témával diplomázott (1963), s hasz-
nos szakmai kapcsolatokra és tapasztalatokra tett szert munkája során . Budapesten 
ismeretséget kötött a magyar kortárs művészet és művészettörténet jeles képviselői-
vel, közöttük Kondor Bélával, akinek rézkarcaiból a Szabadkai Városi Múzeumban 
rendezett kiállítást (1964) . A magyar grafikát és plakátművészetet bemutató kiál-
lítás is a Szabadkai Városi Múzeumban vendégszerepelt, mert addigra a vajdasági 
múzeumok koncepciójának kialakítása folyamatában ezt az intézményt jelölték ki a 
magyar művészettel foglalkozó kutatások székhelyéül (1965) .
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ható legyen, de sajnos más vajdasági múzeumban sem volt hasonló jellegű 
állandó tárlat . Ugyanakkor további kutatások és tematikus tárlatok meg-
rendezése sem hagyta a témát „elkallódni” . A Szabadkai Városi Múzeum-
ban továbbra is jelentős tárlatok és gyűjteménygyarapítás folyt (1981–1991, 
1997), ami a múzeum művészettörténészeinek, elsősorban Baranyi An-
nának (1981–1991), majd másoknak is köszönhető . A Szabadkai Városi 
Múzeumban a következő monografikus jellegű vagy részleges életművet 
bemutató tárlatok kerültek megrendezésre az adott témakörben: Balázs G . 
Árpád (1982, 1987), Husvéth Lajos (1981, 1994), Juhász Árpád (1989), 
Oláh Sándor (1986–1987), Telcs Ede (1997), Pechán József és Béla (2002), 
Baranyi Károly és Farkas Béla (2004), Bicskei Péter (2005), Eisenhut 
Ferenc (2007), Nagyapáti Kukac Péter (2008) . Több itt felsorolt tárlat 
Szabadkán kívül is bemutatásra került: Belgrádban, Magyarkanizsán, 
Nagybecskereken, Szegeden, Topolyán, Újvidéken, Versecen, Zentán és 
Zomborban . A kutatásokhoz és tárlatok sorához 1997-től a szabadkai 
múzeum restaurátora, Korhecz Papp Zsuzsanna is hozzájárult restauráto-
ri és kutatómunkájával, az adott időszaktól korábbi periódusra és a szak-
rális festészetre helyezve a hangsúlyt, amelynek köszönhetően létrejött a 
Stettner Sebestyént bemutató tárlat (2012) is . A Szabadkai Városi Múze-
umon kívül más vajdasági közgyűjteményekben is foglalkoztak az adott 
régió és korszak magyar képzőművészetével, habár az itteni szakmai kö-
rökben a mai napig a Szabadkai Városi Múzeumot tekintik a vajdasági 
magyar művészet kutatóközpontjának . Először a verseci múzeumban jött 
létre a Dél-Bánát magyar képzőművészeit bemutató tárlat és katalógus 
Mirjana Mareš festőművésznő és a múzeum szakmunkatársa munkája ré-
vén (1974) . A nagybecskereki Népmúzeumban Vukica Popović művészet-
történész rendezte meg a Magyar festőművészek Bánátban – Fél évszázados 
kiállítói tevékenység Zrenjaninban 1890–1940-ig című tárlatot, illetve írta 
meg a katalógust (1979), majd egy évtizedre rá Jelena Knežević művészet-
történész rendezésében Streitmann Antal – Várkonyi József – Wälder Jenő – 
Zsénár Emil tárlatát láthatta a közönség (1989) . Bela Duranci továbbra is 
olyan tanulmány jellegű kiállításokat készített, mint például a Nagybánya 
és a vajdaságiak című tárlatot, amely a szabadkai Képzőművészeti Talál-
kozóban került bemutatásra, annak ellenére, hogy szinte teljes egészében a 
Szabadkai Városi Múzeum gyűjteményének anyagára alapozott (1996) . A 
magyar képzőművészet szintézisre törekvő tanulmányok és tárlatok kere-
tében is bemutatásra került, mint például a Festészet Szabadkán 1900–1944 
között és a Sacra conversatione című tárlatokon és katalógusokban (2001), 
vagy a Szabadkai Városi Múzeum Művészeti osztályának arcképeit bemu-
tató tárlaton (2010–2011, 2013) . Jelentős vállalkozásnak tekinthető még az 
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újvidéki Kortárs Művészeti Múzeum 1900 és 1944 közötti vajdasági fes-
tészetet bemutató tárlata és publikációja, amelyben a vajdasági múzeumok 
szakemberei vettek részt tanulmányaikkal (1991) . A helyzeten némiképp 
enyhített a Topolyai Múzeum megalapítása (2002), ahol egy állandó ki-
sebb tárlat keretében a szabadkai múzeum révén sikerült kiállítani a to-
polyai képzőművészek – Acsády Ilona, Bicskei Péter, Nagyapáti Kukac 
Péter – alkotásait, valamint monografikus kiállítást rendezni Bicskei Péter 
(2005) és Nagyapáti Kukac Péter (2008) munkáiból .  

Miután a Szabadkai Városi Múzeumot az alapító 2008-ban teljes egé-
szében kiköltöztette a régi városházáról a jelenlegi helyére – a Minerva 
nyomda, illetve az 1906-ban épült Dömötör Miksa-féle szecessziós bér-
palota épületébe –, lehetőség nyílt a képzőművészeti gyűjtemény hosszabb 
távú kiállítására is . A Vajdasági Magyar Képtár (1830–1930) a Magyar 
Nemzeti Tanács 2012 és 2018 közötti időszakra vonatkozó kulturális stra-
tégiájának az egyik célja lett (Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia 2012–
2018, LOVAS 2011; 110), újranyitása pedig Magyarország Kormányának 
támogatásával, illetve a Bethlen Gábor Alap támogatásával jött létre és 
nyílt meg 2014 . március 28-án . A tárlatot Bela Duranci nyitotta meg Or-
bán Viktor miniszterelnök és több kiemelkedő közéleti személy, művész, 
múzeumi szakember, látogató jelenlétében .

A jelenlegi tárlat a Szabadkai Városi Múzeum épületében (Zsinagóga 
tér 3 .), az első emeleten, 200 m²-es területen található . A kijelölt térben 
a kiállítási felületek és kisebb terek kialakítása a tárlat kurátora, Ninkov 
K . Olga művészettörténész és Boros Viktória látványtervező konzultációi 
alapján történt . A választófalak beépítése, a falak festése, az akasztórudak 
felszerelése, a radiátorok maszkjainak elkészítése, a műszaki feltételek 
előkészítése és egyéb munkálatok nagy része 2014 januárjában fejeződött 
be . Ekkor kezdődött a tárlat installációs fázisa: a műalkotások térben való 
elrendezése, a szükséges képkeretek és passepartout-rák, valamint a szob-
rokhoz szükséges egyedi posztamensek megrendelése, de a hátramaradt 
restaurálási munkálatok befejezése is, Korhecz Papp Zsuzsanna festőres-
taurátor és Biacsi Karolina szoborrestaurátor által . A képaláírások és na-
gyobb legendák megírása, valamint fordítása, nyomdai kivitelezése pár-
huzamosan folyt a katalógus előkészítésével, ami a kiállítás kurátorának 
munkakörét képezte – kivéve természetesen a fordítást és lektorálást . A 
tárlatot kísérő szöveges rész négy nyelven jelenik meg: magyarul, szerbül, 
horvátul és angolul, míg a katalógus két nyelven készült, külön magyarul 
és szerbül . 

A képtár területét az eleve adott hat téregység határozta meg, amelybe 
a bemutatásra kerülő anyag aránya és egyes képek nagysága miatt szüksé-
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ges volt kisebb kiállítási felületek kialakítása, oly módon, hogy az utolsó 
nagy terem egykor átmenetet fog képezni a múzeum állandó tárlatába – a 
Szabadkai Városi Múzeum komplex jellegénél fogva az állandó tárlatban 
a régészet, történelem, néprajz, természetrajz és a képzőművészeti osztály 
egyéb anyaga kell, hogy szerepeljen .  A Vajdasági Magyar Képtár előmun-
kálataival párhuzamosan az épület padlásterét múzeumi kiállítások céljá-
ra adaptáltuk, elszívó, illetve megfelelő klimatikus viszonyokat biztosító 
szellőztetőberendezés működésbe állításával, a képtáréval azonos támo-
gatásból . A felsorolt műszerek nélkül, ám a stabilabb klímájú és páratar-
talmú első emeleten az adott viszonyokhoz alkalmazkodva kellett a képtár 
koncepcióját kialakítani . Így került például a nyirkosabb levegőt megtűrő 
szobrok egy része abba a kisterembe, ahol az ajtón kívül nincs más nyílás, 
illetve szellőzőberendezés . Itt jegyezzük meg, hogy a múzeum egész ki-
állítási területének elszívó és párásító, illetve szellőztetőberendezéssel való 
ellátása is tervbe van véve . A képtár tartalomban, stílusban, technikában 
és nagyságban nagyon eltérő kiállítási anyagának elrendezését olyan té-
nyezők is meghatározták, mint például a hordozó falfelületek megfelelő 
nagysága és teherbírása, mivel az épületben a múzeum átadása idején a 
falak egy része gipszkartonból készült, mint ahogy most is a kisebb elvá-
lasztó pengefalak . A tárlat kisebb műegyüttesei időrendi és tartalmi egy-
séget képviselnek, mint például az elöl levő arcképcsarnok vagy a harma-
dik hosszú és keskeny teremben a szecessziós művek . A kiállításrendezés 

A Vajdasági Magyar Képtár (1830–1930) bejárata
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alapelve ez alkalommal a képtár beharangozása, az anyag sokféleségének, 
gazdagságának bemutatása volt, illetve olyan lehetőségek előrevetítése, 
amelyek mentén a tárlat idővel cserélhető egy-egy téma, periódus vagy 
életmű bemutatását szolgáló műtárgyegyüttessel . 

A Vajdasági Magyar Képtár tárlatát kísérő 151 oldalas katalógus szer-
zője a tárlat kurátora, e sorok írója (NINKOV K . 2014) . A Vajdaság terü-
letére kiterjedő anyagvizsgálatot elősegítették a korábbi kutatások, adat-
közlések, ismertetések és képzőművészeti kritikák, amelyeknek publikált 
változatai a katalógus végén levő forrásjegyzékben olvashatók – például 
Ács József, Miloš Arsić, Baranyi Anna, Bodnár Éva, Hoffmann Hed-
vig, Divald Kornél, Bela Duranci, Gajdos Tibor, Gellér Katalin, Mirko 
Grlica, Gulyás Gizella, Gyergyádész László, Herceg János, Huszár La-
jos és Procopius Béla, Káich Katalin, Kalapis Zoltán, Jelena Knežević, 
Korhecz Papp Zsuzsanna, Dragana Kuručev, Stevan Mačković, Magyar 
László, Radoslav Mihailović, Nagygyörgy Zoltán, Nagyszandai Szekeres 
Margit, Németh Ferenc, Ninkov K . Olga,  Passuth Krisztina, Pejin Attila, 
Vukica Popović, Sümegi György, Tóth Károly, Jasmina Tuturov írásai . A 
kiállítás kialakítása előtt nagyon fontos volt megismerni a rendelkezésre 
álló anyag természetét . Mivel a képtár újranyitása alkalmával, a vajdasá-
gi közgyűjtemények kerültek előtérbe, Hulló István, a Szabadkai Városi 
Múzeum igazgatója és a művészeti osztály körlevélben fordult a vajdasági 
közgyűjtemények igazgatóihoz és művészettörténészeihez, és a publikált 
összeírások, valamint más adatok alapján egy hosszabb bevezetőt követő-
en kérvényezte bizonyos alkotások fényképét, közreadásának engedélyét és 
az adatok ellenőrzését, frissítését . Kérésünknek minden intézmény eleget 
tett, így a következő művészettörténészeknek és más profilú szakemberek-
nek köszönhetően lett teljesebb és pontosabb a katalógus és kiállítás: Ózer 
Ágnes és Aleksandra Stefanov, Vajdasági Múzeum, Újvidék; Dragana 
Kuručev, Városi Múzeum, Versec; Dragojla Živanov és Mirjana Brmbota, 
Szerb Matica Képtára (Galerija Matice srpske), Újvidék; Ljiljana Lazić, 
Újvidék Város Múzeuma; Olivera Skoko, nagybecskereki Népmúzeum; 
Pejin Attila és Mándity Szarka Krisztina, Városi Múzeum, Zenta; 
Radoslav Mihailović, Városi Múzeum, Óbecse; Zora Šipoš,  Városi Mú-
zeum, Zombor; Gazsó Hargita, Topolyai Múzeum; Dragica Vukotić, 
Verbászi Múzeumi Egység; Dragan Rokvić és Ágoston Pribilla Valéria, 
Városi Könyvtár, Szabadka . Így a katalógusban felsorolt művek legna-
gyobb része a Szabadkai Városi Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből 
származik ugyan, de a korpuszt jelentősen gazdagítják a nagybecskereki 
Népmúzeum, az óbecsei Városi Múzeum, a Szabadkai Városi Könyvtár, 
a Vajdasági Múzeum, Újvidék Város Múzeuma, az Újvidéken levő Szerb 
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Matica Képtára, a Verbászi Múzeumi Gyűjtemény, a Verseci Városi Múze-
um, a zentai Városi Múzeum és a zombori Városi Múzeum gyűjteményei-
ből származó alkotások . A művek a felsorolt intézmények gyűjteményei-
nek szerves részét képezik, sok esetben helytörténeti jelentőségűek, s nem 
csak a Vajdasági Magyar Képtár tárgykörébe tartoznak . Ilyen tekintetben a 
Szabadkán felállított Vajdasági Magyar Képtár jelenlegi kiállítása szintén 
más – pl . helytörténeti – dimenzióban is szemlélhető, hiszen a kiállított 
alkotók és alkotások között sok a szabadkai vonatkozás .  Ezen az alapelven 
idővel más vajdasági régiók magyar művészetét, egy-egy meglevő tárlatot 
más múzeumokban is be lehetne mutatni . Itt kell még egyszer leszögez-
nünk, hogy a Vajdasági Magyar Képtár (1830–1930) nem egy olyan gyűj-
temény, amelyen belül külön leltári számok alatt sorakoznak a műtárgyak, 
hanem egy témakör, amely felöleli a vajdasági gyűjteményeket . 

A katalógus, illetve kiállítás során felmerülő művészettörténeti jelle-
gű problémák megoldásához – pl . életrajzi adatok ellenőrzése, egyes mű-
vek eredetiségére vonatkozó vizsgálata – szaktanácsadóként járult hozzá 
Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos 
főigazgató-helyettese és a Magyar Nemzeti Galéria, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoportjának más szak-
emberei . A terepi munka, illetve az intézmények közötti kommunikáció-
ban a Szabadkai Városi Múzeum művészettörténésze, Ljubica Vuković 
Dulić volt a szerző segítségére, a szövegek rendezésénél és a múzeumbarát 
részletek kialakításánál Bába Anikó múzeumpedagógus . A katalógusban 

A katalógus borítóterve
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szereplő fényképet nagy részét Hevér Miklós, a Szabadkai Városi Múze-
um fényképésze készítette – egyes fotók más múzeumokban dolgozó fény-
képészektől, művészettörténészektől vagy a meglevő fotódokumentációból 
valók (Dušan Marinković nagybecskereki Népmúzeum; Feđa Kiselički, 
Újvidék Város Múzeuma; Ivan Kalnak és Dragana Kuručev, Városi Múze-
um, Versec; Milica Đukić, Vajdasági Múzeum) .  Korhecz Papp Zsuzsanna, 
a Szabadkai Városi Múzeum festőrestaurátora az esetenként eredeti, régi 
keretek helyrehozatalában és a szobrok restaurálásának megszervezésében 
is segített, de egyes alkotások restaurálásával a tárlaton és katalógusban 
szereplő művek megfelelő percepciójához is jelentősen hozzájárult . Míg a 
kiállítás látványtervét Boros Viktória készítette, a katalógus tördelését és 
formatervezését Szalma Viktória grafikus végezte . Ninkov K . Olga, a ki-
állítás kurátora, a katalógushoz 396 alkotás alapadatát dolgozta fel és tette 
közzé egy-egy színes fénykép kíséretében – ami a katalógus első részében 
található, valamint 105 alkotó rövid életrajzát írta meg úgy, hogy a vajdasá-
gi vonatkozások is szerepeljenek bennük . A művek alapadatain kívül több 
helyen fel lett tüntetve a gyűjteménybe kerülésük módja és időpontja . Az 
ismert, nagy életművű művészek mellett több olyan alkotóval találkozunk 
itt, akikről hiányos adatokkal rendelkezünk, azonban egy-egy felmutatott 
alkotása talán segíti a további kutatást . A katalógus megjelenése óta, a 
múzeumi hagyományhoz híven, a munkatársaknak és rokon intézmények-
nek küldtük el azt . A „cserekiadványokkal” szerencsés esetben újabb ada-
tokra is fény szokott derülni . Így történt ez most is, amikor visszajelzést 
kaptunk a nagybecskereki Népmúzeum tulajdonában levő, a katalógusban 
359 . szám alatt szereplő Szőnyi István (Újpest, 1894–Zebegény, 1960) 
Kettős című festményével kapcsolatban . Falvy Zoltán budapesti zenetör-
ténész ugyanis továbbította a katalógust Szőnyi Zsuzsának, a festőművész 
lányának, aki a következőket írta az ábrázoltakkal kapcsolatban: „Ha jól 
emlékszem, Rudnay Gyula [akinek szintén szerepel képe a katalógusban] 
hegedül, csellón is festő játszik, de sajnos nem jut eszembe, hogy ki ő, 
utána kellene néznem . A témáról több rajzot is készített, azon hárman 
zenélnek, mindegyik képzőművész, annak Házi koncert a címe . A rajz ma-
gánkézben van .”3

A katalógusban összesen 108 alkotó neve szerepel, s három ismeretlen 
maradt . A katalógus végén a forrásjegyzék és a munkatársak névsora, illetve 
az impresszum található . A kiadványban az 1973-ban közzétett 51 alkotó 
138 alkotása helyett 111 alkotó 396 alkotását mutatjuk be . A katalógusban 
művekkel szereplő alkotók a következők – zárójelben a most közreadott 

3 Itt köszönjük meg Baranyi Annának és Falvy Zoltánnak az adatok továbbítását .
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alkotásuk számát tüntettük fel, csillaggal pedig azokat az alkotókat je-
löltük meg, akiknek műve szerepel a tárlaton is: Abrányi Lajos (2), Ács 
Ágoston (3), Aczél Henrik* (9), Bácskay Imre (2), Baky Albert (1), Balázs 
G . Árpád* (34), ismeretlen művész Barabás jelzéssel (1), Baranyi Károly* 
(1), Belányi Viktor (1), Bencze Ferenc (4), Berkes Antal (1), Bicskei Péter* 
(1), Biczó András (1), Bottlik Tibor (1), Böhm János* (1), Bruck Miksa* (1), 
Budai Sándor* (2), Burchardt Bélavári István (1), Csáth Géza/ifj . Brenner 
József (9), Csávosi Sándor* (7), Csincsák Elemér* (9), Csók István (1), 
Czigány Dezső* (3), Damkó József (1), Demeter Erzsébet* (1), Demjén 
László* (1), Dudits Andor (1), Edvi Illés Aladár (2), Eisenhut Ferenc* (19), 
Faragó Márton (1), Farkas Béla* (11), Ferenczy József (3), Ferentzy Már-
ta (1), Feszty Árpád (1), Forgó Miksa* (1), Geréb Klára (7), Glatz Osz-
kár (1), Gyelmis Lukács (3), Gyurkovits Károly* (3), Harsány Lajos (1), 
Herman Lipót* (5), Hódi Géza* (6), Horváth Károly (1), Husvéth Lajos* 
(13), Ikotics Sándor (3), Iványi Grünwald Béla* (1), Jakobey Károly* (6), 
Jantyik Mátyás* (1), Juhász Árpád* (13), Juszkó Béla (2), Kálmán Péter* 
(6), Kara Mihály* (10), Kardos Gyula (1), Károly Ernő (1), Keller Albert* 
(1), Kern Hermann Ármin (2), Kernstok Károly (3), Kézdi Kovács László 
(1), Kimnach László (1), Kováts Kovásznai István (5), László Fülöp* (1), 
Lenkei Jenő* (3), Liuba Kornél* (2), Lőschinger Béla (1), Mály József* (1), 

Szőnyi István Kettős című festménye a nagybecskereki Népmúzeum tulajdona
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Márk Lajos (2), Markó Lajos (1), Mednyánszky László (1), Medgyessy 
Ferenc (2), Molnár Z . János (2), Nagy Ernő (1), Nagy István* (7), Nagy-
apáti Kukac Péter* (3), Neogrády Antal* (3), Neogrády László* (1), Nyilasy 
Sándor* (2), Oláh Sándor* (20), Pataky László* (2), Pechán József* (33),  
Perjéssy Lajos (2), Persian Antal (1), Peske Géza* (2), Pécsi-Pilch Dezső* 
(1), Rudnay Gyula* (1), Sárosi Ödön (3), Sassy Attila (1), Schmidt József* 
(2), Schmitt József* (9), Solymos Bea (2), Solymosy Lajos* (1), Streitmann 
Antal* (3), Szabados Gábor (2), Szamossy Elek (1), Szász István (1), Szir-
mai Antal* (4), Szőnyi István (1), Szüle Péter (1), Szűcs J . (1), Telcs Ede* 
(11), Than Mór* (4), Tornyai János* (1), Török Olga (2), Vadász I . (1), Vágó 
Pál (4), Várkonyi József (4), id . Vastagh György* (1), Virág Béla (1), Vörös 
István (1), Wälder Jenő (1), Zablóczy Z .* (2), Zádor István* (2) .

A katalógusban közölt alkotók és művek száma nem végleges, egy-
részt azért, mert ez alkalommal nem a teljes életművek bemutatása a cé-
lunk, másrészt mert a további kutatásoktól, publikációktól, kiállításoktól 
és gyűjteménygyarapodásoktól, de a magántulajdonban és más közgyűjte-
ményekben levő alkotások bemutatásától is további eredmények várható-
ak . Most, mint ahogy említettük, kizárólag a vajdasági közgyűjtemények 
anyagát mutatjuk be, ami muzeológiai szempontból is hasznos aspektus . 
Ez alkalommal néhány alkotó Szabadkán kívül leltárba vett alkotása sem 
került a válogatásba, mivel a mű eredetisége további kutatás tárgya . A to-
vábbi kutatás tárgykörébe tartozik egy-egy gyűjtemény színhelyen való 
megismerése is, mint ahogy az 1830-nál korábbi időszak alkotóinak fel-
dolgozása és bemutatása, ami Korhecz Papp Zsuzsanna munkájának kö-
szönhetően folyamatban van . Ez utóbbi témakör kiállítási lehetőségét a 
Magyar Nemzeti Tanács kulturális stratégiája is szükségesnek tartja egy 
Egyházművészeti Múzeum megalapításával (Vajdasági Magyar Kulturális 
Stratégia 2012–2018, LOVAS 2011; 104, 112), ami talán lehetséges lenne 
a meglevő bővítésével, valamint megnyitásával is a széles körű közönség 
és szakmai apparátus számára . Ugyancsak fontosnak tartjuk a bemutatott 
művészeti ágazatok tárházának bővítését, s így az eddig figyelembe vett 
festészet, grafika és szobrászat mellett az építészet és iparművészet feldol-
gozását és bemutatását .  A Magyar Nemzeti Tanács művelődési stratégiá-
jának feladatai közé tartozik a Vajdasági Magyar Képtár 1930 utáni vajda-
sági magyar képzőművészetet bemutató rész kialakítása is a zentai Városi 
Múzeumban (Vajdasági Magyar Kulturális Stratégia 2012–2018, LOVAS 
2011; 110), ahol a gyűjtemény olyan gazdag e tekintetben – részben az 
1952-ben alakult zentai művésztelepnek, részben a 70-es évektől többször 
gyarapodó Tóth Thiel Margit által létrehozott ajándékgyűjteménynek 
köszönhetően –, hogy ehhez megvannak a  kiindulóponthoz szükséges 
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feltételek . A képtár létrejöttének egyik kezdeti lépése szakképzett mű-
vészettörténész állandó munkaviszonyba való felvétele . Bizonyára a két 
kiállítás, a szabadkai és a leendő zentai, illetve azok katalógusa között 
lesznek kisebb átfedések, hiszen a szabadkai részlegben bemutatott anyag 
sem zárul élesen az 1830 és az 1930 évekkel . Így például a kiállításon sze-
repel a Schmitt József által 1827-ben festett Piukovits Rajmunda arcképe 
című festmény és Gyelmis Lukács Fiatal gyári munkás 1934-ben keletke-
zett alkotása, valamint  Baranyi Károly 1935-ben keletkezett Katonatípus 
című szobra is . Az adott korszak szigorú betartása azért sem lehetséges 
minden esetben, mert egy-egy alkotó korszakot átívelő életpályájának be-
mutatása esetén az életmű nem csonkítható egy esetleges, zsugorított idő-
szakra . Konkrét példa erre Husvéth Lajos (Zombor, 1894–Zombor, 1956) 
festő- és szobrászművész életműve, akinek hagyatéka nagyrészt 1970-ben 
és 1981-ben került be ajándékgyűjteményként a Szabadkai Városi Múze-
umba . Itt jegyezzük meg azt is, hogy Husvéth Lajos igen nagy terjedelmű 
hagyatékának a feldolgozása a fentebb említett művelődési stratégia első 
időszakára vonatkozóan volt tervbe véve, de a Vajdasági Magyar Képtár 
kivitelezésének előrehozatala miatt ez elmaradt .  

A tárlaton, elsősorban helyszűke miatt, a katalógusban szereplő szá-
moktól jóval kisebb mértékben kerültek bemutatásra alkotók és alkotások, 
azonban a tervek szerint hosszabb időszakok váltakozásával más-más vá-
logatások jönnek majd létre . A jelenlegi tárlaton 129 műalkotás szerepel . 
Vannak alkotók, akik csak egy alkotással szerepelnek – vagy azért, mert 
csak egy alkotásuk van a vajdasági közgyűjteményben, mint pl . Iványi 
Grünwald Béla és Forgó Miksa esetében, vagy mert működésük esetleg 
kevésbé jelentős azokénál, akiket több alkotással is bemutattunk (Balázs 
G . Árpád, Farkas Béla, Juhász Árpád, Nagy István, Pechán József, Oláh 
Sándor stb .) . Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy egyes alkotá-
sok nagy méretük, illetve a termek adottságai miatt maradtak ki, másrészt 
a mostani tárlat anyagát a Szabadkai Városi Múzeum képzőművészeti 
gyűjteményéből válogattuk, s csak két esetben kölcsönöztünk a zombori 
Városi Múzeumtól képeket (Kálmán Péter, Mály József) . Ez nem zárja 
ki azt – mint már említettük –, hogy új válogatásokat és más gyűjtemé-
nyek alkotásait is bemutassuk, mint ahogy az is fontos lenne, hogy egyes 
alkotók műveinek közgyűjteményekbe való felvásárlása elkezdődjön vagy 
minél előbb folytatódjon – mint például Nagyapáti Kukac Péter (Topolya, 
1908–Topolya 1944) festő esetében . A tárlaton bemutatott alkotások egy 
adott időszak stíluspluralizmusát tükrözik, a biedermeiertől (Schmitt Jó-
zsef: Piukovits Rajmunda arcképe, 1827) a kubofuturista (pl . Balázs G . Ár-
pád nyolc Ady-illusztrációja) törekvésekig . A művek egy része a müncheni 
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iskola hatását mutatja, hiszen a magyarországi művészek legnagyobb része 
a kiegyezést követően a müncheni akadémián képezte magát . A kiállítá-
son egy müncheni műterem ábrázolása is szerepel, amelyet Barabás Mik-
lós unokája festett (Demjén László: Műteremben, 1897), de ki vannak ál-
lítva olyan alkotók Münchenben keletkezett művei is, mint pl . Peske Géza 
Dac című nagyméretű festménye . A 19 . századi történelmi, orientalista, 
mitologikus és vallásos képzőművészet is képviselve van, erről a vidékről 
származó, ismert alkotó egy-egy műve által, mint amilyenek Eisenhut Fe-

Balázs G. Árpád Ady Endre A halál pitvarában című versének  
illusztrációja (1930), a Szabadkai Városi Múzeum tulajdona
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renc, Jakobey Károly, Szirmai Antal, Than Mór festményei és Telcs Ede 
szobra . A müncheni iskola hatását levetkőző, a modern irányzatok felé 
forduló Pechán József itt kiállított művei azt a transzformációt mutatják, 
amely több képzőművész életművében is végbement, s ami Pechán József 
Falusi udvar tyúkokkal című, 1897 körül keletkezett – az idén ajándék útján 
a múzeumba kerülő, eddig ismeretlen – festményén és a posztimpresz-
szionista hatást tükröző, Az úr mulat Zobnaticán című 1912 körül festett 
művén is lemérhető .  A kiemelkedő szerepet betöltő, magyar művésztele-

Nyilasy Sándor Hazatérés című festménye (1903 körül),  
a Szabadkai Városi Múzeum tulajdona
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pek újító hatását láthatjuk a kiállításon a nagybányai, kecskeméti, szolnoki 
és gödöllői művésztelepek részvevőinek alkotásain, így Iványi Grünwald 
Béla, Oláh Sándor, Farkas Béla, Juhász Árpád, Husvéth Lajos stb . mű-
vein . Természetesen, a tárlat megtekintésekor ajánlatos a katalógusban 
található életrajzokkal is megismerkedni, hogy a műtárgyak bővebb értel-
mezése kezdetét vehesse . Igen fontos és érdekes adatok bukkanhatnak így 
elő, pl . a nagybányai művésztelep legfiatalabb tagjának, a szegedi Nyilasy 
Sándornak 1918-ig Horgoson volt a műterme, és a tárlaton szereplő kép 
is valószínűleg ott keletkezett . Mivel a tárlat a szecessziójáról híres Sza-
badkán lett felállítva, nem elhanyagolható tény az sem, hogy a szép szám-
ban szerepelnek szecessziós és szimbolista alkotások, többek között Aczél 
Henrik, Farkas Béla, Czigány Dezső festményei, Telcs Ede érmei, pla-
kettjei . A válogatásból nem maradt ki a naiv képzőművészet képviselője 
sem, mert Nagyapáti Kukac Péter egy festménye is helyet kapott Husvéth 
Lajos és Juhász Árpád művei között . A tárlat rendezésénél arra is töreked-
tünk, hogy a mai Vajdaság területének minden jelentősebb régiója, illetve 
jeles képzőművésze képviselve legyen, a bánáti és bácskai táj művészei is . 
A tárlaton szereplő stílusok és tájak művészeinek bemutatása külön tanul-
mány és pedagógiai program tárgya .

A tárlaton a technikák szempontjából a következő arányban vannak 
jelen alkotások: 85 olajfestmény, 10 pasztell, 3 akvarell, 1 guash, 1 vegyes 
technika (rajz, akvarell), 10 grafika, 8 rajz, 7 szobor, 2 érem, 2 plakett . 
Ezenkívül három helyen érintőképernyők (touchscreen) segítségével infor-
málódhat a látogató egyes témakörökön belül: az első kisebb teremben, 
ahol arcképeket állítottunk ki, azoknak a portréknak a színes fényképe 
és alapadata is látható, amelyek nem kerültek kiállításra, azonban benne 
vannak a katalógusban; a második  érintőképernyőn, amely két orientális 
festmény mellett, illetve a Telcs Ede szobrait tartalmazó kisterem előtt 
kapott helyet, Eisenhut Ferenc és Telcs Ede életrajza, fontosabb műveik, 
katalógusok, fotódokumentumok láthatóak . A  harmadik Husvéth Lajos 
műveinél található, a művészre vonatkozó adatokat, dokumentumokat, 
fényképeket tartalmazza . Az érintőképernyőkön levő anyag előkészíté-
sében Bába Anikó múzeumpedagógus segített, az anyag számítógépes 
feldolgozását Tolnai György, a Szabadkai Városi Múzeum technikai 
munkatársa végezte . A három érintőképernyőn idővel más alkotókra és 
alkotásokra vonatkozó anyag is hozzáférhető lesz . Hasonló célt szolgál a 
képtár közepe táján elhelyezett olvasósarok, ahol a látogatók leülhetnek, 
és átlapozhatják a polcokon levő szakirodalmat, katalógusokat . A múze-
umbarát hangulatot Boros Viktória látványtervező egy-egy nagyobb darab 
mozgatható szőnyegdarabbal, valamint néhány – a fiatalok körében igen 
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kedvelt – babzsákfotellal fokozta, ami pedagógiai foglalkozások esetén is 
felhasználható . Az összbenyomáshoz hozzájárul a termek falainak külön-
böző színe és a művek megfelelő megvilágítása .

A kiállítás megnyitója óta a képtárról megjelent néhány ismertető 
jellegű cikk (MIHÁLYI 2014; a, b), és több egyéni, valamint csoportos 
látogatóval számolhatott a múzeum . Közöttük akadtak olyan képzőművé-
szek, akik gyakorló rajzpedagógusok . Mellékeljük néhányuk véleményét: 
„Nagyon örülök annak, hogy történik még képzőművészet szempontjából 
ilyen szép és monumentális kezdeményezés a vajdasági magyar közéletben . 
Szeretnék a palicsi általános iskola diákjaival is eljönni ide, és akár egy-egy 
múzeumi rajzos órát tartani . Szerintem tetszett a diákoknak is, mert még 
vissza sem értünk a gimnáziumba, már posztolták a »fészre« az esetet” – 
írta Kanyó Ervin grafikus, a szabadkai Kosztolányi Dezső gimnázium és a 
palicsi általános iskola rajztanára . „A Vajdasági Magyar Képtár számunkra 
egy nagyon értékes képzőművészeti anyagot mutat fel, amely tematikai 
és stílusgazdagsága mellett a maga sajátságos módján mégis egy egészet 
alkot . Izgalmas újra felfedezni az Idők arcai portrékiállítás egy-egy alko-
tását ebben az új környezetben, amely teljes képet nyújt az 1830 és 1930 
közötti itteni magyar képzőművészeti életről, valamint az akkori polgári 
életről . Ilyen színvonalas kiállítások (az Idők arcai, a Szecesszió a szabadkai 
közgyűjteményekben, a Vajdasági Magyar Képtár stb .) mind a válogatását, 

A tárlat olvasósarka
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mind a vizuális megalkotását illetően egy új irányvonalat mutatnak térsé-
günkben, amely lépést tart a nagyvilági tendenciákkal” – írta Sagmeister 
Peity Laura festőművésznő . Szalma Viktória grafikusművész és rajztanár, 
aki a katalógus létrehozásához saját tapasztalataival és szaktudásával já-
rult hozzá, s így fényképekről már ismerte az anyagot, a következőkép-
pen vélekedett a kiállítás láttán: „Színek, fények, hangulatok, várakozás, 
kíváncsiság, meglepetés, nyitott–zárt, tér és idő . A látvány és a zene [itt a 
múzeumban hangszórókon megszólaló zenei aláfestésről van szó] ötvözete 
eléri, hogy megszűnjön a külvilág, és a látogató egyszer rögös földutakon, 
kanyargós erdei ösvényen találja magát, könnyed léptekkel sétálva korok, 
stílusok, témakörök, műfajok között . A Magyar Galéria egy átgondolt, 
komoly szakértelmet, felkészültséget igénylő és tükröző tárlat . Jó lenne, ha 
minél többen láthatnák .” A közönségszervezés kisebb-nagyobb problémát 
jelent a vajdasági múzeumok számára, mert erre nincs munkaviszonyban 
levő szakképzett humán erőforrás a múzeumokban . Mégis ezt a célt szol-
gálják kisebb-nagyobb eredménnyel a múzeumpedagógiai foglalkozások, 
előadások és egyéb kísérőrendezvények, amelyeket a Szabadkai Városi 
Múzeum múzeumpedagógusa és a tárlatok kurátorai szoktak szervezni, 
de más tényezők is hozzá szoktak járulni a tárlatok látogatottságához . Az 
egyik ilyen tényező a Nemzetközi Gyermekhét, amikor több száz iskolás és 
óvodás tesz látogatást a pedagógusokkal a múzeumban, vagy a múzeumok 
éjszakája, amikor ez a szám több ezer látogatóra tehető . Az idei múzeumok 

Babzsákfotelek a festmények között
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éjszakáján körülbelül ötezer látogató nézte meg a múzeum tárlatait, s így 
a Vajdasági Magyar Képtárat is .  A látogatottsághoz az is közrejátszott, 
hogy a Vajdasági Magyar Képtár regionális, nem pedig városi jelentősé-
gű, ami újabb feladatok elé állítja a közönségszervezést .  S végül, de nem 
utolsósorban, a Vajdasági Magyar Képtár az egyetemes magyar művészeti 
jellege miatt határokon átívelő hírverést, közönségszervezést igényelne . 
De ez már nem kimondottan csak a múzeum feladata .  
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� Korhecz Papp Zsuzsanna

Magyarországi barokk 
és felvilágosodás kori 

mûvészek a Délvidéken
Adalékok a Vajdasági Magyar Képtár kutatásához

Március végén a Magyar Köztársaság támogatásával negyven év vára-
kozás után a Szabadkai Városi Múzeumban megnyílt a Vajdasági Magyar 
Képtár (1830–1930) állandó tárlata, melynek szerzője Ninkov K . Olga, az 
intézmény művészettörténésze . A kiállításon tucatnyi tematikus egységbe 
rendezve ismerkedhetünk meg a 19 . század elejétől a 20 . század első feléig 
megszületett műalkotásokkal . Számos műfaj (grafika, víz-, olaj-, pasztell-
festmények, terrakotta-, gipsz- és márványszobrok, bronzplakettek) kép-
viselik a gyűjteményt . Az érdeklődő közönséget interaktív segédeszközök 
és gazdag katalógus vezeti, melyből megtudható, hogy 111 alkotó 396 
alkotását tartalmazza e gyűjtemény, melynek csak egy része került bemu-
tatásra helyszűke miatt, s a jövőben más-más válogatásokat is megismerhe-
tünk (NINKOV 2014: 2) . Az 1973-ban megnyílt, csupán bő egy hónapig 
(1973 . november 27 .–1974 . január 5 .) látható első tárlat és kísérőszövege 51 
alkotót és 138 alkotást dolgozott fel, a képtár megálmodója, Bela Duranci 
jóvoltából . Az elmúlt négy évtizedben intézményünk egykori szakemberei 
(Baranyi Anna, Branislava Šadi) tovább gyarapították és dolgozták fel a 
gyűjteményt, mely „ . . .azoknak a magyar nemzetiségű művészeknek az al-
kotásait kutatja, gyűjti, dolgozza fel és állítja ki, akik (a mai) Vajdaságban 
születtek vagy alkottak 1930-ig” (DURANCI 1973: 3) . 

A képtárt behatároló két évszám számos kérdést vet fel, melyekre 
megpróbálok feleletet adni, mélyrehatóbban a kezdetet megjelölőt járom 
körül . A második évszám jelentését Bela Duranci pontosan meghatároz-
ta kiállításának katalógusában: 1930-ban alapították meg a rövid életű 
nagybecskereki művésztelepet az itt élő magyar művészek (DURANCI 
1973: 7) . Az 1830-as évszám a magyar felvilágosodás kori művészetet 
(1780–1830) lezáró dátum (ZÁDOR 1980: 39), azonban a Vajdasági Ma-
gyar Képtár első kurátora nem ehhez a korszakhatárhoz kötötte gyűjte-
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ményét . A valós ok az volt, hogy a Szabadkai Városi Múzeum Művészeti 
osztályának legkorábbi jelentős korpusza Schmidt (Schmitt) József (1760 
körül–1834 után) bánsági származású pesti művész nevéhez köthető, s az 
általa festett tucatnyi nemesi portré a 19 . század első évtizedeiben (1816–
1834) keletkezett (MIHÁLYI 2014: 16) . 

Vajon csak 1830-tól van magyar művészet a Délvidéken? Természe-
tesen nem, s ez már az alapításkor is tudatosult, hisz az 1965-ben meg-
kezdett munka még igencsak az elején járt: „Sajnos, [ . . .] a rendelkezé-
sünkre álló adatok nagyon szegényesek . A törökök visszavonulása után a 
barokk művészet Magyarországon csaknem teljes egészében idegen mes-
terek hatása alatt él [ . . .], csupán szerényebb feladatok megoldása marad a 
magyar(országi) művészekre . Ebben az úgymond érintetlen korszakban a 
tudomány előtt nagy és nehéz feladatok állanak” (DURANCI 1973: 6) . 
Vidékünk 18 . századi művészeti hagyatéka szinte kizárólag egyházmű-
vészeti jellegű, s ezért többségük műemléki jellegű épületekben-templo-
mokban található (oltárképek, szobrok, falfestmények), de ez nem ok arra, 
hogy a köz- és magángyűjteményektől külön kezelje az anyagot a kutatás, 
s nem is teszi ezt, hiszen eredményei számos átfedést mutatnak és kérdést 
tisztázhatnak, művet és alkotót attribuálhatnak . A mai Vajdaság terüle-
tén két markáns történelmi keresztény felekezet művészeti hagyatéka kü-
löníthető el, a katolikus és az ortodox egyházé . Mindkettő minőségileg 
és számbelileg is szinte egyenrangú, viszont a sajátos történelmi körül-
ményeknek köszönhetően egyikük, az ortodox – mely nemzeti egyház – 
részletesen kikutatott, feldolgozott és bemutatott, míg a katolikus – mely 
a magyar, horvát és német lakossághoz köthető – a személyes kutatások 
megkezdéséig csak érintőlegesen szerepelt különféle összeírásokban, me-
lyek a Vajdasági Múzeumi Dolgozók Egyesülete Művészettörténeti alosz-
tályának kezdeményezésére induló, s a Tartományi Műemlékvédő Intézet 
szakembereinek együttműködésével folyó munka eredményeként láttak 
napvilágot . Sokszor e hézagos listák is jelentős értékkel bírnak, mivel több 
esetben csupán ezek az egyedüli fogódzók az időközben megsemmisült 
műértékekkel kapcsolatban (MOMIROVIĆ 1986, 1989) . Mélyrehatób-
ban a horvát művészettörténet dolgozta fel a horvát ferences tartományhoz 
1923-ban csatolt ferences templomok (Szabadka, Bács) barokk örökségét 
(REPANIĆ BRAUN 2004) . 

A magyarországi barokk művészettörténet nagyasszonya, Garas Klára 
akadémikus még 1953-ban meghatározta a korszak kutatásának irányvo-
nalát: „A 18 . század festészetét a kor történeti keretében tárgyaljuk, az 
akkori Magyarország politikai határain belül . Szemügyre kell vennünk 
mindazt, amit ebben a korszakban festettek . Az, hogy valamely alkotást 
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külföldi idegen vagy hazai nem magyar mester készített, lehet fontos és 
jellemző sajátság, de semmi esetre sem ok arra, hogy vizsgálatunkból ki-
hagyjuk . Sőt éppen egyik legfontosabb feladatunk tisztázni az alkotás lét-
rejöttének sajátos körülményeit, idegen behatások és hazai hagyományok 
szerepét” (GARAS 1953: 12) . A barokk korban elsősorban a felekezeti és 
rendi hovatartozás számított, a feudális „nemzet” fogalma uralkodott . A 
magyarországi mesterek nevei a szakirodalomban a 19 . századi törekvé-
seknek köszönhetően magyarosított változatukban fordulnak elő, noha e 
főként délnémet, morva származású kézművesek jelzetei és nevei legin-
kább latin vagy német nyelven íródtak: Sebastian Stetner, Paulus Antoni-
us Senser, Franciscus Falconer, Joseph Falconer, Joseph Schmitt, Josephus 
Carolus Schöfft, Joseph Pesky, Johannes Mertz, Joseph Schwarz, Mathias 
Hanisch stb .

A Délvidék az impériumváltásokkal kimaradt az anyaországi barokk 
kutatás látóköréből, az utóbbi két évtized restaurálások által kezdeménye-
zett értékmentő, hiánypótló egyházművészeti kutatásai számos eredményt 
hoztak, melyek segítségével több, eddig pusztán levéltári adatokkal iga-
zolható mester életműve vált megfoghatóvá, kelt újra életre (KORHECZ 
PAPP 2008) . Tavaly elkészült a Szabadkai Püspökség egyházművészeti 
katasztere, s a délvidéki katolikus egyházi gyűjtemény(ek) létrehozása is 
folyamatban van, hogy kulturális örökségünk ezen szelete ne tűnjön el 
nyomtalanul . A Szabadkai Városi Múzeum programjaiban bemutattuk a 
megvalósult eredményeket: 2012-ben Stettner Sebestyén budai, 2014-ben 
Hanik Mátyás vándorfestőnek rendeztünk kiállítást, mely bejárta a régiót .

Kegyképek és -szobrok, valamint oltárképek  
és -szobrok a Délvidéken

Egy olyan örökségegyüttest szeretnék tanulmányomban körvonalaz-
ni, mely kimaradt mindenféle alaposabb feldolgozásból . A felvilágosodás 
koráig a művészet túlnyomórészt egyházi jellegű volt egész Európában, s 
ez fokozottan igaz térségünkre, ahol a hódoltság előtti művészeti örökség 
néhány középkori épületen tanulmányozható, vagy a régészet tárgykörébe 
tartozó leleteken . Maga a barokk művészet, mely Itáliában a 16 . század 
közepén jelenik meg, s a 17 . században teljesedik ki, a mi vidékeinken 
csak a török kiűzése utáni időkben, a Rákóczi-szabadságharcot követő-
en jelentkezik . A 18 . század első felében keletkeznek az első művészeti 
együttesek a katolikus és ortodox egyház kebelén . A késő barokk korszak 
egészen a 19 . század első évtizedéig, a napóleoni háborúkig elhúzódik . 
Felvirágzására a katonai közigazgatás megszüntetése után kerülhetett sor 
1742 után . Korábbi korszak műalkotása csak gyűjtői csatornákon juthatott 
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el vidékünkre, s csak kivételes esetekben került közgyűjteménybe . E világi 
örökség emlékeinek legnagyobb részét, mely egykor nemeseink kastélyait 
vagy a polgári lakásbelsőket díszítette, eltüntette a 20 . század két világégé-
se, az impériumváltások és a kommunista államberendezkedés . Töredékük 
került csak közgyűjteményekbe, nagy részük, ha át is vészelte a háborúkat, 
a műkereskedelem csatornáin Nyugatra vándorolt . Szerencsés kivételként 
tarthatjuk számon a horgosi Kárász család arcképcsarnokát, melynek első 
portréi a 18 . század közepéről származnak, de Barabás Miklós-művek 
is gazdagítják (KORHECZ PAPP 2009: 135) . A Daniel család egykori 
gyűjteményében öt portré származott Veress Mátyás (1739–1809) erdé-
lyi, Alconiére Tivadar (1797–1865) nagymartoni születésű bécsi, Csillagi 
Lajos (1829–1903) vándor- és Zahoray János (1835–1909) felvidéki mes-
terektől (MILANOVIĆ JOVIĆ 1978: 173–174) . Szétszóródott a Vojnich 
család arcképcsarnoka, melyben további publikálatlan Schmitt-portrék 
és Schöfft József Ágost- (1809–1888) munkák voltak egykor, amint az az 
1930-ban a képekről készült leltárból megállapítható (a Vojnich Antal és 
György arcképeiről készült felvételeket egykor a Szabadkai Történelmi 
Levéltárban őrizték) (publikálva GAJDOS 1995: 47) .

Vidékünkön a barokk korban a művészek ritkán lépték át felekezetük 
határait, néhány kivételtől eltekintve az ortodox művészek az ortodox egy-
háznak dolgoztak, a katolikus festők a katolikus egyház megrendeléseit tel-
jesítették . Ritka kivételként említhető meg a bánsági Demetrius Popovich, 
aki 1770-ben a titeli Nagyboldogasszony-templom első főoltárképét készí-

Ismeretlen magyarországi mester:  
Kárász II. Miklós, 1750 körül

Ismeretlen magyarországi mester:  
Kárász Mária, 1750 körül
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tette (MILANOVIĆ JOVIĆ 1989: 11) . Azt is fontos kiemelni, hogy a mai 
Vajdaság területe a 18 . században három egyházi központhoz tartozott: 
a mai Bácska a kalocsa-bácsi érsekség déli részét tette ki, a Szerémség a 
diakovári püspökség fennhatósága alatt állt, viszont a Bánság a csanádi 
püspökség igazgatása alatt volt, s ettől függően különbözött egyházi és 
polgári élete is . A bácskai vidékekről Buda 1686-os felszabadításával egy 
időben a zentai csatával (1697) végérvényesítve zavarták ki a törököt, 
azonban a polgári élet és gyarapodás a Rákóczi-szabadságharc után ve-
hette csak kezdetét . A szerémségi végekről a péterváradi győztes ütközet 
(1716) takarította ki végleg a törököt, míg a Bánság a 18 . század közepéig 
újra az Oszmán Birodalom fennhatósága alá tartozott, s a magyar polgári 
közigazgatás csak a 18 . század utolsó negyedében kezdődött meg, addig a 
bécsi kamara irányította, ami természetesen az egyházművészeti örökségre 
is rányomta a bélyegét (VÂARTACIU MEDELET 2012: 13) . 

A katolikus egyház már a kialakult művészeti központokból (Bécs, 
Pest-Buda, Pécs) tudott rendelni anyagi lehetőségeihez mérten, az ortodox 
egyház számára új műhelyek alakultak Aradon, Temesváron és Újvidéken 
(KULIĆ 2007: 16) . A teljesen elnéptelenedett Délvidék első művészeti 
emlékei a ferences rendhez köthető Mária-kegyképek: szabadkai Feke-
te Mária (ismeretlen budai mester, 17 . század vége), a bácsi Örvendező 
Szűzanya (Dima mester, 1685), az újvidéki Segítő Mária (ismeretlen bé-
csi mester, 1700 körül), a karlócai Segítő Mária (ismeretlen bécsi mester, 
1700 körül) és a tekijai Szűzanya (ismeretlen bécsi mester, 1716), a palonai 

Schmitt József: Vojnich Lőrinc bíró 
(jelzet a hátoldalon Schmidt Jos. 

1816) díszmagyarban,  
a SZVM Történeti osztályának 

fényképgyűjteményében
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Altató Mária (ismeretlen magyarországi mester, 1720 körül) és Brünni 
Szűzanya (Johann Fertli 1730), a doroszlói és a pancsovai Segítő Má-
ria-kegyképek (ismeretlen magyarországi mesterek, 18 . század), a bácsi, 
pancsovai, szatai Brünni Szűzanya (ismeretlen magyarországi mesterek, 
18 . század), a zimonyi Fekete Mária (ismeretlen magyarországi mester, 
18 . század) és az adorjáni, valamint karlócai Béke-kápolna Napbaöltözött 
asszonyai (ismeretlen magyarországi mesterek, 19 . század) . A 18 . század 
második feléig szinte minden plébánia lelki gondozását a ferencesek vé-
gezték (székhelyük volt Szabadkán, Zomborban, Bácson, Péterváradon, 
Rumán, Pancsován és Zimonyban), a világi papság megerősödése csak a 
század második felében történik meg . Vidékünkön a ferenceseken kívül 
csak a jezsuiták alapítottak egy rendházat, a péterváradit 1693-ban, azt 
is az egész rendet feloszlató rendelettel 1773-ban beszüntették, mint a 
zombori, péterváradi, rumai és pancsovai ferences kolostorokat rá egy év-
tizedre . A területen lévő falusi templomok építésének virágkora 1770 körül 
indul, s eltart a 19 . század második évtizedéig . Ezeknek a templomoknak a 
berendezése a mi barokk és felvilágosodás kori művészeti örökségünk java 
(KORHECZ PAPP–KOVAČEV NINKOV 2005) .

Schmitt József: Vojnich Lőrincné szül. 
Temesvári Erzsébet (jelzet a hátoldalon 

Schmidt Jos. 1816) fehér ampire ruhában, 
piros stólával, a SZVM Történeti osztá-

lyának fényképgyűjteményében

Schmitt József: Rudics Józsefné szül. 
Vojnich Jozefa Kunigunda (1803-1832) 
1830, reformkori női díszmagyarban,  

a SZVM Történeti osztályának fénykép-
gyűjteményében
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A Duna–Tisza köze hagyományosan a pest-budai mesterek piacának 
számított, áraik töredékei voltak a bécsi mesterek juttatásainak, viszont 
mesterségbeli tudásuk megfelelt, ezért leginkább feléjük fordultak rende-
léseikkel a ferencesek által vezetett plébániák . A 19 . században megszün-
tetett céhes rendszer végigkövette a középkortól az újkorig a képzőművé-
szeteket is, viszont festő céhet csak nagyon kevés városban alapítottak . A 
festő- és szobrászművészek vagy régi magyar szóhasználattal képírók és 
képfaragók családi műhelyekben sajátították el a mesterség minden csín-
ját-bínját, leginkább apáról fiúra vagy apósról vőre szállt a műhely . Egy 
festőműhely a középkorban, de az újkorban s térségeinkben egészen a 19 . 
század elejéig elsősorban gazdasági vállalkozás volt, anyagi tőkéjét a gene-
rációkon át öröklődő szerszámok és anyagkészlet jelentette, szellemi tőkéje 
a mesterségbeli tudás volt . A műhely munkája, fennmaradása volt az el-
sődleges cél . A festők jogállásban semmiben sem különböztek más meste-
rektől . A műhelyt a mester vezette, a tanulni vágyó fiatalok inasként kezd-
ték, majd legényként folytatták a tudás elsajátítását, hogy a mesterremek 
elkészítésével és persze a céhnek járó taksa kifizetése után felszabadulja-
nak, önálló mesterekké váljanak . A különböző profilú festők (figura-, kár-
tya-, miniatúra-, címfestők, bőrművesek, textiltervezők, aranyozók stb .) 
teljesen egyenrangúak voltak . Természetesen egy oltárképért vagy törté-
neti jelenetért lehetett a legnagyobb fizetséget kérni . Csak a másodgene-
rációs pest-budai mesterek jutottak el a bécsi akadémiára (JÁVOR 2006) . 
E mesterek műhelyeikben készítették el műveiket (oltárképek, szobrok), 
melyeket becsomagolva vízi úton (a Dunán Bajáig, Szolnoktól a Tiszán) 
szállítottak le, s legtöbbször ők maguk kísérték és építették be a helyszínen 
(KORHECZ PAPP 2009: 137) . Ilyen alkalmakkor tehettek eleget a helyi 
portrérendeléseknek is .

A legkorábbi, levéltári forrásokkal is igazolható budai mesterekhez 
köthető együttest a szabadkai ferencesek őrzik . Az 1470-ben emelt sza-
badkai várban 1710 után kialakított Szent Mihály-kápolna oltárképe el-
kallódott, miután a várat templommá építették át 1730 és 1736 között . Új, 
háromemeletes főoltárát a ferencesek a budai Hörger Antal (1676–1765) 
szobrászművésznél rendelték meg, aranyozását és az oltárképek elkészí-
tését a szintén budai Stettner Sebestyén (1699–1758) festőművész vállalta 
fel 1741-ben (ZÁVODCZKI 1751: 30) . A román szentélyű, de gótikus 
hajójú bácsi ferences csarnoktemplom első fő- és mellékoltárképeit még az 
1720-as években festették (CVEKAN 1985: 23) magyarországi mesterek, 
viszont jelzet és szerződés híján nem attribuálhatók . 1753–54-ben kápol-
nákkal bővítették a főhajót, melyekben Senser Pál (1716–1758) pécsi fes-
tő és egy ismeretlen újvidéki mester alkotásaival díszítették oltáraikat, ez 
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utóbbiét 1774-ben Falkoner Ferenc (1737–1792) budai festő kvalitásosabb 
művére cserélték . A zombori ferencesek központi budai templomukon ke-
resztül juthattak első oltárképeikhez, melyek budai illetőségű mestereinek 
nevei jelenleg még ismeretlenek (KAIZER 1932: 44) .

A 18 . század utolsó és a 19 . század első évtizedeiben, általában típus-
tervek szerint emelt falusi plébániatemplomainkba legtöbbször késő ba-
rokk pest-budai és bécsi mesterek művei kerültek: Falkoner Ferenc (1737–
1792), Falkoner József (1765–1808), Amon József (Apatinban, működött 
1750–1770), Mertz János (Módoson, működött 1785–1801) budai, Schöfft 
Károly József (1776–1851), Schmitt József, Volnhoffer János (Cserögön, 
működött 1780–1810), Schwarz József (Szajánban, működött 1798–1822) 
pesti, valamint Paul Troger (Csókán, 1698–1762), F . I . Leicher (Écskán 
és Péterváradon, 1727–1812), Martin Johann Schmidt (Szabadkán, 1718–
1801), Johann Weller (Regőcén és Őrszálláson, 1785–1817) és Hubert 
Mauer (Adán és Szelencsén, 1738–1818) bécsi nagymesterek nevei fémjel-
zik őket . Ezen kettős irányultság megmarad a 19 . század folyamán is .

Az egyházi festészet a 19 . század elejére elvesztette korábbi fölényét a 
képzőművészeti műfajokon belül, megrekedt, ritkán érte el a többi műfaj-
ban kifejeződő kvalitást, ennek okait elsősorban a felvilágosodás szellemi 
égiszének antiklerikális beállítottságában lehet keresni . A késő barokk 
hagyományok szinte töretlenül folytatódtak a 19 . század első évtizedei-

Stettner Sebestyén: Szent Mihály arkangyal, 
a mennyei seregek fővezére (1741, a szabad-
kai ferences templom egykori háromemeletes 
főoltárának képe)
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ben elkészült szakrális alkotásokban, talán csak annyi változással, hogy 
az oltárképek alakjai nyúlánkabbá, a barokkos kompozíciók higgadtabbá, 
a tüzes színek halványabbá válnak . A 19 . század második harmadától a 
szekularizáció folytatódásával mindinkább eltolódik a hangsúly a világi 
festészet felé, s az egyházi festészet tereire kiránduló akadémiai felkészült-
séggel rendelkező nagymesterek mellett néhány, a műfajra specializáló-
dott „egyházi festész” jelenik meg a nagybecsű képírók helyett . A Délvi-
déken legtöbbet foglalkoztatott mester a pesti Pesky József (1795–1862) 
és fia, Pesky Ede (1835–1910), mellettük Jenny Alajos (?–1834, Pacsér) és 
Kliegl József (1795–1870) viszont egy-egy oltárképpel képviselteti magát 
(Dunacséb – Titel) . Kuriózumként említhető meg a görög származású pesti 
Laccataris Demeter (1798–1864) neve is (Bács, ferencesek) . Barabás Mik-
lóshoz (1810–1898) négy (Zenta, Topolya), Molnár Józsefhez (1821–1899) 
egy (Topolya), Than Mórhoz (1828–1899) viszont kilenc oltárkép (Óbecse, 
Törökkanizsa, Kishegyes, Szenttamás, Felsőhegy) köthető a Délvidéken . 
Györgyi Giergl Alajos (1821–1863) Csókán, Székely Bertalan (1835–1910) 
Törökkanizsán és Nagybecskereken, Jakobey Károly (1826–1891) számos 
oltárképpel és falképpel jeleskedett . A bécsiek közül Joseph Kessler (1825–
1887) „Historienmaler”-től rendeltek legtöbb oltárképet a 19 . század má-
sodik felében (Kúla, Gajdobra, Bácsföldvár, Dunacséb, Ókér, Szilberek), 
de Johann Till (1827–1894) (Magyarkanizsa, Temerin) és Joseph Führich 
(1800–1876) (Temerin) neve is megjelenik . A századfordulóról még a pesti 
Lohr Ferencet (1871–1946) és Szirmai Antalt (1860–1927) említhetjük, 
mindketten a murális műfajban dolgoztak többet . A sort néhány gyengébb 
kismester műve is tarkítja: Graits Endre (1854–1909), Kaldewey Kelemen 
pécsi művészek, valamint Lacza Endre (1815 k .–1882) kalocsai és Linhart 
József pesti festő .

A 20 . század elején a térség ugrásszerű fejlődésével sok barokk kori 
templomot bontottak le, s építettek helyükbe újat, nagyobbat neoromán vagy 
neogótikus stílusban, pl . Szabadkán, Topolyán, Újvidéken, Futakon, meg-
semmisítve az eredeti, pótolhatatlan berendezéssel együtt a műalkotásokat . 
Más helyeken a meglévő oltárakba csináltattak modernebb oltárképeket, fél-
retéve a korábbi, sokszor kvalitásos műtárgyakat, melyek idővel elkallódtak . 
A legnagyobb károkat kétségtelenül a II . világháború után bekövetkezett 
változások hozták, amikor a németség kitelepítése után több egyházukat 
lebontották (Fülöpszállás, Gádor) a gazdátlanul maradtakat folyamatosan 
rombolják, fosztogatják (Bácsszentiván, Bácsújfalu, Küllőd stb .) .
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A délvidéki városok mesterei
A képírók általában csak nagyobb városokban tudták megélhetésüket 

megteremteni, vidékünkön elsősorban a szabad királyi városi rangú helysé-
gekben . Ezt a rangot elsőként 1748-ban Újvidék kapta meg Mária Terézia 
császárnőtől, magyar királynőtől . Zombor rá egy esztendőre nyerte el, Sza-
badka viszont évtizedekkel később, 1779-ben . Az első, a katolikus egyház 
számára magasabb színvonalon dolgozó, a Délvidéken megtelepedő mes-
terekről Zomborból van hír, a 18 . század utolsó évtizedeiből . Az 1773-as  
összeírásban szerepel bizonyos „Joannes Hoffnagel pictor Imperio”, aki 
vándorfestő lehetett, sajnos nevét eddig semmilyen alkotással nem lehetett 
összekötni (1984: 133) . Kronovetter Pál (1748–1787), a híres pesti festő-
család leszármazottja 1780 körül telepedik le Zomborban . Trencsén váro-
sából telepedik 1793 körül Zomborba a prágai születésű, cseh nemzetiségű 
Mathias Hanisch (1754 k .–1806) vándorfestő, akinek egy bő évtizedes ter-
mékeny délvidéki, a kalocsa-bácsi érsekség területéhez köthető működé-
séről vannak adataink . Helyét másodrangú mesterek próbálták betölteni, 
mint a bajai születésű, de apatini mesterként is emlegetett Tordy Antal 
(Szond, 1795–?, Hercegszántó) . Az 1816-ban felszentelt regőcei Krisztus 
mennybemenetele templom szobrai Dunaiszky Lőrinc (1784–1837) pesti 
szobrászművész tehetségét dicsérik, az oltárépítményt a zombori Salzer-

Dunaiszky Lőrinc (feltételezetten): Fájdalmas Szűzanya, 1817 körül,  
a regőcei Jézus mennybemenetele templom kriptájában
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műhely tervezte-kivitelezte (Ismeretlen szerző: 1862: 16), akihez a szabad-
kai Szentháromság-emlékmű is köthető . Az oltárképeket a bécsi Johann 
Weller jegyezte . A föntiekből is kitűnik, hogy kvalitásos festőművésszel 
akkoriban a megyeszékhely már nem dicsekedhetett . Feltehetően a regőcei 
templom kegyúri kriptájában lévő Fájdalmas Szűzanya is Dunaiszky keze 
munkája . A klasszicista szobrászat másik szép példája Koin Mihály sír-
emléke a szabadkai ferences templom falába építve, melyet a pesti Huber 
József (1777–1832) jegyzett (GAJDOS 1995: 18) .

A továbbiakban azoknak a magyarországi barokk és késő barokk mes-
tereknek a rövid életrajzát teszem közzé, akik nevéhez jelentős délvidéki 
hagyaték kapcsolódik, melyet a személyes restaurálási és terepfelmérési 
munkának köszönhetően sikerült feltárni, s így a feledéstől megmenteni . 

Stettner Sebestyén (Sebastianus Stetner: Dorst, 1699–Buda, 1758) bajor-
országi születésű aranyozó és festő már kész mesterként 1727-ben telepedik 
meg Budán, ahol 1736-ban választják budai polgárrá . 1738-ban megnősül-
vén házat szerez és műhelyt vezet . Itáliai iskolázottságú jelzetlen műveivel 
a 18 . század első felének budai festészetét egyedüliként képviseli . A szabad-
kai ferences Háztörténetben lejegyzett szerződés adta kiindulópontként, 
1995 és 1999 között restaurálva négy egykori, 1741-ben készült oltárképét 
sikerült nyolc további magyarországi művét stíluskritikai és festészettech-
nikai alapon attribuálni, s ezzel „életre kelteni” az eddig csupán levéltári 
adatokban szereplő mestert . A szegedi Dömötör-templom egykori három-
emeletes főoltárának képeit (Szent Dömötör megdicsőülése, Szent Borbála 
allegóriája, Szent György oromkép) 1739-ben festette, valamint a Szent 
Család-oltár Hazatérés Egyiptomból című képét . A szabadkai nemesek, 
polgárok és a házfőnök adományából 1741-ben learanyozza a szintén három-
emeletes főoltárukat, és megfesti a hozzá tartozó hét képet: (Szent Mihály 
főoltárkép, Szent György, Cecília és Szent Lúcia, valamint Xavéri Szent 
Ferenc, Szent Elek és a Boldogságos Szűzanya) . A pesti ferences templom 
mellékoltáraira 1743-ban festi meg a Szűz Mária és Szent József eljegyzése, 
valamint a Szűz Mária oktatása kompozíciókat . A Skapulárés Szűzanya ol-
tárképe – mely szintén az 1740-es évekhez köthető – hosszas vándorlás után 
a bajai Szent Rókus-kápolna mellékoltárára került, a művésznek szentelt 
vándorkiállítás szabadkai kiinduló helyszínén került sor restaurálására élő-
ben . Kései művei az esztergomi ferences templom mellékoltárképei: Szent 
György, Szent Flórián, Alkantarai Szent Péter és Kapisztrán Szent János 
1756-ból . Portréi elkallódtak (KORHECZ PAPP 2012) . 

Szenzer Pál (Paulus Antonius Senser: Eszék, 1716 . k .–Pécs, 1758) 
Eszéken töltötte ifjúságát, tanuló- és korai alkotóéveit, melyekről nem 
tudni semmi pontosat . Szenzer Pált a pécsi levéltári források 1742-ben 
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említik először, amikor mint még eszéki festő megtisztította a pécsi szé-
kesegyház Szent Imre festményét . Szenzer 1747-ben kap polgárjogot 
Pécsett, s a harmincforintos illeték helyett megfesti Justitia alakját . Az 
egyházi megrendelések mellett, melyekhez a kor szokása szerint grafikai 
előképeket használt, Szenzer polgári és nemesi családoknál festett arcké-
peket, melyek közül csak egyet, Berényi püspökét ismerjük 1745-ből . Al-
kotásaival az egykori pécsi püspökség templomaiban találkozhatunk: Pécs, 
Siklós, Máriagyűd, Eszék, Vukovár, Diakovár, Bród, viszont a ferences 
kapcsolatoknak köszönhetően a Száva túloldalára, Kraljeva Sutjeskába és 
Visokóba is eljutottak művei (REPANIĆ BRAUN 2004: 174) . Ezen a 
ferences vonalon került kapcsolatba a Bácskával is, a bácsi ferences temp-
lom részére 1753-ban festi meg a Páduai Szent Antal mellékoltárképet és 
a Szent Vendel predellaképet, mely utóbbit 1991-ben ellopták . Ugyanitt 
őrzik Szent Rókus festményét is, melyek sikeres restaurálásukat követően 
(2007/2008) visszahelyeztettek a Nagyboldogasszony-templom mellékol-
táraira . A bácsi rendház Szent Didák megdicsőülését ábrázoló művét is 
Szenzer műhelyének tulajdoníthatjuk . A ferencesek által egykoron vezetett 
szelencsei első kis vályogtemplom Szentháromság oltárképe is a pécsi mes-
ternek attribuálható, mely alapján képet alkothatunk falusi templomai nak 
az 1740-es években készült eredeti berendezéseiről, melyek szinte kivé-
tel nélkül megsemmisültek, elkallódtak az idők folyamán (KORHECZ 
PAPP 2009) .

Szenzer-műhely: Szentháromság, 
1740-es évek, a bácsújfalusi első 
plébániatemplom egykori főoltárké-
pének részlete
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Falkoner Ferenc (Franciscus Falconer: Buda, 1737–Buda, 1792) a skót 
eredetű, az egész 18 . században alkotó budai Falkoner (Falconer, Falkonet, 
Valconier) művészcsalád legismertebb tagja . Mindannyian a Falkoner 
György (Skócia, 1646 ?–Buda, 1741) által 1704-től alapított budai mű-
helyt vitték tovább . György tizennégy gyermeke közül legidősebb fia, 
Polykárp, valamint Henrik József (Juliánus karmelita szerzetes), Antal és 
Anna Erzsébet (Zsófia néven klarissza apáca) is festők lettek . Falkoner 
Xavér Ferenc édesapja, Polykárp halála után mostohaapja, Schultz János 
Frigyes (Johann Friedrich, 1711–1761) lett a műhely vezetője; Ferenc az 
ő műhelyében sajátította el a festészet alapjait (NÉMETHY 1883: 108) . 
1756-ban iratkozott be a bécsi akadémiára, onnan visszatérve Ferenc lett 
a budai várbéli, nagyapai ház egyedüli tulajdonosa 1759-től . Mostohaapja 
halálával ő vált a műhely vezetőjévé, s budai polgárrá 1761-ben . Fiának, 
Falkoner József Ferencnek (Joseph Falconer, Buda, 1765–Buda, 1808) a 
halálával a Falkoner család fiúágon megszakadt . Falkoner Ferenc az egy-
kori kapisztránus ferences tartomány legfoglalkoztatottabb művésze volt, 
képei díszítik a nekcsei, bródi, eszéki, bajai és bácsi ferences templomok 
mellékoltárait (REPANIĆ BRAUN 2004: 184) . Gróf Hadik András az 
egykori futaki plébániatemplomba négy oltárképet rendelt tőle 1776-ban 
(Szent András, Szent Franciska, Keresztrefeszítés, Szent Anna) . A szegedi 
minorita templom mellékoltárain predellaképeit láthatjuk . Kutatásaink-

Falkoner Ferenc: Szent Franciska (1776, 
a futaki egykori Szentháromság-templom 
mellékoltárképe), mely gróf Hadik András 

feleségének védőszentjét ábrázolja
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nak köszönhetően a bajai ferences templom mellékoltárain hat alkotását 
azonosítottuk, s a nyolc refektóriumi ferences portrét és a Jótanács Any-
ja kegyképet is opusába sorolhatjuk immár (KORHECZ PAPP 2011: 
73–88) . Fiának, Falkoner Józsefnek három főoltárképével találkozhatunk 
a Bácskában: Kishegyesen, Béregen és Szondon, de a feldúlt szerémségi 
Kukujevci templomának Fájdalmas Szűzanya oltárképe is az ő munkája 
(ŠKORIĆ 2009: 100) .

Kronovetter Pál (Paulus Kronovetter: Pest, 1748–Zombor, 1787) Ka-
locsáról 1780 után Zomborba telepedett pesti festőcsalád fiának működé-
séről több adat is ismert: Kronovetter Pál 1786-ban köt házasságot, majd 
1787-ben halt meg Zomborban, amint az a Szentháromság-plébánia ha-
lotti anyakönyvében olvasható, 39 éves korában (VASIĆ 1984: 132) . Az 
egri ferencesek főoltárát 1778–79-ben aranyozta . Zomborban a ferencesek 
számára festi ki a templom szentélyét 1783-ban, majd 1784-ben elkészíti 
a Szentháromság-főoltárképet és a keresztre feszítést ábrázoló nagyböjti 
leplet (KAIZER 1932: 44) . Az ő nevéhez köthetőek a bácsi Szent Pál-
templom fő- és mellékoltárképei (Szűz Mária mennybevétele, Immaculata, 
Szent Kereszt) 1785-ből, melyek elenyésztek, mint ahogyan a kalocsai szé-
kesegyház és a foktői templom szentélyében lévő falképei is . Kronovetter 
Gábor (?–1774 előtt) pesti festőművész és Erzsébet fiát, Pált 1748 . január 

Kronovetter Pál: Szentháromság, 
1784, a zombori Szentháromság-
templom főoltárképe
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11-én keresztelik meg a pesti plébániatemplomban .1 Gábor 1738-ban irat-
kozott be a bécsi akadémiára, s 1739-ben házasodott Bécsben, később még 
kétszer nősült . 1754-ben a szolnoki ferenceseknek dolgozik, 1761-ben fes-
ti a gyöngyösi ferencesek Sarlós Boldogasszony főoltárképét, mellyel sok 
stílusbéli hasonlóságot mutat fia munkája . Kronovetter Gábor apja, József 
(?–1744 előtt) szintén festőművész volt, akit 1714-ben mint pécsi, 1734-
ben már mint pesti polgárt emlegetnek (GARAS 1955: 230) .

Hanik Mátyás (Mathias Hanisch: Prága, 1754 k .–Vukovár, 1806) biro-
dalmi vándorfestő a fővárost megkerülve telepedett a felvidéki Trencsénből 
Zomborba 1793 körül . A kalocsa-bácsi érsekség festőjeként említhetjük, 
hisz az utóbbi évek kutatásainak köszönhetően több mint félszáz művét 
sikerült azonosítani s nagy részüket restaurálni . A feltehetően családi mű-
helyben tanult művész sajátos barnás-narancsos hátterű, markáns arcú 
szentjeiről felismerhető stílusában alkotott, továbbéltetve a barokk kor-
szak formáit . A Szabadkai Ferences Rendház 32, a bácsi hat ferences szen-
tet megjelenítő, a Kalocsai Érseki Kincstár 8 érsekportréját, a Vukovári 
Ferences Rendház két portrét, a Szabadkai Városi Múzeum Szucsics 
Boldizsárné Barich Anna arcképét őrzi e szerzőtől . A zombori Városi Mú-
zeum gyűjteményében egy oltárképe található . Baja, Bácsbokod, Béreg, 

1  Köszönet Jancsó Évának a kutatásban nyújtott segítségéért .

Hanisch Mátyás: Szent Péter és Pál 
megdicsőülése (1790-es évek, a monos-
torszegi plébániatemplom főoltárképe), 

a monumentális (4×2,5 m) oltárképet a 
kiállításon restauráltam élőben
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Doroszló, Jánoshalma, Monostorszeg, Szépliget templomaiban tekinthet-
jük meg műveit (KORHECZ PAPP 2013) .

Schöfft Károly József (Joseph Carl Schöfft [Schoefft, Schaeft, Schafl], 
Pest, 1776–Pest, 1851) korának kedvelt és megbízásokkal elhalmozott 
mestere volt . Pest vezető festőművészeként tevékenykedett, a család által 
fenntartott műhelyből számos fővárosi és vidéki templom oltárképe szár-
mazik . Édesapja, Schöfft József (Doberschau, 1745 k .–Pest, 1803 u .) Né-
metországból telepedett Magyarországra, 1776-ban lett pesti polgár . A 
Hét bagolyhoz címzett háza és műterme a Maler-Gasséban (Képíró utca) 
volt, melyet műhelyükről neveztek így el . Schöfft Károly József 1802-ben 
iratkozott be a bécsi akadémiára, festőként és festő fiaként (FLEISCHER 
1935: 81) . Tizenkét gyermeke született, közülük Ágoston híres festő lett, 
Ottó és Borbála is e művészetet tanulták, Tivadar fia építészként műkö-
dött (LYKA 1942: 507) . Oltárképei áhítatot keltők, „átmenetet” jelentenek 
a barokk–klasszicizmus és romantika között, jellegzetes alakjai könnyen 
felismerhetővé teszik alkotásait . Festményei a 19 . század eleji hazai ter-
més legkiválóbbjai . Portréi közül említésre méltók I . Ferenc császár port-
réi, Pázmány Péteré és Széchenyi Istváné . Rozgonyi Cecíliát és Ferenczy 
Pásztorlánykáját az Aurora, illetve a Hébe számára metszette rézbe . Mű-

Schöfft József: Szent Flórián (1810 
körül, a bácsi Szent Pál-plébániatemp-
lom egykori mellékoltárképe), római 
vértanúhoz tűzvész ellen fohászkodtak
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vészetét a magyar kutatás kissé elhanyagolta, munkásságával inkább a 
régi források foglalkoztak, ebben történt az utóbbi időben némi áttörés 
(ROKAY 2008) . Schöfft Károly József főleg oltárképeket festett, melyek a 
történelmi Magyarország szinte minden részére eljutottak, a Délvidéken 
tucatnyi műve ismert . A Szentháromság egykori mellékoltárképe a Sza-
badkai Városi Múzeum művészeti gyűjteményét gazdagítja . Oltárképei 
Abony, Ada, Baja-Kálvária, Bács, Bicsérd, Buda-Tabán, Cegléd, Csátalja, 
Gyöngyös, Jobbágyi, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Mezőberény, Nóg-
rád, Pest-Terézváros, Ravazd, Suhopolje (Horvátország), Szabadka, Sze-
ged, Szerbcsernye, Tápa, Törökbecse, Versec, Zombor templomaiban, 
valamint a Budapesti Történeti Múzeumban és a Váci Egyházi Gyűjte-
ményben találhatók meg (KORHECZ PAPP 2013: 150) .

Pesky József (Joseph Pesky, Pest, 1795–Pest, 1862), a magyar bieder-
meier portré- és templomfestészet kiemelkedő alakja volt, aki Magyar-
ország szinte valamennyi katolikus templomába festett oltárképet . A 
Délvideken az apatini, a hódsági, a bácsi, a dunacsébi, a kúlai, a bácsújfalusi, 
a nemesmiliticsi, a szépligeti templomok, valamint a nagybecskereki leány-
nevelő intézet kápolnájának és a szabadkai ferencesek templomának egy-
kori oltárképeit ismerjuk tőle (KORHECZ PAPP 2009: 137) . Az újvidéki 
Szerb Matica Galériája őrzi az egyetlen délvidéki arcképfestői munkáját, 
Mihail Radišić kapitány portréját . A többgenerációs morva származású 
pesti festőcsalád, alapítója Pesky Mihály (?–1826) díszletfestő volt, aki ol-
tárképeket is készített . Józsefet a korabeli Pest egyik legeredetibb tehetsé-
gének tartották, Kazinczy is nagyra becsülte, Toldy Ferenc barátja volt, és 
Kisfaludynak is dolgozott . Portréikat is megfestette számos kiemelkedő 

Pesky József: Mihail Radišić (Mojsej) 
kapitány (Szerb Matica Galériája, ltsz.: 

GMS/U 106) 
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személyiség arcképével egyetemben . 1815 és 1818 között látogatta a bé-
csi akadémiát (FLEISCHER 1935: 74) . Pesky József szorosra tudta fűzni 
viszonyát az egyházi donátorokkal, egészen oltárképfestésre rendezkedett 
be, szinte gyári termelést folytatott . Még rendes műteremre sem költött, 
egyszerű lakószobában állította össze metszetek nyomán nagyszámú ol-
tárképét . Sok jeles művész tanult Peskynél festeni, mint pl . Györgyi Giergl 
Alajos és Kozina Sándor . Fia, Pesky Ede (1835–1910) és unokája, Vilma 
(1875–?) is folytatta a családi hagyományt (ÉBER1935: II . 291) .

A kutatás, melynek művészet- és kultúrtörténeti eredményeit szeret-
tem volna összefoglalni, a megközelítőleg félszáz délvidéki oltárkép res-
taurálása nyomán indult s mélyült el . A megszülető technikatörténeti jel-
legű hiánypótló eredmények viszont specifikus voltuk okán más, főként 
szakmai közönség érdeklődését kelthetik fel inkább, ezért e helyen nem 
szándékoztam e témát elmélyíteni (KORHECZ PAPP 2014) . A restau-
rátorok sokrétű tevékenységének, szerepének és felelősségének felértéke-
lődéséről tanúskodnak a Nyugat-Európában az utóbbi évtizedekben meg-
induló művészet-technikatörténeti kutatások eredményei, mely hozzáállás 
a magyarországi anyag kutatásával és közzétételével nagyszerű helyi jel-
legzetességek felismeréséhez vezethetnek . E módszer magában foglalja a 
művészek és műhelyek tanulmányozását, ahol a műalkotások bizonyos és 
nem akármilyen, a kor által jelentősen determinált alapanyagok és techni-
kák alkalmazásával születtek meg . A „technical history of art” hidat képez 
a restaurátorok, természettudósok és művészettörténészek között . 
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� Gazsó Hargita

A népballada útja Topolyára
Stratégiai terv egy leendõ néprajzi – irodalmi – helytörténeti kiállításhoz

A népballada útja korokon át
Közösségi munkaalkalmakkor, aratáskor, szövéskor, kukoricafosz-

táskor, kosárfonáskor, kapáláskor meg közös szórakozási lehetőségekkor 
(lakodalomkor) szájról szájra hagyományozódtak a népi értékek, ilyenkor 
vált – szinte észrevétlenül – a fiatalok sajátjává a dal- és szokásvilág . Tóth 
Ferenc1 Topolyán az emlékezet rétegeiből hozta fölszínre ezeket az érté-
keket . A múlt század gépesített gazdálkodása megszüntette a közösségi 
munkaalkalmakat, nem volt már hely és lehetőség arra, hogy népballadák, 
-dalok, -mesék, -szokások hagyományozódjanak, így azokat már csak az 
idősek hordozták magukban . Tóth Ferenc néprajzkutató az 1970-es évek 
derekán, a parasztság kultúraváltásának idején keresett föl olyan topolyai 
és környékbeli lakosokat, akik még ismerték és énekelték a népballadákat 
(TÓTH 1981) .

Topolya és környéke már az avar korban lakott volt . A török hódolt-
ság idején teljesen elnéptelenedett, így 1750-ben kétszáz magyar és szlo-

1  Tóth Ferenc néprajzkutató, költő Topolyán született 1940 . július 25-én . Szülővárosá-
ban, majd Szabadkán diákoskodott, Újvidéken a Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomázott . Topolyán tanított a gimnáziumban 
1965 és 1970 között, majd az újvidéki Hungarológiai Intézet munkatársa volt . Az 
ELTE Néprajzi Tanszékén folytatta posztgraduális tanulmányait, ahol 1975-ben 
védte meg disszertációját Kálmány Lajos nyomában címmel . A hetvenes években 
vajdasági gyűjtéseket, folklórszemináriumokat szervezett, kétnyelvű gyűjteményt 
állított össze Magyar találós kérdések címmel, mely kézirat még kiadásra vár . Írói 
munkássága is számottevő: versesköteteket, drámákat jelentetett meg; folyóiratok-
ban publikált cikkeket, tanulmányokat . Tagja volt a topolyai RÉS nevű csoportnak . 
Topolya művelődési életének föllendítésén fáradoztak: könyvbemutatókat, irodalmi 
esteket, művésztalálkozókat szerveztek . Gimnáziumi tanárként a hatvanas évek 
második felében megalakította Topolyán az Aurora irodalmi önképzőkört . 1980 . 
október 9-én tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából .
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vák családot telepítettek Esztergom, Fejér, Heves, Nyitra, Győr, Pozsony, 
Trencsén megyékből . Főleg gabonatermesztéssel és jószágtenyésztéssel 
foglalkoztak . 1800-ban Kray Pál táborszernagy kapta meg Topolya fa-
lut és Emusity pusztát . Száz évig volt a vidék a Kray és a Zichy családé, 
majd mezővárossá nyilvánították Topolyát, és ipara fejlődésnek indult . Ez 
a településtörténeti beszámoló arra szolgál, hogy lássuk, töretlen vonalú 
a topolyai lakosság fejlődése az 1750-es telepítés óta . Ebből kifolyólag – 
Tóth Ferenc véleménye szerint – 1975-ben és 76-ban, a népballadák gyűj-
tése során, az Esztergom, Fejér, Heves, Nyitra, Győr, Pozsony, Trencsén 
megyékből idetelepített emberek néprajzi anyagának a lecsapódásával 
találkozott (TÓTH 1981) . De nem szabad ezeknek a megyéknek a ha-
gyományvilágával azonosítani a gyűjtött anyagot, véli Tóth, hiszen ezen 
anyagra már hatott a más közösségek folklórja, valamint a megváltozott 
társadalmi viszony (TÓTH 1981) .

Topolya és környékének népballadakincsét az újvidéki Hungarológiai 
Intézet keretében Tóth Ferenc három segítővel gyűjtötte: Borús Rózsával, 
Harkai Vass Évával és Tomik Erikával . Kónya Sándor jegyezte le a dalla-
mokat . 27 típusba sorolható 84 balladát találtak, melyek közül gyakoribb 
volt az új ballada mint a betyárballada . Háromszor több női adatközlőjük 
volt, és több balladát is ismertek a nők . 64 év volt az adatközlők átlagélet-
kora, és a balladákat még gyermekkorukban, a századfordulón és -előn 
tanulták meg, és a hetvenes évekig bizonyosan énekelték egyedül vagy cso-
portban, pihenőkor vagy munka közben (TÓTH 1981) .

Az egyik gyűjtött népballadát, A királyfi címűt, eredeti magyar fejle-
ménynek tartja Tóth Ferenc, sőt, a Topolyán gyűjtött népballada hiányzik 
a hetvenes évek derekáig kiadott jugoszláviai magyar balladakiadványok-
ból (TÓTH 2012) . A témája népmesei ihletésű történet, és a néprajzkutató 
a teljes értékű változatok közé sorolja (TÓTH 2012) . Ennek a népballadá-
nak lesz központi szerepe A népballada útja Topolyára című kiállításban .

A kiállítás története vázlatszerűen
A kiállítótér az 1750-es topolyai betelepítéstől járja be azokat a mér-

földköveket, amelyek fontosak a topolyai népballadák hagyományozódá-
sa terén: a telepítéssel kerülnek Topolyára az Esztergom, Fejér, Heves, 
Nyitra, Győr, Pozsony, Trencsén megyékben ismert népballadák . Az új 
társadalmi és etnikai közeg változtat a balladák szókincsén, a paraszti 
munka elgépiesedésével megszűnnek azok a közösségek, ahol a balladák 
hagyományozódnak, az 1970-es években megjelennek a gyűjtők, akik le-
jegyzik a még élő népballada-hagyományt . A gyűjtők vezetője Tóth Fe-
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renc néprajzkutató, aki, topolyai származású lévén, előszeretettel gyűjti a 
helyi folklórkincset, földolgozza azt, de korai halála meggátolja őt abban, 
hogy kézbe vehesse a Topolya és környéke népballada-gyűjtéséből készült 
kötetet . A kiállítás küldetése, hogy fölhívja a látogatók figyelmét a nép-
hagyományok ápolására és kutatásának fontosságára . A kiállítás központi 
figurája a népballada, melyen keresztül bemutatásra kerül Topolya tele-
pítésének története, a népi gazdálkodás fejlődése, a helység iparosodása, 
népi hagyományai, tárgyai, szellemi öröksége, valamint Topolya költő- és 
néprajzi figurája: Tóth Ferenc . A népballada útja Topolyára című kiállítás 
megtekintése után motivációként léphet föl a látogatóban, hogy legyen ku-
tató, mentse meg, jegyzetelje le az utókornak a családjában, közösségében 
hallott népi hagyományokat . 

Látogatói körüljárás
Kétnyelvű kiállítást kívánok létrehozni, mely bemutatná a topolyai köz-

ség helytörténetét, néprajzát, irodalmát a népballadán keresztül, és múze-
umi irodalmi óra is tartozna hozzá, mint múzeumpedagógiai foglalkozás . 
Mielőtt még bemennének a látogatók a kiállítótérbe, megismertetem velük 
A királyfi című, 1976-ban Topolyán gyűjtött népballada történetét, és rövid 
drámapedagógiai foglalkozást tartok, a szerb látogatókkal szerb nyelven, 
míg a magyarokkal magyarul: a bátrabbakból választom ki a királyfit, a 
gazdag és a szegény lányt, a visszahúzódóbbakból a násznépet . A csoport 
eljátssza saját nyelvén a történetet, és ha szeretné, abban a szerepkörben 
kell végignéznie a kiállítást, amelyet játszott .  

A kiállításba lépve térképszerű műanyag lemezes illusztrációk mutat-
ják, mely vidékekről telepítették a török hódoltság utáni elnéptelenedéskor 
Topolyát . A szövegek mindenhol kétnyelvűek . Esztergom, Fejér, Heves, 
Nyitra, Győr, Pozsony, Trencsén megye látható, az onnan érkező csalá-
dok szimbolikusan jelezve vannak: megtudhatjuk az illusztrációból, hány 
magyar és szlovák telepes család érkezett . Gabonatermesztéssel foglalkoz-
tak ezek az emberek, ezért ekét mutatok be elzárt kordonnal, valamint 
a látogatók belemarkolhatnak egy tálba, melyben gabonaszemek vannak . 
A falra erősített műanyag lemezen az aratásról láthatók képek, valamint 
kitérek arra, hogy régen, Borús Rózsa gyűjtései alapján (BORÚS 1981), 
pazarlásnak számított, ha frissen sült kenyeret ettek, mert abból sokat el 
lehetett fogyasztani, és hamar elfogyott . A szövegnek ez lesz a címe: „A 
héját el ne dobjátok / Attól lesz piros orcátok” . A cím szerb nyelven is föl 
lesz tüntetve . A műanyag lemezen egy QR-kód is található, melyet letölt-
ve a budapesti Néprajzi Múzeum Youtube oldalán található, A búzától a 
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kenyérig című, 1987-es néma kisfilmjét2 tekinthetik meg a látogatók . Ez 
a kiállítási rész utalni fog a topolyai szélmalomra, ahol egykor a termést 
őrölték, így egyben funkciót kap a sokak által ismert, de nem használt és 
látogatott szélmalom épülete: a belső terét bemutatjuk a kiállításon képek 
formájában . Ezek egy nagy molinóra lesznek erősítve a falra . Ez a kiállítási 
rész továbbutaló funkciót kap: keresd föl élőben, nézd meg, nézz utána, 
hogyan működött a topolyai szélmalom . A falon lévő monitoron az alábbi 
filmrészletet lehet megtekinteni: Harkai Imre építész magyarul beszélget 
a topolyai szélmalom utolsó tulajdonosával . A kisfilm szerb nyelvű fölira-
tozást kap .

Mindeközben néprajzi tárgyak villantják föl az egykori topolyai pa-
rasztság életét: gabona- és kukoricatermesztéshez, kapáláshoz, fonáshoz, 
lakodalmakhoz és ünnepi összejövetelekhez kapcsolódó tárgyakat állítok 
ki, amelyek a közösséget szimbolizálják az együttes munka során, ami-
kor is szájról szájra terjedhet a népballada . Ezek a tárgyak tárlóban, posz-
tamenseken, a látogatóktól elzárt részen helyezkednek el . Régi képeket 
nagyíttatok ki molinóra a közös kapálásról, fonásról, lakodalmakról, ahol 
szájról szájra terjedhet a népballada . A molinó címe: Helyek, ahol népbal-
ladákat énekeltünk (és szerb fordítása) . A molinón egy QR-kód is feltűnik 
az Ortutay Gyula által szerkesztett Magyar népballadák című kötet inter-
netes verziójáról3, ahol kedvükre olvashatják a népballadákat a látogatók 
a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján . Fülhallgatón hallgathatja a 
látogató, mit jelent a közös munka történetmesélés, daléneklés szempont-
jából: magyar nyelvű közös népballada-éneklést hallgathatnak meg, ame-
lyet a topolyai népdalénekesek énekelnek Tóth Ferenc gyűjtése alapján . A 
fülhallgató tartóján két nyelven tüntetjük fel, hogy kinek az előadásában 
melyik népballadát hallhatjuk . A szerb látogatóknak külön magyarázattal 
szolgálunk, miről szólnak ezek a népballadák . 

Egy újabb tárlóban az 1800-as évek végi, 1900-as évek eleji népi já-
tékokat mutatjuk be másolat formájában, amelyek közül néhánnyal meg 
is ismerkedhet a látogató: kezébe veheti, játszhat vele . Ha alsós gyerekek 
nézik a tárlatot, eljátszom velük a Körben áll egy kislányka kezdetű gyer-
mekjátékot, vagy egy szerb nyelvű játékot . Az előbbi Topolyán is honos 
volt a századelőn, sőt, még az elmúlt években is . A háttérben, molinón, az 
1900-as évek elejének szegényebb sorsú gyermekeiről készült fényképeket 
nagyíttatok ki, mellette képernyőn némafilmeket vetítek egymás után: az 

2 http://www .youtube .com/watch?v=wsVM5y91Z6U (2014 . május 5 .) 
3 http://mek .oszk .hu/06200/06204/html/ (2014 . május 5 .) 
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egyik egy gyermekjátékról, a páros szökdeléséről4, a másik egy héjamada-
rat szimuláló népi gyermekjátékról5, a harmadik a lányok forgásáról6 szól . 

A következő részben, melynek címe Elgépiesedett világ (és ennek a szerb 
fordítása), a gépek jelenléte és az emberek hiánya szimbolizálja azt, hogy 
az elgépiesedett világban az emberek beszélgetését fölváltja a gépek zaja . 
Fülhallgatón keresztül meg lehet hallgatni, hogy erős gépzúgás mellett 
milyen gyöngén hallatszik az emberi beszéd . A falakon nincs semmi, je-
lezve a hiányt . 

Elérkeztünk a kiállításban az 1940-es esztendőhöz, amely Tóth Fe-
renc néprajzkutató és költő születését jelenti . A kiállítótér témájának vál-
tozását jelzi egy ajtó, melyen be kell menniük a látogatóknak, de mielőtt 
betérnének, egy kartontáskát kapnak, melyben papír és ceruza van . Az 
ajtón ez a felirat áll: Kutatószoba (és szerb megfelelője) . Ebben a kiállítási 
részben ismerkedhetünk meg Tóth Ferenccel, a néprajzkutatóval, a köl-
tővel és a művelődésszervezővel . Személyes tárgyai, fényképei és egy róla 
készült dombormű jelzi a kutató jelenlétét . A munkaasztalhoz le lehet 
ülni . Körbeveszik a látogatót a jegyzetek, kották, üres papírok, ceruzák, 
írógép (benne egy elkezdett népballadaszöveg), mintha Tóth Ferenc ép-
pen fölkelt volna a jegyzetelésből, és a látogató ült volna a helyére . Az 
asztalon a népballada definíciója is szerepel . A szerb nyelvű látogatók pe-
dig egy szöveget találhatnak az asztalon arról, mit jelent az asztal a tár-
gyakkal, kinek a jelenlétét . A falon műanyag lemezen a kutató kétnyelvű 
életrajza olvasható . A tárlókon és az asztal mögötti molinón fölnagyított 
fényképek szerepelnek a néprajzkutató terepi munkájáról (munkatársak-
kal, adatközlőkkel, helyszínekkel), valamint egy kézzel írott levélrészlet . 
Fülhallgatón keresztül hallgathatja a látogató a Topolyán gyűjtött A ki-
rályfi című népballadát . A fülhallgató tartóján kétnyelvű rövid magya-
rázat található arról, hol és ki gyűjtötte ezt a népballadát . A fülhallgató 
mögötti műanyag lemezen lévő illusztráció arra inspirálja a közönséget, 
hogy vegye kezébe a papírlapot, és próbálja lejegyzetelni, mit ért meg a 
szövegből . A mellette levő illusztráció azt mutatja be, hogyan történik a 
népballadák lejegyzése, hogyan kottáznak . 

A kiállítás utolsó részében arra keresünk választ, mit ért volna el Tóth 
Ferenc, ha idősebb kort ért volna meg . Ezeket a válaszokat egy műanyag 
lemezre nyomtatott szófelhőben szerkesztem meg két nyelven . Lehetősé-
gek: Topolya díszpolgára, egyetemi tanár, múzeumigazgató . A következő 

4 http://www .youtube .com/watch?v=EiNFf3b25Yc (2014 . június 10 .)
5 http://www .youtube .com/watch?v=pizS_lvTSUE (2014 . június 10 .)
6 http://www .youtube .com/watch?v=mRVGXqO2zcA (2014 . június 10 . )
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lemezen lévő szófelhőben az olvasható két nyelven, mely fogalmakat kap-
csolják a nevéhez halála után: utca Topolyán, a nevéhez köthető megemlé-
kezés, versmondó verseny, kötetei, a jelen kiállítás, irodalmi önképzőkör . 
A népballada útja Topolyára című kiállítás zárásában a látogató leülhet az 
asztalhoz, és írógépen megírhatja a véleményét a kiállításról, sőt, kottáz-
hat is kottapapírra kézzel . Ezeket a papírokat belefűzheti a látogató egy 
hetvenes éveket szimbolizáló mappába, melynek címe: Kutatási adataim a 
muzealizált életművemről.   

Marketingterv 
Az internetes közösségi oldalunkra a kiállításépítés kulisszatitkairól, 

a topolyai népszokásokról, népi épületekről kerülnek föl fényképek, két-
nyelvű szövegek két hónappal a kiállítás megnyitása előtt, és végig újulni 
fognak a kiállítás zárásáig, így folyamatosan éberen tartom az internetezők 
figyelmét, és fogékonnyá teszem őket a kiállításra . 

A kiállítás megnyitása előtti héten sajtótájékoztatót tartok szerb és 
magyar nyelven, hogy megjelenjen a kiállítás híre a nyomtatott sajtóban, 
elektronikus médiában .

A kiállítás megnyitása utáni héten szórólapot küldök a topolyai köz-
ségbeli pedagógusoknak, hogy tárlatvezetésre vagy tárlatvezetéssel egybe-
kötött múzeumpedagógiai foglalkozásra jelentkezhetnek be az osztállyal 
a múzeumba . 

A kiállításmegnyitó után pályázatot hirdetek a középiskolásoknak, 
hogy gyűjtsenek ők is régi topolyai községbeli szokásokat, dalokat; írják 
meg azokat dolgozatként a saját nyelvükön . 

Múzeumpedagógiai terv
Egy múzeumi irodalmi óra lesz A népballada útja Topolyára című kiállí-

tás múzeumpedagógiai kísérőprogramja, amely foglalkozás a Tóth Ferenc 
által gyűjtött A királyfi című népballadán alapul . Az alsós diákok részére 
készített foglalkozásom metodológiáját a Szabadkai Városi Múzeum év-
könyvében, a Museion 9. számában olvashatják .

Összefoglaló
A népballada útja Topolyára című kiállítás nem titkolt szándéka, hogy 

egy új néprajzkutató-generációt neveljen a diákokból, látogatókból . Köz-
ségünkben nincs olyan magyar ajkú néprajzkutató, aki ebben a munkakör-
ben dolgozna; elköltöztek Topolyáról, vagy más munkakörben dolgoznak . 
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Tóth Ferenc már a hetvenes években észlelte, milyen kincs rejlik a topolyai 
nép emlékezetében . Ennek a kincsnek a föltárására szeretnénk motiválni 
a kiállítás látogatóit . 
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