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S K A N Z E N O L Ó G I A

¶ Bő egy évvel ezelőtt, amikor a Kádár-számunk készült, szerettünk volna néhány 
fotót kérni az alapításkori évekből a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
tól, mivel szerepelt a lapban egy szöveg arról, hogyan vált Szentendre a korszak 
kultúrpolitikai szimbólumává, és a Skanzen ennek egyik tökéletes illusztrá  - 
ciója lehetett volna. Ekkor Sári Zsolt, az intézmény főigazgató-helyettese mond-
ta, hogy szívesen adnának, de hamarosan félszázadik jubileumát ünnepli a 
Skanzen, tartogassuk inkább arra az alkalomra a fotókat, és esetleg foglalkoz-
hatnánk a múzeum történetével a születésnap apropóján. Abban a pillanatban 
eldőlt: 2017-ben lesz egy Skanzen-számunk, és nem furdal minket tovább a lel-
kiismeret sem, hogy még nem foglalkoztunk nagyobb felületen (értsd: nem ké-
szült tematikus szám) a néprajzi muzeológia számára. Ezúttal „vendégszerkesz-
tője” is volt a lapszámnak Sári Zsolt személyében, akinek ezúton is szeretnénk 
megköszönni a hónapokon át végzett munkát, amelyet ráadásul párhuzamo-
san kellett végeznie a múzeum ünnepi kiállításának és programjának szervezé-
sével. Egy témának soha ennyi fontos képviselőjét nem sikerült megszólaltatni 
egyetlen számban, mint most, hiszen csak a Disputában négy alapítóval (Nyír- 
egyháza, Zalaegerszeg, Szenna és Szentendre) beszélgettünk, és ezenfelül há-
rom interjú is szerepel a lapban. Kaptunk anyagot Franciaországból, Dániából 
és Erdélyből, és egy laikus számára is tökéletesen értelmezhető alapos áttekin-
tést a hazai szabadtéri néprajzi múzeumokban látható háztípusokról. Az össze-
állítás egyik tanulsága lehet mindenki számára, hogy a „skanzen” már nemcsak 
a vidéki életmód megőrzésének és bemutatásának helye, hanem bármelyik kor-
társ társadalmi csoporté is, legalábbis erre törekednek a külföldi példák, és ebbe 
az irányba halad Szentendre maga is: milyen csoportokat vonhat be az intéz-
mény, a kutatáson felül milyen gyakorlati lehetőségek adódnak a társadalmi 
csoportok együttélésének demonstrálására – vagyis hogyan válik lassan min-
den skanzen falumúzeumból társadalmi múzeummá.

 Gréczi Emőke
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 SVÁ J C I  L E T T 
 A Z  ÉV  E U R Ó PA I  M Ú Z E U M A

¶ A több mint százéves, megújult Genfi Népraj-
zi Múzeumot választották a 2017-es év euró  - 
pai múzeumává. Az Év Európai Múzeuma dí-
jat negyven éve alapította az Európai Múzeu-
mi Fórum az Európa Tanács égisze alatt, hogy 
elismerje a kiemelkedő múzeumi teljesít-
ményeket. Az Európa Tanács Múzeumi Díját 
(CEMP) a Franciaországhoz tartozó Guade-
loupe karibi sziget rabszolga-kereskedelem-
mel és rabszolgasággal foglalkozó múzeuma, 
a Mémorial ACTe kapta. A helyi közösséggel 
való együttműködést és az önkéntesek be-
vonását elismerő Silletto-díjat a portugáliai  
Leiria Múzeumnak ítélték oda. A múzeumok 
társadalmi szerepét „a legrendhagyóbb és 
legvakmerőbb” módon felfogó projekteknek 
járó Kenneth Hudson-díjat a jekatyerinbur-
gi Oroszország Első Elnöke, Borisz Jelcin Mú- 
zeuma érdemelte ki. (MTI)

 M Ú Z E U M O K  É S  M U N K ATÁ R SA I K 
 K A P TA K  E L I S M E R É S T

¶ Átadták a Pulszky Társaság – Magyar Mú  - 
zeumi Egyesület díjait: a Pulszky Károly-díjat 
az idén Hegedűs Krisztián, a Kunszentmár-
toni Általános Művelődési Központ általá-
nos igazgatóhelyettese, néprajzos-történész 
muzeológus nyerte el; Pulszky Ferenc-díjat ka-
pott Kriston Vizi József etnográfus, a társaság 

alapító tagja, volt főtitkára; Éri István-díjat 
adományoztak Szűcsné Zomborka Mártának, 
a társaság alapító tagjának.

¶ A Petőfi Irodalmi Múzeum főosztályaként 
működő sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc 
Múzeum nyerte el Az év múzeuma 2016 pályá-
zat fődíját, az év kiállítása pedig a Bajor Gizi 
Színészmúzeum Simándy-tárlata lett. A bí-
rálóbizottság különdíjjal jutalmazta a győri 
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeu - 
mot, s a BTM Kiscelli Múzeum #moszkvater  

– A Széll Kálmán tér története című időszaki  
kiállítását.

¶ ICOMOS-díjat nyert a gyulai Almásy-kastély 
a példaértékű műemléki helyreállításért – az 
UNESCO műemlékvédelmi világszervezete 
nemzeti bizottsága díját a Műemléki Világ-
nap alkalmából adták át Visegrádon.

¶ Tisztújító közgyűlést tartott a Magyarországi 
Tájházak Szövetsége, ahol átadták az Év Táj-
házvezetője díjat Kulik Melinda történész-nép-
rajzkutatónak, a szegedi Napsugaras Tájház 
vezetőjének. (MC)

 Ú J  V E Z E TŐ  A  J Ó SA  A N D R Á S 
 M Ú Z E U M  É L É N
¶ Bene Jánost kilenc igazgatói éve után, man-

dátuma leteltével Rémiás Tibor történész 
követi a Jósa András Múzeum igazgatói 
székében. A  miskolci Herman Ottó Mú-
zeum egykori igazgatóhelyettese, az egri 

 Összeállította: Magyar Katalin
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Dobó István Vármúzeum korábbi igazga-
tója a hozzájuk tartozó Sóstói Múzeum- 
falu és a Kállay Gyűjtemény munkáját is irá-
nyítja. (NYIREGYHAZA.HU)

 Ú J  É S  M E GÚ J U LÓ  M Ú Z E U M O K
¶ Átadták a Szily János Egyházmegyei Gyűjte-

mény és Látogatóközpontot Szombathelyen, 
amely a Szent Márton-év keretében részben 
felújított, részben újjáépített püspöki palotá-
ban kapott helyet, ezzel pedig a barokk épület 
a nagyközönség számára is látogathatóvá vált.

¶ Befejeződtek a békéscsabai Munkácsy Mihály 
Múzeum Gabonamúzeumának egy részlege, 
a Gajdács-tanya fogadóépületének állagjaví-
tási és felújítási munkálatai, amit korhű be-
rendezésének a megtisztított, felújított be-
rendezési tárgyakkal, használati eszközökkel 
való visszarendezése követ.

¶ Megnyitották a kommunizmus áldozatainak 
emlékére kialakított múzeumot Zalaegersze-
gen, az Államvédelmi Hatóság egykori, Már-
tírok úti épületében. (MC)

 Ú J  Á L L A N D Ó  K I Á L L Í TÁ S O K
¶ Átadták a bonyhádi Völgységi Múzeum új, 

állandó kiállítását, amelyet a Kubinyi Ágos-
ton Program 26 millió forintos támogatásá-
val rendezett meg a közgyűjtemény. Az intéz-
mény tíz teremben több mint ezer tárgy, fotó, 
makett segítségével ad ízelítőt a Völgység tör-
ténetéből az 1200-as évektől a 20. századig 
életmód-, ipar- és technikatörténeti, népraj-
zi összeállításokon keresztül.

¶ Teljesen megújult környezetben, kibővült tar-
talommal várja a látogatókat a Petőfi-emlékek 

Kiskunfélegyházán című kiállítás abban az 
emlékházban, ahol a költő gyermekéveit töl-
tötte. A korszerűsített tárlat bemutatja azt a 
Félegyházát, amelybe a Petrovics család ér-
kezett, ismerteti Petőfi Sándor életútját, és 
megemlékezik a félegyházi Petőfi-kultuszról,  
a szülőhelyvitáról és a Petőfi-szobor kálvá- 
riájáról is. (MC)

 E LV I T T É K  V E S Z P R É M B Ő L 
 A  L Á S Z LÓ  K Á R O LY  GY Ű J T E M É N Y T

¶ A kiállítás, mely a tízes–húszas évek avant-
gárd tendenciáira, a két világháború közötti 
művészeti törekvésekre és az elmúlt fél évszá-
zadban megjelenő új életpályákra helyezte a 
hangsúlyt, 2006 óta volt látogatható a felújí-
tott Dubniczay-palotában. A műgyűjtő 2013-
ban bekövetkezett halála után a műtárgyak 
örököse értékesítené a gyűjteményt. A Ma-
gyar Nemzeti Bank Értéktár programjának 
szakértői felmérték a kollekciót, és a program 
ajánlatot tett, amit azonban a tulajdonos nem 
fogadott el. Az épületben továbbra is kiállítá-
sokat rendeznek majd. (VEHIR.HU)

 F O LYA M ATO SA N  C S Ö K K E N 
 A  M Ú Z E U M L ÁTO GATÓ K  S Z Á M A

¶ A KSH adatai alapján, 2005-ben több mint ti-
zenegymillióan látogatták a magyarorszá-
gi múzeumokat, míg 2015-ben ez a szám alig 
több mint kilencmillióra esett vissza. Az el-
múlt tíz évben a valamivel nyolcmillió fölötti 
éves látogatószám volt a legalacsonyabb. Ez-
zel ellentétben a kiállítások száma folyama-
tosan növekszik, 2005-ben 3290 kiállítás volt 
megtekinthető, míg 2014-ben 4519. A 2015-ös 
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évben ez a szám is drasztikusan esett, majd-
nem ezer kiállítással kevesebbet nézhettek 
meg a látogatók, összesen 3640-et. (MTI)

 M É G S E M  A  L I G E T B E  K E RÜ L 
 A  KÖZ L E K E D É S I  M Ú Z E U M

¶ Bár a Városligetben visszaépül Pfaff Ferenc 
romantikus-eklektikus stílusban, a millen- 
niumi kiállításra tervezett pavilonépülete, de 

– mivel a hely a bővítésekkel együtt is kicsi és 
nehezen használható lenne a múzeum jár-
műparkja számára – a föld alatti kiállítóterek 
nélkül. A régi-új épületben a magyar talál-
mányokra alapozott műszaki csodák palotá-
ja kap helyet, alatta pedig mélygarázs épülne, 
ami a Nemzeti Galéria új épületét is kiszol-
gálná. A Közlekedési Múzeum egy rozsda-
övezetben kialakítandó, jóval nagyobb terü-
letű helyre költözik majd, hogy a gyűjtemény 
jobban bemutatható legyen (a legesélyesebb 
hely az egykori Északi Járműjavító húszezer 
négyzetméteres Diesel-csarnoka Kőbányán). 
Bizonytalan ideig elnapolják ugyanakkor a 
Városligeti Színház építését, mivel a liget kör-
nyékének közlekedési rendszerét előbb át kell 
alakítani. (HVG.HU)

 I N GY E N  L ÁTO GAT H ATÓ 
 A  H E LY I E K N E K  A Z  Ö S S Z E S 
 Ó BU DA I  M Ú Z E U M

¶ Az Óbudán tanulóknak és a kerület állandó 
lakosainak nem kell fizetni most már a nem 
önkormányzati fenntartású óbudai múzeu  - 
mok (Aquincumi Múzeum, Kiscelli Mú- 
zeum, Varga Imre Gyűjtemény, Budapest Ga-
léria, Kassák Múzeum, Magyar Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Múzeum, Vasarely Mú-
zeum) látogatásáért sem. Az önkormány-
zati fenntartású múzeumokat (az Óbudai 
Múzeumot és a Goldberger Textilipari Gyűj-
teményt) már 2016 májusa óta ingyenesen 
látogathatják a kerületi lakosok, s a tanu-
lók szintén térítésmentesen vehetnek részt a 
múzeumpedagógiai foglalkozásokon is. (ORIENT- 
PRESS.HU)

 A DAT BÁ Z I S  K É S Z Ü LT  A  GU L ÁG O N 
 M E G H A LT  K ATO NÁ K R Ó L

¶ A Gulág-emlékév záróeseményére készült 
el a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
gondozásában az az adatbázis, mely több 
mint hatvanezer, a Szovjetunióba elhur-
colt és ott meghalt katona nevét és adatait  
tartalmazza. A  weblap mellett egy köny-
vet is megjelentettek, amelyben fellelhe-
tők az eredeti orosz nyelvű dokumentációk 
is. A második világháború alatt és közvetle-
nül utána több százezer magyar katona esett 
hadifogságba. Szovjet feljegyzések szerint 
513 766 katonát és mintegy százötvenezer ci-
vilt hurcoltak el. A mintegy kétszázezer áldo-
zatból a fogolynyilvántartások segítségével 
66 281-et sikerült azonosítani. (KATONAK- 
AGULAGON.HU)

 N ŐT T  A  K Á R PÁTA L JA I  M Ú Z E U M O K 
 L ÁTO GATÓ S Z Á M A

¶ Az elmúlt év folyamán 36 százalékkal több lá-
togató kereste fel a kárpátaljai múzeumokat, 
mint 2015-ben. A tizennégy múzeumban több 
mint kétszázezer kiállítási tárgyat őriznek, a 
gyarapodás 20,7 százalékkal kevesebb, mint 



az azt megelőző évben. Minden tizedik kiállí-
tási tárgy restaurálásra szorul, ezekből az elő-
ző évben mindössze 361 kiállítási tárgyat újí-
tottak fel, ám ez is 7,1 százalékkal több mint 
2015-ben. A megye múzeumaiban 2016-ban 
százötven tárlat nyílt; az 599,3 ezer látogató 
33,5 százaléka diák volt. (KARPATINFO.NET)

 

 M E G N Y Í LT  A  M I K LÓ SVÁ R I  K A S T É LY
¶ A  nagyközönség is látogathatja már a fel-

újított Kálnoky-kastély épületét, amelyben 
múzeumot alakítottak ki. Az épület késő re-
neszánsz külső díszítésével egyedi a székely-
földi kastélyok között. Gróf Kálnoky Tibor-
nak – a kastély felújítójának és a múzeum 
alapítójának – nem sikerült visszakapnia ősei 
örökségét, így a birtokot az épülettel együtt 
hosszú távra bérbe vette a baróti önkormány-
zattól. A Kálnoky Alapítvány a felújításhoz a 
Norvég Alaptól nyert támogatást, a finanszí-
rozás egyik feltétele az Erdélyi Élet Múzeu- 
mának életre keltése volt. A múzeum több 
korszakot idéz fel, korhű berendezésekkel 
eleveníti meg az egykori nemesi, polgári és 
paraszti életmódot. (SOKSZINUVIDEK24.HU)

 L ÁT VÁ N YO S  K I Á L L Í TÁ S 
 A  NAGY VÁ R A D I  VÁ R BA N

¶ Látványos módon oldották meg, hogy a nagy-
váradi várban felülről rá lehessen látni a vé-
letlenül megtalált Kis Szűz Mária-templom 
romjaira. Állandó tárlat mutatja be a temp-
lom feltárását, a leletanyag mellett helyet ka-
pott a palotatörténeti rész is. A templomnak 
csak a szentélye található bent, a palota alatt, 
a hajója kint folytatódik, a külső udvaron, ám 

az ásatások csak akkor indulnak újra, ha sike-
rül pénzt szerezni erre, mivel fel kell még dol-
gozni az utóbbi tíz évben felgyűlt leletanya-
got is, ami a restaurálás és a várfelújítás során 
előkerült. (ERDON.RO)

 I S M É T  A Z  E R E D E T I  H E LY É N  Á L L 
 TO M PA  M I H Á LY  S ZO B R A 

¶ Szülővárosa, Rimaszombat nem feledkezett 
meg a kétszáz éve született költőről, s az ere-
deti pompájában felújított Tompa tér köz-
ponti helyére visszakerült Holló Barnabás 
1902-ben felállított és most restaurált szob-
ra. Gömör fővárosában helyet kap a szintén 
kétszáz éve született Arany János új szobra is, 
melynek felállításához az Arany János Emlék-
bizottság 17 millió forinttal járult hozzá. (FEL-
VIDEK.MA)

 H ATÁ R O KO N  ÁT Í V E LŐ 
 KU LT U R Á L I S  E GY Ü T T M Ű KÖ D É S I 
 M E GÁ L L A P O DÁ S O K

¶ Debrecen és Nagyvárad hét-hét intézményé-
nek (köztük a Körösvidéki Múzeum és a Déri 
Múzeum) vezetői kulturális együttműködési 
szerződéseket írtak alá, és ezek keretében cse-
reprogramokról, információcseréről, szak-
mai konferenciák és képzések közös szerve-
zéséről állapodtak meg, továbbá megegyeztek 
abban, hogy együttesen segítik a Debrecen 
2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat si-
keres előkészítését; és közös céljuk megvaló-
sítása érdekében tevékenységüket, program-
jaikat összehangolják.

¶ Közös kiállítások rendezése és európai uniós  
pályázati programok megvalósítása a célja 
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annak az együttműködési megállapodásnak, 
amelyet a nyíregyházi, a szatmárnémeti, az 
ungvári és a kassai múzeumok vezetői írtak 
alá Nyíregyházán, a Jósa András Múzeum-
ban. A kapcsolat a tudományos munkát, a kö-
zös kiállítások szervezését és a múzeumpeda-
gógiai együttműködést is segítheti. (ERDON.
RO/SZABOLCSIHIR.HU)

 D I G I TA L I Z Á LTÁ K  A  V I L ÁG  E GY I K 
 L E G NAGYO B B  KÖ N Y V É T

¶ Csak óriási állványra fektetve tudták lefény-
képezni az 1660-ban nyomtatott úgyneve-
zett Klencke Atlas oldalait, amelyek kinyit-
va 176×231 centiméteresek. A British Library 
kincse 2012-ig a legnagyobb atlasz volt a vi-
lágon, amelynek mozgatásához több ember 
szükséges. A holland cukorkereskedő aján-
dékaként egykor Angliába került negyven-
egy rézkarc falitérkép így már online is bön-
gészhető. (BL.UK)

 E GY M I L L I ÓVA L  TÖ B B  L ÁTO GATÓ 
 A  TAT E  M O D E R N B E N

¶ A londoni galériát 2016-ban több mint 5,8 
millió ember kereste fel, ez 24 százalékos 
növekedést jelent, s ezáltal a harmadik leg-
látogatottabb nevezetességgé vált a sziget- 
országban. A látogatókat a tízemeletes szárny 
júniusi megnyitása vonzotta leginkább. 
A legnépszerűbb brit kulturális intézmény a 
londoni British Museum maradt 6,4 millió 
látogatóval még úgy is, hogy az érdeklődés 
5,9 százalékkal csökkent iránta. A második 
legnépszerűbb a National Gallery, amelyre 
6,2 millióan voltak kíváncsiak. Az Egyesült 

Királyság tíz legnépszerűbb kulturális intéz-
ménye közül hétnek csökkent a látogatott-
sága, míg Angliában – London kivételével –  
5,9 százalékkal nőtt a turistaattrakciók láto-
gatóinak száma, Skóciában 15,6 százalékkal, 
Walesben 11 százalékkal, Észak-Írországban 
pedig 7,6 százalékkal. (BBC)

 M Ú Z E U M OT  N Y I TOT T  A Z  E U
¶ Az Európai Parlament megnyitotta az Euró- 

pai Történelem Házát, amely „azokról a dol-
gokról szól, amik közösek bennünk, és azok-
ról az eseményekről, amelyeken együtt men-
tünk keresztül. Valójában ez nemcsak az 
európai történelem háza, hanem az európai 
identitás és emlékek otthona is”. Az állandó 
kiállítások – amelyek az internetes oldalu-
kon (historia-europa.ep.eu) is megtekinthetők 

– csaknem háromszáz múzeum gyűjteményét 
egyesítik Európából és környékéről. A mú - 
zeum oktatási célú programokat is kínál 
majd, ezen kívül a helyi és turistacsoportok 
számára különböző eseményeket is, valamint 
online elérhető információk és publikációk 
jelentős tárházát biztosítja. (INDEX.HU)

 F E LÚ J Í T JÁ K  A  S I G M U N D  F R E U D 
 M Ú Z E U M OT

¶ Bécs 1,69 millió euróval támogatja az össze-
sen négymillió eurós (1,25 milliárd forintos) 
projektet, amely során a Berggasse 19. szám 
alatti múzeum szűkös látogatói területét 
több mint négyszáz négyzetméterre bővítik, 
az eredeti állapot alapján restaurálják a hom-
lokzatot, a földszinten kávézót alakítanak 
ki, ruhatárat és egészségügyi szobát hoznak 
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létre, a magasföldszinten lévő, a nyilvánosság 
elől eddig elzárt rendelőben pedig a múzeu-
mot működtető Sigmund Freud Magánalapít-
vány értékes kortárs és konceptuális művé-
szeti gyűjteménye számára állandó kiállítást 
rendeznek be. (MTI)

 M E G E L EV E N E D I K  I Z L A N D 
 T Ü Z E S  S Z Í V E

¶ Új interaktív múzeum nyílt Izlandon, Hvols-
völlur városában (egyórás autóútra Reykja-
víktól), hogy az ország egyedülálló és illékony 
geológiáját bemutassa a látogatóknak. Az in-
teraktív múzeum megvizsgálja azokat a ter-
mészeti erőket, amelyek több millió év alatt 
Izland kialakulásához vezettek. A kiállítá-
son egy tizenkét méter magas szerkezet szi-
mulálja a köpeny és a magma áramlását az or-
szág alatt – más néven Izland „tüzes szívének” 
mozgását. A látogatók átélhetnek egy mester-
séges füstfelhőt, megtapasztalhatják egy ki-
törés hamufelhőjét, és felfedezhetik a magma 
áramlásának következményeit – a forró isza-
pos edényektől a gejzírekig. A moziterem pe-
dig HD-felvételeken jeleníti meg a drámai 
eseményeket. (THE GUARDIAN)

 H E LY R E Á L L Í T JÁ K  AU GU S T U S 
 C SÁ S Z Á R  M AU ZÓ L E U M ÁT 
 R Ó M Á BA N

¶ Restaurálják és a tervek szerint 2019 ápri-
lisában megnyitják a nagyközönség előtt  
Augustus császár síremlékét Rómában, ame-
lyet hetven év romlás után a TIM olasz tele-
fontársaság finanszírozásával alakítanak át 
modern múzeumegyüttessé. A kör alaprajzú, 

89 méter átmérőjű, 45 méternél magasabb 
mauzóleumban tizenháromezer négyzetmé-
ternyi falat kell restaurálni. A síremlékben 
nyugodott a család több ismert tagja is, ám 
a szarkofágok az évezredek során elvesztek. 
A hely funkciója idővel átalakult: volt erőd, 
lakóépület és színház – utóbbit a fasizmus 
éveiben bontották le. (MTI)

 A  T U TA N H A M O N- K I N C S E K 
 ÁT S Z Á L L Í TÁ SÁ R Ó L 
 TA NÁC S KOZ TA K

¶ Régészek és restaurátorok tanácskoztak Kai  - 
róban arról, hogyan lehet biztonságosan új 
kiállítási helyükre, a város egy másik részé-
ben épülő új múzeumba szállítani az egyipto-
mi főváros központjában lévő Egyiptomi Mú-
zeumból Tutanhamon fáraó trónját, ládáit és 
ágyát, és miképp mutassák be a fáraó sírjá-
ban talált emberi maradványokat – különös 
tekintettel Tutanhamon halva született lány-
testvéreinek maradványaira. Az egyiptomi 
régészeti múzeum szervezte tanácskozáson 
egyiptomi, francia, spanyol, német, svájci, 
dán és japán szakértők vettek részt. Az Egyip-
tomi Nagymúzeum nevű új létesítmény a ter-
vek szerint 2017 végére készül el, de még nem 
tűzték ki, hogy mikor szállítják át a felbecsül-
hetetlen értékű gyűjteményt. (MTI)

 E L K É S Z Ü LT  A  R E F O R M ÁC I Ó S 
 T É R I N S TA L L ÁC I Ó

¶ A Kálvin téren és az interneten (reform500.
hu) is olvasgatható az a 95, feliratos díszkő, 
amelyeken egy-egy nagy reformátortól vett 
idézet, illetve egy-egy magyar szerző témához 



A Reform500 térinstalláció egyik részlete
Polgárdi Ákos felvétele
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kapcsolódó gondolata áll. A lapok száma Lut-
her 95 tézisére utal, amit 500 éve, 1517-ben 
szögezett ki a wittenbergi vártemplom kapu-
jára. A koncepció Szabó Leventéé és Polgárdi 
Ákosé, akiknek emlékezetes közös munkája 
volt a Trefort-kertben található Bevésett ne-
vek emlékmű, mely az ELTE holokausztáldo-
zataira hívja fel a figyelmet a bronzcsíkba be-
vésett 198 egykori oktató és hallgató nevével. 
A járókelők-várakozók elé tárt rövid gondola-
tok koncepciója némiképp rímel a Deák téri 
Evangélikus múzeum feliratos spalettáira is, 
vagy akár a Móricz Zsigmond körtéri Gom-
bát körülvevő, betonba írt Örkény-idézetre.  
A térkövek másolatai közintézményekbe és 
az ország határain belül vagy kívül működő, 
magyar protestáns közösségekbe kerülnek. 
Az internetes felületen interaktív térkép mu-
tatja meg a táblák elhelyezkedését, feliratát, 
bibliográfiai adatait és a majdan örökbe foga-
dott kövek helyét. (MC)

 
 M E G M E N T I K  A  KÖV E T K E ZŐ  ÖT S Z Á Z 
 ÉV R E  L E O NA R D O  R E M E K M Ű V É T

¶ Egy olasz élelmiszerboltlánc egymillió euró  - 
val egészíti ki az olasz kulturális miniszté-
rium 1,2 millió eurós hozzájárulását, hogy  
Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című fres- 
kóját megőrizhessék az utókornak. A restau-
rációs munkák mellett megtisztítják a levegőt 
a milánói Santa Maria delle Grazie kolostor 
refektóriumában, ahol a remekmű található. 
A kolostor mikroklímájának szabályozásával 
nemcsak a freskó időtállóságát javítják, ha-
nem azt is lehetővé teszik, hogy ezután több 
látogató csodálhassa meg a művet. Eddig egy-
szerre legfeljebb huszonöt látogatót engedtek 

be a freskóhoz, és mindenki csak tizenöt per-
cet tölthetett a remekmű előtt. (MTI)

 S KÓ C I A  N E M Z E T I  M Ú Z E U M Á BA 
 K E RÜ L N E K  A  GA L LOWAY- K I N C S E K

¶ Az edinburgh-i Skóciai Nemzeti Múzeumban 
fog otthonra találni minden idők egyik legna-
gyobb Nagy-Britanniában talált viking kin-
cse, ám – mivel Skóciában a megtalált gazdát-
lan kincsek a megtaláló tulajdonát képezik 

– előbb a múzeumnak ki kell fizetnie mintegy 
kétmillió fontot (660 millió forint) a párat-
lanul gazdag lelet megtalálójának. Az ezer-
éves leletre egy amatőr kincskereső bukkant 
a skóciai Galloway egyik templomának kert-
jében, a több mint száz műtárgy egy része Ka-
roling, másik része ír eredetű, számos közü-
lük aranyból, ezüstből készült. (MTI)

 A  NÁC I K  E LV E T T É K, 
 A  M Ú Z E U M  V I S S Z A A DTA

¶ Visszaadtak a jogos tulajdonosoknak egy 
nácik által elkobzott Pissarro-festményt a 
hírhedt Gurlitt-gyűjteményből. A  francia 
impresszionista festő 1902-ben keletkezett,  
La Seine vue du Pont-Neuf, au fond le Louvre 
című festményét 1942-ben Párizsban egy raz-
zia során, egy banktrezorból kobozta el a Ges-
tapo Max Heilbronn francia üzletembertől. 
A Hitlernek is dolgozó műkereskedő, Hildeb-
randt Gurlitt fia egy berni magánmúzeum-
ra hagyta a nagy értékű műgyűjteményt, de 
a német hatóságok megegyeztek a berni mú-
zeummal, hogy a kollekció náci zabrálásból 
származó darabjait visszaadják az egykori tu-
lajdonosok örököseinek. (MTI)



Közös energiánk. Közös sikerünk.
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 Összeállította: Gréczi Emőke

A  FAU V I Z M U S TÓ L  A  S Z Ü R R E A L I Z M U S I G .  Z S I D Ó  AVA N TGÁ R D  M Ű V É S Z E K  M A-
GYA R O R S Z ÁG R Ó L • Z S I D Ó  TÖ RT É N E T I  M Ú Z E U M , A M S Z T E R DA M • szeptember 
24-ig •  Huszonnégy magyar művész alkotásai láthatók a kiállításon, és bár nem volt a válo-
gatás kritériuma, de több esetben a művészek holland kapcsolata is felmerül: Huszár Vilmos 
a De Stijl alapítója volt, Czóbel Béla és Moholy-Nagy László is dolgozott Hollandiában. A ma-
gyar, holland és belga magán- és közgyűjteményekből érkező munkák megmutatják, hogyan 
kapcsolódott a magyar modern képzőművészet a nemzetközi avantgárd irányzatokhoz, a fu-
turizmushoz, a szürrealizmushoz vagy az expresszionizmushoz, hogyan jelenik meg az alko-
tásokon a fasizmus és az antiszemitizmus fokozódó erejétől való félelem. Néhány név a kiállí-
tott művészek közül: Berény Róbert, Kádár Béla, Schönberger Armand, Tihanyi Lajos, Berény 
Róbert, Czigány Dezső, Ország Lili. A katalógussal is gazdagított kiállítás egy sorozat része, 
korábban román és orosz zsidó származású művészeket ismerhetett meg az amszterdami  
múzeum közönsége.

I G E - I D Ő K  • M AGYA R  N E M Z E T I  M Ú Z E U M  • november 5-ig •  Luther fellépésének ötszá-
zadik évfordulója, a Reformáció 500 emlékév egyik kiemelt kiállítása a Magyar Nemzeti Mú-
zeumé, száz kölcsönző intézmény négyszáz műtárgyával. Kiss Erika és kurátortársai e fél év-
ezred magyarországi vonatkozásait tárják a közönség elé, Luther és Kálvin hazai követőire 
emlékezve, az erdélyi fejedelmektől Misztótfalusi Kis Miklóson és a „szombatosok” sorsán át 
Szabó Magdáig. A kiállítás talán leglátványosabb részlete az a vitrinfal, ahová a Kárpát-me-
dence református közösségeitől érkeztek tárgyak, a tárgy hiánya pedig erős gesztusként jelzi, 
hogy nem mindenhonnan sikerült relikviát szerezni. A tárlat utolsó szakasza Benczúr Eme-
se installációjával indul, itt a legismertebb 19–20. századi követők, a hazai tudomány, politi-
ka és kultúra meghatározó képviselői jelennek meg a tablókon és a tárlókban egy-egy szemé-
lyes tárgy erejéig.

Ü GY N Ö K  A  BÁ R P U LT BA N  •  M AGYA R  K E R E S K E D E L M I  É S  V E N D É G L ÁT Ó I PA-
R I  M Ú Z E U M  •  október 1-jéig •  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 
végzett kutatásokra alapozott kiállítás a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas évek vendég-
látásának eddig kevéssé ismert világába vezet el: példákat mutat az állambiztonságnak a 
szállodákban, presszókban, éttermekben folytatott tevékenységére, kortárs enteriőrökkel 
érzékeltetve a korszak hangulatát. Megtudható, hogy az akkor frissen újraélesztett Gundel 
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étterem alkalmazottainak hány százaléka volt beszervezve, hogy mennyit lehetett keresni 
„konzumálással” (az adatok egyenesen Rákosi unokahúgától származnak, aki maga is űzte 
ezt a tevékenységet), milyen kategóriákkal, jelzőkkel illették a jelentések az akkor legnép-
szerűbb vendéglátóhelyeket a Pipacstól az Ibolyáig, hogyan hoztak létre egy helyet (Sole Mio)  
a Hegyalja úton eleve azért, hogy a hazánkban tartózkodó külföldiek kompromittálhatók le-
gyenek. Egy interaktív útmutató segítségével világossá válik, hogy történhetett egy felszol-
gáló óvatos beszervezése, milyen lépésekre milyen opció lehetett a válasz. A Németh Szand-
ra és Maczó Balázs által rendezett kiállítás nem ítélkezik és nem kíván leleplezni, mindössze 
színes képet nyújt a vendéglátás és az állambiztonsági szolgálatok közötti változatos és regé-
nyes kapcsolatról.

KÜ LÖ N U TA K. K A R L- H E I N Z  A D L E R  É S  A  M AGYA R  A B S Z T R A KC I Ó  • K A S SÁ K  M Ú-
Z E U M  É S  K I S C E L L I  M Ú Z E U M  – F ŐVÁ R O S I  K É P TÁ R • szeptember 17-ig •  A két mú-
zeum közös kiállítása az idén kilencvenéves német absztrakt művész életművére és magyar 
művészkapcsolataira helyezi a hangsúlyt. A drezdai születésű művész sokáig nem kapott le-
hetőséget arra, hogy minimalista műveit, kollázsait kiállítsa, először a nyolcvanas évek elején, 
tehát az ötvenes éveiben volt erre lehetősége. (A helyzet ismerős lehet számunkra is, a kul-
túrpolitika és az absztrakt művészet viszonya hasonlóan problémás volt idehaza is a második 
világháború után, egészen az enyhülés időszakáig.) Adler alkalmazott művészeti munkák-
ból élt a mellőzés évtizedeiben, építészeti, belsőépítészeti munkái, utcabútorai Drezda arcu-
latának meghatározó elemeivé váltak. A Kiscelli Múzeum kiállítása azt vizsgálja, hogy jelent 
meg a geometrikus absztrakció a magyarországi középületeken, miközben a kiállítóterekben 
nem volt kívánatos. A Kassák Múzeumban Adler képzőművészeti tevékenysége kerül előtér-
be, megszólalnak olyan magyar alkotók (Bak Imre, Fajó János), akik kapcsolatban álltak a né-
met művésszel, akinek munkáit a Fajóék által alapított Józsefvárosi Galéria is kiállította an-
nak idején. A kurátorok: Branczik Márta, Leposa Zsóka (Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár), 
Sasvári Edit, Juhász Anna (Kassák Múzeum).

RÜ GY FA K A DÁ S  –  A   H E J E T T E S  S Z O M LYA Z Ó K  KO R A I  KO R S Z A K A  ( 1 9 8 4 – 1 9 87 ) 
•  Ú J  BU DA P E S T  G A L É R I A  •  szeptember 3-ig •  A   KO PÁ R  S Z I K  S A R JA  –  H E J E T-
T E S  S Z O M LYA Z Ó K  1 9 87 – 1 9 92  •  LU DW I G  M Ú Z E U M  •  szeptember 10-ig •  A min-
dentől és mindenkitől független művészcsoportot 1984-ben alapították többségében Somo-
gyi Győző tanítványai (Beöthy Balázs, Danka Attila, Elek István KADA, Fekete Balázs, Kardos 
Péter, Nagy Attila, Várnagy Tibor, Vidákovich István), első kiáltványuk szerint „a tagok kö-
zött nincsen semmilyen erőszakolt szellemi egység vagy egyetértés”. Spontán akciókat, kö-
zös festéseket rendeztek, történeti festményeket „alkottak újra”, installáltak a maguk sajátos 
módján. A nyolcvanas évek végén veszítettek függetlenségükből, részévé váltak a hazai intéz-
ményrendszernek, ahogy erről egy későbbi kiáltványukban őszintén vallottak. A párhuzamos 



kiállítások anyaga a csoport két korszaka mentén válik ketté: a „Bálnában” az alapítást köve-
tő underground időszak jelenik meg a stencilezett Világnézettségi Magazin számaival, a Kis-
örspusztán és a „Platón barlangjában” készült fotókkal, a közösen létrehozott festményekkel,  
a manapság elmaradhatatlan megfigyelési jegyzőkönyvekkel. A Ludwig Múzeum a csoport 
intézményesült éveit mutatja be a hamarosan bekövetkező felbomlásig.

E L L I OT  E RW I T T :  R E T R O S P E KT Í V  • R O B E RT  C A PA  KO RTÁ R S  F OTO G R Á F I A I  KÖZ-
P O N T  • szeptember 10-ig •  Az idén nyolcvankilenc éves fotográfus Robert Capa meghívá-
sára csatlakozott 1953-ban a Magnum ügynökséghez. Az orosz származású, de már Párizsban 
született, a világháború elől családjával az Egyesült Államokba menekülő művész munkáira 
az irónia, személyiségére az önirónia jellemző, bátran hangoztatja, hogy a fotózást a legko-
molyabban is csak hobbinak, magát amatőr fotográfusnak tekinti. Dolgozott többek között 
a Life és a Look magazinnak, egy darabig a Magnum vezetői pozícióját is betöltötte. A hatva-
nas évek közepén egy megrendelésre Magyarországon, Lengyelországban és Csehszlovákiá-
ban fotózik, a „külső szemmel” készült sorozat az életmű egyik legerősebb része, ő maga is a 
legsikeresebb és legnagyobb örömmel készült munkájának tekinti. A Capa Központ kiállítása  
(kurátorok: Csizek Gabriella és Barkóczi Flóra) az egész életművet áttekinti.

G I ACO M E T T I  •  TAT E  M O D E R N ,  LO N D O N  •  szeptember 10-ig • Alberto Giacometti ma 
kétségkívül az egyik legnépszerűbb és legtöbbre értékelt szobrásza a 20. századnak, ezt a mu-
zeológusok éppúgy tudják, mint a műtárgypiac szereplői. A londoni múzeum is a biztos si-
kerre ment, amikor a párizsi Giacometti Alapítvánnyal együttműködve kiállított kétszázötven 
szobrot és grafikát, ezt némely kritika fel is rója az egyébként szívesen kísérletező, kánon-
felforgatásra hajlamos intézménynek. Valójában az olasz anyanyelvű svájci művész vissza-
tér a brit fővárosba, ahol az 1955-ös kiállításával az első nagyobb sikerét vívta ki, és 1965-ben, 
egy évvel a halála előtt már a Tate is rendezett műveiből egy nagyobb kiállítást, még ha nem 
is akkorát, mint a mostani (két éve pedig a National Portrait Gallery, ezért is lehet érdekes a 
múzeum választása). A tíz teremben időrendi sorrendben kiállított művek, a vékony, elnyúj-
tott alakok ilyen tömege valóban sokkoló, de mindenképpen hatásos. A kiállítás egyik legna-
gyobb értéke, hogy 1956 óta először látható egyben a hat Velencei asszony: a sorozatot a mű-
vész a Velencei Biennále francia pavilonja számára készítette. Az egyes darabokról készült 
öntvények a világ különböző múzeumaiban láthatók, az eredeti bronzokat alapos restaurá-
lás után most először van mód kiállítani, e tekintetben mindenképpen különleges esemény  
a londoni kiállítás.

A R A N Y KO R I  Á L M O K  – VÁ LO GATÁ S  R I P P L- R Ó NA I  Ö D Ö N  G R A F I K A I  GY Ű J T E M É-
N Y É B Ő L  • R I P P L- R Ó NA I  M Ú Z E U M , K A P O SVÁ R  • 2018. január 21-ig •  Rippl-Rónai 
József vasúti tisztként dolgozó öccse, Ödön nemcsak legfontosabb támasza volt a művésznek, 
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de idővel maga is műértővé vált, gyűjteményét nemcsak fivére műveivel, ha-
nem műtermi vásárlásokkal, sőt külföldi vételekkel is gyarapította. 1912-től  
Kaposváron „magánmúzeumot” működtetett, kiállításokat rendezett, kollek- 
cióját akkoriban az egyik legnagyobb vidéki modern gyűjteménynek tekintették.  
Az egyébként rendszeresen kiállított anyagnak most egy kevéssé ismert, sőt 
titkolt része került a közönség elé: Rippl-Rónai Ödön ugyanis jelentékeny akt-
gyűjteményt birtokolt kortárs művészek alkotásaival, ebből negyvenet állíta-
nak most ki a kaposvári múzeumban, Aba-Novák Vilmostól a Nyolcak tagjain 
át Vaszary Jánosig. Bár a gyűjtő ez irányú érdeklődése a családon belül ismert 
volt, az 1910-es évek Kaposvárja nem lett volna nyitott egy ilyen gyűjtemény el-
fogadására, és ettől kezdve még igen sokat kellett várni addig a pillanatig, amíg 
a válogatás nyilvánosságra kerülhetett.

K I N C S E S  K E C S K E M É T  •  K ATO NA  J Ó Z S E F  M Ú Z E U M ,  K E C S K E M É T  •  
augusztus 20-ig • Igazi „új szerzemények” kiállítás ez, hiszen az elmúlt tíz év-
ben feltárt lelőhelyekről származó vagy hosszú lappangás után előkerült régé-
szeti és történeti tárgyakat mutat be. A gyarapodás nemcsak a „profi” régészek-
nek, hanem az amatőr kincskeresőknek is köszönhető, az egyik legfontosabb 
darab egy 16. századi céhes pecsét, amely az 1940-es években tűnt el, most pe-
dig egy kisizsáki tanya udvarán bukkant fel a sárból. A kiállítótér alján egy idő-
vonal fut, ennek mentén tablók ismertetik az adott régészeti, történelmi kor-
szak jellemzőit, segítve a kiállított tárgyak értelmezését, hiszen a leletek között 
bronzkori, avar kori, tatárjárás kori emlékek éppúgy megtalálhatók, mint  
a „fiatalabb”, kétszáz-háromszáz éves műkincsek. A kiemelt tárgyak mellett a 
feltárások, kutatások eredményei a kiállításon felállított látványraktárban és 
az érintőképernyőn követhető háromdimenziós modelleken is láthatók. Kurá-
torok: Rosta Szabolcs és Székelyné Kőrösi Ilona.

C I N Ó B E R  A L KO N Y  –  VÁ LO GATÁ S  Á M O S  I M R E  M Ű V E I B Ő L  •  Á M O S 
I M R E –A N NA  M A R G I T  M Ú Z E U M ,  S Z E N T E N D R E  •  augusztus 20-ig • 
Az 1984-ben létrejött múzeum gyűjteménye Anna Margit saját és Ámos Imre 
műveit tartalmazó adományából jött létre. Bár az anyagból többször frissült a 
múzeum állandó kiállítása, mégis akadnak még olyan alkotások a múzeum rak-
tárában, amelyek nem szerepeltek a nyilvánosság előtt. Ezekből válogat a kiál-
lítás, mégpedig az életmű utolsó szakaszából, az 1939 és 1944 között, a munka-
szolgálatok idején keletkezett művekből. Az öt festmény és huszonöt grafika 
arról tanúskodik, hogy Ámos a vészkorszak legsötétebb időszakában a látomá-
sokba, álmokba menekült, az utolsó művek pedig a végső elkeseredést, feladást 
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örökítik meg. Ezek a képek árnyalják, kiegészítik mindazt, amit a vázlatkönyvekből, naplók-
ból, a munkaszolgálatokból feleségéhez írt levelekből tudunk testi és lelki állapotáról, élet-
körülményeiről.

M Ű V É S Z E K  ÁGY Ú D Ö R G É S B E N  –  E R D É LY  A Z  E L S Ő  V I L ÁG H Á B O RÚ BA N  • C S I K I 
S Z É K E LY  M Ú Z E U M , C S Í K S Z E R E DA  • július 30-ig •  A Nagy Háborúra emlékező cente-
náriumi kiállítások sorában nyílt meg Csíkszeredán az erdélyi művészeknek a háború éveiben 
betöltött szerepét felidéző tárlat, amelynek anyagát a kolozsvári művészettörténész, Murádin 
Jenő és az MNG tudományos főigazgató-helyettese, Szücs György válogatta. A kiválasztás két 
szempontot követett: művészek Erdély területén és erdélyi művészek távoli fontokon. A leg-
több művel Nagy István és Márton Ferenc van jelen, ők végigkövették a háború eseményeit, 
megörökítették a harcterek életét. A hadifestőként alkalmazott Vaszary János rajzain a lerom-
bolt Csíkszereda látható, Papp Aurél pedig még a békekötést követően is évekig elevenítette 
fel alkotásain a háború borzalmait. A műveket öt erdélyi és öt magyarországi közgyűjtemény 
bocsátotta a kurátorok rendelkezésére.

I S T E N I  PÁ R B E S Z É D  •  C Y  T WO M B LY  É S  A  G Ö R Ö G  A N T I KV I TÁ S  •  M U S E U M  O F 
C YC L A D I C  A R T,  AT H É N  •  szeptember 3-ig •  Az amerikai képzőművész huszonhét 
olyan alkotását állítják párhuzamba tizenkét antik műtárggyal, amelyeket a görög mitoló-
gia ihletett, így egyfajta dialógus alakul ki a régi görög és a kortárs nyugati művészet között. 
Az 1928-ban született Twombly 1957-től 2011-ben bekövetkezett haláláig többnyire Olasz- 
országban élt, fekete-fehér expresszionista műveit ezt követően felváltották a történelmi 
utalású, görög és római mitológiai témák, de az íráshoz, számjegyekhez, jelekhez, szimbó-
lumokhoz való viszonya mindvégig erős maradt (a világháborúban kódfejtőként szolgált 
az amerikai hadseregben). 1960-ban járt először Görögországban, de csak a hetvenes évek-
ben készítette el azokat a műveit, amelyeken az Olümposz isteneit (Aphrodité, Niké, Apol-
ló, Hermész) ábrázolja. A kiállítás alkalmából nemcsak görög múzeumok kölcsönöztek 
klasszikus tárgyakat, de első alkalommal hagyta el Olaszországot (a firenzei régészeti mú-
zeumban őrzik) az úgynevezett François-váza, amelyről azt tartják, hogy ha minden más an-
tik görög váza elpusztulna, egyedül is képes lenne mindent megmutatni a klasszikus görög  
művészet csodájából.

F É N Y É R Z É K  – S Z E M É LY E S • SAVA R I A  M Ú Z E U M , S ZO M BAT H E LY • december 21-ig •  
F É N Y É R Z É K  –  F OTÓ/ S Z I N T É Z I S  • S ZO M BAT H E LY I  K É P TÁ R  • szeptember 24-ig •  
Egy éven át tartó kiállítássorozat indult útjára Szombathelyen, amelynek témája a fotográ-
fia, helyszíne pedig a Savaria Múzeum több filiáléja: az Iseum, a Képtár és a Skanzen. A ki-
indulópont a Knebel család hagyatéka, ők alapították Szombathely első fotóműtermét 1861-
ben és örökítették meg a város történetét száz éven keresztül. Ugyanezen a Személyes című, 
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látványos installálással megrendezett, a közönség aktivitását is igénylő kiállításon mintegy 
kilencven fotográfus négyszáz munkája eleveníti fel a város száz évét, a városlakók minden-
napjait (sport, kultúra, divat, szokások) az 1860-astól az 1960-as évekig. Ezzel párhuzamo-
san nyílt meg a Szombathelyi Képtár Fotó/Szintézis című tárlata, amely a saját gyűjteményére 
alapozva végigvezeti, hogyan vette át a festészet szerepét a fotográfia. Száz művész három-
száz alkotása segítségével példákat mutat arra, hogy miként alkottak művészek mindkét mé  - 
diummal, hogyan változtatta meg a portré alkotását a technika fejlődése, milyen kapcsolatok, 
hatások fedezhetők fel a két alkotói mód között.

Á R K Á D I A  S Z Í N E I  –  R E M E K M Ű V E K  A  S Z É P M Ű V É S Z E T I  M Ú Z E U M  Z I C H Y- GY Ű J-
T E M É N Y É B Ő L  • KU LT Ú R PA LOTA ,  M A R O SVÁ SÁ R H E LY • augusztus 31-ig • Talán  
nem túlzás azt állítani, hogy a rekonstrukció ideje alatt a Szépművészeti Múzeum gyűjte-
ménye a fél világot bejárja. Az utazó tárlatok egyike az egykori Fővárosi Képtár alapját adó, 
1953-ban a Szépművészetibe beolvadó Zichy-gyűjtemény marosvásárhelyi válogatása, amely 
Gosztola Annamária kurátori munkáját dicséri. Zichy Edmund bécsi gyűjteményét fia, Zichy 
Jenő gazdagította tovább, egyben megnyitotta a szélesebb közönség előtt, végül a fővárosra 
hagyta, hogy bárki számára megtekinthetővé váljon. Bár a gyűjtemény iparművészeti és ke-
leti tárgyakban is rendkívül gazdag volt, ezúttal a 17–18. századi nemzetközi és magyar kép-
zőművészeti alkotásokból áll össze a kiállítás. A félszáz mű között találjuk Jan Kupecký két 
festményét, Mányoki Ádám Georg Wilhelm von Werthern grófról készült képmását, Bernar-
do Canal római vedutáját, Antonio Bellucci erotikus Danaéját. A válogatás ősztől a bukaresti 
Nemzeti Múzeumban lesz látható.

M E G O L DÁ S  VAGY  U TÓ P I A ? D I Z Á J N  M E N E KÜ LT E K N E K • S T E D E L I J K  M Ú Z E U M , 
A M S Z T E R DA M  •  szeptember 3-ig • Jelenleg mintegy hatvanmillió ember kénytelen el-
hagyni hazáját a háborús állapotok vagy egyéb kényszerek miatt, elveszítve korábbi élete és 
identitása legfontosabb elemeit. Építészek és tervezők fogtak hozzá, hogy megpróbáljanak 
olyan körülményeket teremteni számukra, amelyek valamilyen módon az új otthonukban is 
rekonstruálják a korábbi élethelyzetüket. A múzeum ötven ilyen tervet állít ki, amelyek prak-
tikus, de ötletes megoldásokra törekednek: olyan ruhadarabok, amelyek szükség esetén sá-
torként is használhatók, hordozható, összeállítható padlók, technikai eszközök, amelyekkel 
digitális szolgáltatásokhoz lehet kapcsolódni. Látható Syrian Yara Said zászlója, amelyet az 
olimpiai menekültválogatott számára tervezett. A múzeum ezzel a programmal olyan kérdé-
seket igyekszik feltenni, mint hogy szükséges-e feltétlenül különálló csoportnak tekinteni 
a menekülteket, stigmatizálnak-e az olyan jelzések, mint a Refugees Welcome matrica. A két 
helyszínen látható kiállítás (a múzeum mellett, illetve az egykori Bijlmerbajes börtön épüle-
tében) megrendezésébe egyébként menekülteket is bevontak, példa erre a Cucula bútorterve-
ző csoport és a Refugees Company szíriai építészpáros.
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Ország Lili és Bálint Endre, 1960-as évek
Magángyűjtemény
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ő maga nem 
fogadta volna el ezt 
a túl látványos, túl 

költséges rendezést. 
Ország Lilit tehát 
hiányoltam saját 

kiállításáról

ebben a kötetben 
találtam rá arra az 
igazi Ország Lilire, 

aki – legalábbis 
számomra – valaha 

így létezett

O R S Z Á G  L I L I  É S  B A R Á T A I

 „…a világból a fényeket…” Ország Lili levelezése
 Szerkesztette Árvai Mária és Zsoldos Emese
 MNG, 2017

¶Nehéz felidézni azt, aki már sok évtizede nem él, s barátai közül is már csak ke-
vesen tudnak rá emlékezni. Ország Lili 1926. augusztus 8-án született, Oester-
reicher Lívia néven. 1978. október 1-jén halt meg, s én 1977 tavaszán találkoztam 
vele utoljára. Különleges találkozó volt, mert – szokásától eltérően – legszemé-
lyesebb érzelmeiről beszélt, arról a szerelemről, ami Vasilescu Jánoshoz fűzte –  
s akinek nevét egyébként nem említette. Láthatóan a legfontosabb az volt szá-
mára, hogy ez a kapcsolat továbbra is rejtett, titkos legyen, rettegett attól, hogy 
kiderüljön. Ugyanolyan szenvedélyesen, majdnem megszállottan elemezte ezt a  
különös kapcsolatot, mintha a képeiről beszélt volna, mint ahogy azt korábban 
néha megtette. Általában zárkózott volt, kerülte a pátoszt és a feltűnést. Nem 
engedett be minden érdeklődőt harminc négyzetméternyi lakás-műtermébe: 
előbb tudni akarta, ki-mi az illető, miért érdeklődik a képei iránt, vajon isme-
ri-e már őket annyira, hogy értékelni tudja, ha az újabbakat megmutatja neki. 
Szorongott, de tetteiben, gondolkodásában tökéletesen autonóm maradt, senki 
nem tudta befolyásolni, bár legjobb barátai véleményét megkérdezte a képeiről.

¶ A Magyar Nemzeti Galéria 2016–17-es kiállításán (Árny a kövön. Ország Lili művé-
szete) azt reméltem, a termekben valahol rábukkanok az ő különös személyisé-
gére, amit olyan jól ismertem. Kerestem azt az atmoszférát, azokat a hangula-
tokat, amelyek Ország Lili műtermében vagy az Állami Bábszínház enyvszagú, 
szűk műhelyében olyan otthonosságot jelentettek. Kerestem azt, amit csak ő 
tudott, azt a „boszorkányosságot”, amit egyedül képviselt. Remek képeit per-
sze lehetett a tárlaton élvezni, de a felnagyított, őt nem jellemző fotók, az erős, 
néha bántó fények s az egész színpadiasság nem őt magát, hanem a róla – belő-
le – formált „vélt valóságot” idézte. Felteszem, hogy ő maga nem fogadta volna 
el ezt a túl látványos, túl költséges rendezést. Ország Lilit tehát hiányoltam saját 
kiállításáról, s ez a hiányérzet mindaddig megmaradt, amíg idén február 21-én 
kezembe nem vettem az Ország Lili levelezését bemutató, akkor publikált köte-
tet, amely a Magyar Nemzeti Galéria Adattári Források sorozatában, Árvai Má-
ria és Zsoldos Emese szerkesztésében jelent meg. Ebben a kötetben találtam rá 
arra az igazi Ország Lilire, aki – legalábbis számomra – valaha így létezett, kü-
lönleges szépségével, keleti vagy etruszk szobrokra emlékeztető nemes vonása-
ival. S aki emlékeimben, annyi év után is, így is maradt meg. S akinek nemcsak 
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a különböző 
szerzőktől 

(barátoktól, 
kritikusoktól, 

hivatalos 
személyektől) való 

írások nemcsak 
az eltelt évek 

eseménytörténetét 
vázolják fel, 

hanem sokszor 
kiegészítik egymást, 

válaszolnak 
egymásnak

nemcsak róla, 
hanem barátai  

(és ellenségei) 
révén az adott 

korszakról, az 1944 
utáni, egészen 

a nyolcvanas 
évek végéig tartó 

évtizedekről

a festményeit, hanem varázsos egyéniségét, tehetségét, szerénységét és kitar-
tását, szenvedélyességét és egyszerűségét tisztelte és szerette mindenki, aki va-
laha ismerte.

¶ A kötet 528 lapból, 397 levélből, a hozzájuk tartozó jegyzetekből, dokumentum- 
fotókból, függelékből, névjegyzékből áll. A levelek nagy része az MNG Adat- 
tárából származik, akárcsak az 1962 és 1972 közti évekből való zsebnaptárak, 
valamint vázlatfüzetek is. Ezekből, valamint számos más, magántulajdonban 
lévő levélből, visszaemlékezésből, hivatali iratból született meg a kötet, amely-
ben a levelek a legkorrektebb módon, szoros kronológiai sorrendben követik 
egymást. Így a különböző szerzőktől (barátoktól, kritikusoktól, hivatalos sze-
mélyektől) való írások nemcsak az eltelt évek eseménytörténetét vázolják fel, 
hanem sokszor kiegészítik egymást, válaszolnak egymásnak – azaz több oldal-
ról mutatnak be olyan eseményeket, véleményeket, vitákat, amelyeknek közép-
pontjában mindig Ország Lili áll. Az első levél dátuma 1942. április 6., az utol-
sóé 1984. december 25. – lényegében a levelezés és az egyéb dokumentumok 
Ország Lili tevékeny életének szinte teljességét átfogják, sőt még a halála utáni 
eseményeket is részben követik. Noha természetesen vannak hiányosabban do-
kumentált időszakok, hiszen számos levél nyilván elkallódott, mégis, a festő pá-
lyája tökéletesen rekonstruálható a dokumentumokban rögzített tények, köz-
lések alapján. A külső eseményeket bemutató életúthoz hozzátartozik annak 
egykori recepciója is, ami itt szintén szinte percről percre nyomon követhető. 
S ami talán még fontosabb: a művész belső fejlődése, szemléletének változása, 
vonzáskörök és barátságok, utazásélmények, lelkesedések és depressziók, saját 
művészetének értékelése, kritikája – más művészek és alkotók jellemzése. Te-
hát mindaz, ami – hozzá kapcsolódva – sokszínű nemzetközi hálózatot alakít ki.

¶ A kötet ugyanis nemcsak Ország Liliről szól. Ami ennél még izgalmasabb: való-
jában nemcsak róla, hanem barátai (és ellenségei) révén az adott korszakról, az 
1944 utáni, egészen a nyolcvanas évek végéig tartó évtizedekről. Amiben ő élt, s 
a barátai is: amiben mindenki kereste a maga helyét, kereste a munkalehetősé-
geket, az emberi kapcsolatokat, a fennmaradást, a túlélést és az öröm ritka pil-
lanatait. Ezt a korszakot rekonstruálni személyes visszaemlékezések, oral his-
tory interjúk és levéltári, könyvtári kutatások együttesével lehet. A kötetet csak 
az állíthatta össze, aki ismerte a korszak számos szereplőjét, s ha nem ismerte 
eléggé, felkutatta, utánament a részleteknek, a szinte nyomuk veszett szerep-
lőknek, eseményeknek, feljegyzéseknek. Ország Lili életművét először S. Nagy 
Katalin publikálta (oeuvrekatalógussal együtt) 1993-as nagymonográfiájában. 
De számos más tanulmány, könyv, katalógus is megjelent róla, amelyek – a tel-
jesség igénye nélkül – elemezték az életművet. Az utóbbi években megnőtt az 
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a forráskiadvány 
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szinte önmagában 
is megállná a helyét
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a korai évek 
főszereplője Róbert 
(Rosenberg) Miklós 
festő, aki 1938-ban 
Ungváron rajzolni 

tanította a fiatal 
Ország Lilit

érdeklődés Ország Lili festészete iránt, és több új szempontot, újfajta értéke-
lést is publikáltak az MNG legutóbbi nagy Ország Lili-katalógusában, amely a 
kiállításhoz kapcsolódott.  A tudományos feldolgozások közül a legfontosab-
baknak Árvai Mária írásait tekinthetjük, az ő tanulmányait, valamint a most 
megjelent Ország Lili-levelezéskötetet, különös tekintettel az eddig ismeretlen, 
új források felkutatására és elemzésére. A forráskiadvány jegyzetanyaga szin-
te önmagában is megállná a helyét. Ha a nagyszámú jegyzetanyagot egybeszer-
kesztenék, kis túlzással élve azt mondhatnánk, hogy mindjárt egy új, tudomá-
nyos monográfia kerekedne ki belőle.

¶ Mivel a levelek, interjúrészletek, hivatali határozatok mind az elmúlt korszak ter-
mékei, s nagyjából ismeretlenek, együttesen hihetetlenül érdekessé válnak. 
A dokumentumkötet újdonsága nemcsak magukban a(z először) publikált for-
rásokban rejlik, hanem legalább annyira a jegyzetekben, pontosabban a mindig 
tényszerű, pontos és ugyanakkor szűkszavú kommentárokban. Egy-egy jegyzet 
igen alapos kutatómunka eredményeként jelenik meg, és akár módosíthatja 
mindazt, ami az adott tárgykörben addig megjelent. Példának okáért Lili apjá-
ról, Oesterreicher Manó Mihályról (1892–1950), pontosabban az ő sorsának ala-
kulásáról eddig nem lehetett semmi biztosat tudni. Itt viszont Blei (Vajda) Lola 
Ország Lilinek 1947-ben írt levelénél olvasható, hogy Ország Lili édesapja a há-
ború utolsó évében hazautazott Ungvárra. Róbert Miklós önéletrajzi írásában 
szerepel, hogy húgának megírta az Ország Lili apjával történteket. „Egyszer Or-
szág Lili apjáról írtam, akit mint kulákot 7 évre ítéltek el és ott halt meg a lem-
bergi börtönben” (lásd a kötet 24. levelét).

¶ A kötetnek vannak fő - és mellékszereplői, akik az idő múlásával változnak, helyet 
és szerepet cserélnek. A korai évek főszereplője Róbert (Rosenberg) Miklós fes-
tő, aki 1938-ban Ungváron rajzolni tanította a fiatal Ország Lilit. 1956-ban Auszt-
riába menekült, Bécsben telepedett le. Lilivel élete végéig szeretetteljes baráti 
kapcsolatban maradt. Szinte folyamatos levelezés alakult ki közöttük, amely-
ben Lili a művészi és személyes problémáit is megosztotta. Levelei egyfajta nap-
lójelleget öltenek, akárcsak a férfié. Kettőjük kapcsolata azonban mindig meg-
maradt a barátság szintjén, annál nem ment tovább. 1956 után Róbert Miklós 
rengeteget segített Lilinek külföldi utazásai megszervezésében.

Noha természetesen vannak hiányosabban dokumentált 
időszakok, hiszen számos levél nyilván elkallódott, 
mégis, a festő pályája tökéletesen rekonstruálható 
a dokumentumokban rögzített tények, közlések alapján. 
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Bálint általában 
könnyedén, 

humorral, néha 
kötözködve ír,  
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„az absztraktok 
egy termet kaptak, 

és ott a főfalon 
lógtam…”

festészete továbbra 
is csak a „tűrt” 

kategóriába 
tartozhatott

¶ A másik főszereplő Bálint Endre, akitől az első levél 1953. június 20-án így kezdő-
dik „Egyetlen festőnő nincsen itt, aki bosszantana. Azt mondja a Balaton ne-
kem: azért dicséri a képeimet, mert tetszem magának? … Tévedtem: a szemek 
gonoszak is. Szombaton láttam és féltem tőlük” (10. levél). A kettőjük közti szel-
lemi-művészi kapcsolat már a legkorábbi levelektől tetten érhető. Lili festői kar-
rierje ekkor kezd kibontakozni, Bálint elismeri a korai, Tihanyban festett mű-
veit, de még nem látja meg bennük az igazi nagy tehetséget. Bálint általában 
könnyedén, humorral, néha kötözködve ír, de előfordul, hogy éppen Lilinek 
árulja el belső tépelődéseit. 1955. június 27-én írja: „hogy nehezen fest ? Ne le-
gyen gyerek! Én kétségbe vagyok esve, hogy könnyen festek, és nincs monda-
nivalóm… Milyen jót tenne velem, ha kivenné kezemből az ecsetet” (15. levél). 
A levelezés kettőjük közt akkor válik igazán – jó és rossz értelemben véve – fe-
szültté, érzelmekkel telítetté, mikor már országhatárok választják el őket egy-
mástól: Bálint Franciaországba emigrál, Lili itthon marad.

¶ Érdekes módon az 1956-os forradalomról (amelyben Bálint tevékeny szerepet vál-
lalt) nemigen esik szó a levelekben. Lehetséges, hogy ez Lilinek nem volt olyan 
fontos, ezért nem írt róla, de az is lehet, hogy félt: elolvassák a leveleit. Vagy az 
is elképzelhető, hogy éppen ezek az írások tűntek el.

¶ Az élet azonban megy tovább. 1957 márciusában Lilinek szinte váratlan pozitív él-
ményben van része: szerepel a Fészek Klubban egy modern kiállításon, ahol zö-
mében az Európai Iskola alkotói mutatják be műveiket. „Általában Vajda, Anna 
Manci, Bálint és én tetszettek a legjobban (ezt most tudtam meg – rettentő büsz-
ke vagyok!) Sokan voltak, akik kimondottan lelkesedtek a dolgaimért” – írta  
Róbert Miklósnak (28. levél). Az igazi nagy esemény azonban az 1957. áprilisi 
Tavaszi tárlat a Műcsarnokban, ahol – ahogy Lili írja – „az absztraktok egy ter-
met kaptak, és ott a főfalon lógtam… Na és ezután ájultam el végképp, mert má-
sok szerint és szerintem is nekem volt ebben a teremben a legnagyobb sikerem” 
(34. levél). A beszámoló azt a felhőtlen boldogságot árasztja, amit Lilinek a ki-
állítás, az úgynevezett absztraktokkal való együttes szereplés és az ő személyes 
sikere okozott. Ez a periódus jelenti Lili életének talán első fellendülő, optimis-
ta időszakát, amikor már a rövid siker is kárpótolni tudja az elszigetelődésért, 
szegénységért.

¶ Ezt követően már egy sokkal rosszabb, nyomott korszak következett, amiben a mű-
vészi pálya sikereit inkább az emberi kapcsolatok és az utazások helyettesítették. 
Mindezekért persze meg is kellett harcolni. Lili festészete továbbra is csak a „tűrt” 
kategóriába tartozhatott, akárcsak a többi, modern vagy absztrakt felfogású al-
kotóé. Első önálló kiállítását majd kilenc évvel később, 1966-ban Izraelben ren-
dezte, és az első itthonit 1967-ben a székesfehérvári István Király Múzeumban,  
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semmit nem 

lehetett látni, 
sem De Chiricót, 
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(fotózom ugyanis), 
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de festeni muszáj, 
tehát festek” 

Pilinszky verseiből, 
írásaiból ihletet 
merített, ő pedig 
ugyancsak igen 

sokra tartotta Lili 
művészetét

nem minden bonyodalom nélkül. Mindkettőnek nagy sikere volt, de kicsit úgy, 
mintha Ország Lili már egy igazi befutott művész lett volna, háta mögött sok 
tárlattal, katalógussal, értékes publikációval. De minderről igazán nem volt szó. 
Elég nehéz évek teltek el, tele szorongásokkal és erőfeszítésekkel. Az élmény-
szegény itthoni környezetet Lili feltétlenül fel akarta oldani, külföldi képeket 

– vagy legalábbis levelezőlapokat – kért barátaitól, mert itthon szinte semmit 
nem lehetett látni, sem De Chiricót, sem Max Ernstet, akik művészete iránt ki- 
emelten érdeklődött. Mindezen közben tanult, beleszeretett egy-egy műfajba, 
így a bolgár vagy orosz ikonokba. Két-három hónapig sálakat is festett azért, 
hogy a keresett pénzből egy társasutazással Moszkvába mehessen tíz napra.

¶ Ami a baráti kapcsolatokat illeti, Bálint Endrével tulajdonképpen csak 1957 máju-
sától bontakozik ki az igazi levélkapcsolat, kis túlzással élve, „levélregény”. Ek-
kor már Bálint elhagyta Magyarországot, s megpróbált Franciaországban ma-
gára találni, ami nehezen sikerült neki. Hiányzott az otthon hagyott családja, 
Vajda Lajos vagy Csontváry szellemi közelsége. Bálint 1957. május 14-én írta Li-
linek első párizsi levelét, Lili május 22-én válaszolt neki Budapestről: „Ezt a sok 
mindent képtelen vagyok feldolgozni, aminek az a következménye, hogy hol sí-
rok maga után, hol gyűlölöm, nem tudom rendezni a dolgot, mert megcsalva 
érzem magam és az egész Vajda-vonalat, amelyet folytatni maga nélkül nem le-
het… úgy rendeztem el, hogy egy-egy kész képről fotót küldök (fotózom ugyan-
is), mit sem változtat letargiámon, de festeni muszáj, tehát festek” (39. levél). 
S talán az igazi vallomás: „Jaj, Istenkém, ezt nem lehet kibírni. Maga az egyetlen 
fix pont, aminek mindig örültem, még akkor is, ha állandóan veszekedtünk. Hát 
most minek örüljek?” (39. levél). A levelezés ebben a hangnemben, néha túlfű-
tött érzelmességgel, néha sértődöttséggel, néha kisebb gúnyolódásokkal (főleg 
Bálint részéről) még évekig (Bálint hazatéréséig) s részben utána is tart, csak ki-
sebb intenzitással. Lili meg akarja ismertetni Bálinttal a legújabb munkáit, ezért 
fotókat küld neki, majd reklamálja, mi a véleménye róluk. De Bálint csak akkor 
jön rá, hogy Lili az évek során igazi nagy művésszé változott, amikor a képeket 
eredetiben láthatja, és ekkortól magával egyenrangú festőnek tudhatja.

¶ Lili ebben az időben barátkozott össze Pilinszky Jánossal, akit az Állami Bábszín-
házban dolgozó Márkus Annának (Pilinszky első felesége – a szerk.) köszönhe-
tően ismert meg. Pilinszky verseiből, írásaiból ihletet merített, ő pedig ugyan-
csak igen sokra tartotta Lili művészetét. 1972-es székesfehérvári kiállítását már 
a költő nyitotta meg. „A megnyitó nagyon ünnepélyes volt: Pilinszky János nyi-
totta meg egy versével, amit nekem ajánlott” – írta levelében Ország Lili Róbert 
Miklósnak (341. levél). Pilinszkynek pedig így köszönte meg: „Drága Jancsi, azt 
hiszem, még sohasem voltam olyan büszke semmire, mint arra, hogy nekem 
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ajánlottad versedet. De nemcsak büszkeségről van szó: a megnyitódtól ünnep-
pé vált számomra a kiállítás és ünnepi ajándék a versed” (337. levél). 

¶ Márkus Anna, Lili volt bábszínházbeli munkatársa, aki közvetített Lili és Pilinsz-
ky között, szintén elhagyta Magyarországot 1956-ban, s Párizsban Bálintnak 
egyik legnagyobb segítőtársa, támasza lett, második férjével, Czitrom Gáborral 
együtt. Levelezésük ugyancsak helyet kap a kötetben, ahogyan Márkus Anna 
(festői nevén Anna Mark) és Lili levélváltása is.

¶ Ami az utazásokat illeti, ezek ugyanolyan fontosak voltak Lili számára, s több fon-
tos kapcsolata alakult ki az utazások alatt, vagy éppen ezeknek köszönhetően 
tudta utazásait megszervezni. Az egyik legérdekesebb, feldolgozásra váró kap-
csolat Valerio Occhetto olasz újságíróval alakult ki, aki katolikus szellemiségű 
újságokban publikált, s már 1966 májusában interjút készített a szintén kato-
likus lapokban publikáló Pilinszky Jánossal. Occhetto többször járt Magyaror-
szágon, s megismerkedett Ország Lili művészetével is, ami annyira megnyerte 
a tetszését, hogy a továbbiakban mindent megtett azért, hogy Lilinek Olasz-
országban kiállítása legyen. Occhetto a jelen kötet számára megfogalmazott 
visszaemlékezésében leírja, hogyan szervezte meg a római Galleria del Babui  - 
no-beli tárlatot 1969 áprilisában, ami nagyon jól sikerült, s Lili sok képet el is 
adott. A későbbiekben is tartották a kapcsolatot, erről a kötetben több levél is 
tanúskodik.

¶ Ország Lili az idők során több külföldi kultúrdiplomatával került kapcsolatba, kö-
zéjük tartozott a francia André Padoux, aki képet is vett tőle, vagy az izraeli Da-
vid Giladi, aki első egyéni tárlatát szervezte meg Izraelben. Ugyancsak fontos 
szerepet töltött be Lili életében a torinói Paolo Santarcangeli, aki a művész lel-
kéhez közel álló témákkal foglalkozott (a betűk mágiája, labirintusok), írásai 
nagy hatást gyakoroltak a festészetére (479. levél).

¶ A magyar gyűjtők közül az elsők közé Rácz István tartozott, akivel személyes ba-
rátsága alakult ki, s aki már igen korán vásárolt tőle. A másik Kolozsváry Ernő 
és felesége volt, akikkel hosszú ideig levelezett, Kolozsváryval olykor a képein 
vitatkozott, feleségével szintén szoros barátságba került, együtt utaztak, ren-
geteget beszélgettek.

¶ A kapcsolatok száma végtelen, s szinte mindegyik barátság kifejeződött vásárlás-
ban vagy komolyabb gyűjtésben, kiállításrendezésben, előadásokban. Minder-
ről számot ad a kötet, amelynek információanyagából csak egy igen kis részt 
tudtam itt bemutatni.  A kötetben közölt adatok még további feldolgozásra vár-
nak, hogy mielőbb beépüljenek a magyar művészettörténet szerves egészébe. 

 Passuth Krisztina



Kinyílik egy új világ.

Marco Ricci műhelye: Bushy Park látképe szökőkúttal, 1715 (részlet) olaj, vászon, 150,4 x 248,0 cm
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 
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az illusztrálás, 
meggyőzés, 

szolgálat hármasa 
jellemezte  

a belső dekorációk 
kialakítását

a könyvtárak freskói 
természetesen 
a megrendelők 

szándéka szerinti 
programmal 

készültek

I L L U S Z T R Á L Á S ,  M E G G Y Ő Z É S ,  S Z O L G Á L A T

 Bibliotheken, Dekor (17.–19. Jahrhundert). Szerkesztette: Frédéric Barbier, István 
 Monok, Andrea De Pasqule) Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissen-
 schaften, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Éditions des Cendres, 2016

¶A kötet egy sorozat második kiadványaként jelent meg, az elsőnek a stras - 
bourgi könyvtárak története a témája. A könyvtárosok világnapján írom e so-
rokat, és mind a világnap, mind a kötet arra emlékeztet, milyen fontosak voltak 
és maradtak (még mindig) a könyvtárak életünkben. A tizenöt, francia, német 
és olasz nyelven íródott tanulmány szerzői között magyar kutatók, szakembe-
rek is vannak, és ennek megfelelően magyar témák, magyarországi könyvtárak. 
De a témaválasztást nem elsősorban a földrajzi szempontok vezérelték, sokkal 
inkább a könyvtárak szerepe, azok belső díszítése, illetve annak eszmei alap-
ja, háttere, különös tekintettel a könyvtárak alapítóira és működtetőire. Ahogy 
Frédéric Barbier tanulmányának címe kitűnően összefoglalja: az illusztrá-
lás, meggyőzés, szolgálat hármasa jellemezte a belső dekorációk kialakítását.  
Az antikvitás mintáinak szerepe, antik szerzők műveinek felidézése és képpé 
formálása a reneszánsz könyvtárak fő jellegzetessége volt, itt a tanulmány utal 
I. Mátyás király bibliotékájára is. Az ellenreformáció idején kialakuló ikonog-
ráfia később hosszú időre meghatározta a könyvtárak belső díszítését, egyúttal 
a tudás és a műveltség fejlesztését szolgáló intézményt megmutatva. 

¶ Elmar Mittler tanulmánya a művészet vagy propaganda kérdést feltéve vizsgálja 
évszázadok könyvtár-dekorációját. A Biblioteca Apostolica Vaticana falképei 
az antik szerzők bemutatásánál az antikvitás konkrét előzményeihez nyúlnak 
vissza, a humanizmus és kereszténység harmóniájának csúcspontját írása sze-
rint Raffaello Stanza della Segnatura-beli falképei jelentik. A könyvtárak fres-
kói természetesen a megrendelők szándéka szerinti programmal készültek,  
a megrendelő és persze a használó céljaihoz alkalmazkodva. A Habsburg Biro-
dalom jelentős egyházi központjainak könyvtárai – Göttweig, Melk, St. Florian  
kolostoregyütteseinek részeként – nagyméretű allegorikus mennyezetképe-
ken fogalmaztak meg olyan tartalmakat, amelyek mind a könyvtárakban őrzött 

A tizenöt, francia, német és olasz nyelven íródott 
tanulmány szerzői között magyar kutatók, szakemberek 
is vannak, és ennek megfelelően magyar témák, 
magyarországi könyvtárak.



Kracker János Lukács:  A tridenti zsinat. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár nagytermének mennyezetfreskója, 1778



Kracker János Lukács:  A tridenti zsinat. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár nagytermének mennyezetfreskója, 1778
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távol az uralkodói 

akarattól,  
de a megrendelő 

szándékától sem

az uralkodó erényeit 
és a birodalom 

gazdagságát 
bemutató bonyolult 

allegorikus 
kompozíció

művekhez, mind az egyházhoz és az uralkodóhoz szorosan kötődtek. Paul Tro-
gernek az isteni bölcsességet (Melk, bencés apátság könyvtára) vagy Bartholo-
meo Altomonte Erény és Tudás házasságát ábrázoló mennyezetfreskója (St. Flo-
rian) a barokk illuzionisztikus falképek legszebb példái közé tartoznak, Cesare 
Ripa 1593-as kézikönyvének (Iconologia) előírásait és mintáit követve. Az ad-
monti bencés apátság 1775–76-ban szintén Altomonte által készített mennye-
zetfreskóinak megrendelője Matthäus Offner apát, Mária Terézia tanácsadója 
volt.  A kupola ábrázolásainak témája a Sapientia Divina, az isteni bölcsesség 
volt, az egyházatyák és próféták alakjaitól körülvéve, míg a hat oldalkupolán a 
tudományok és művészetek fejlődését bemutató kompozíciók láthatók. A tel-
jes koncepció a felvilágosodás eszméit tükrözi, és ez nem állt távol az uralkodói 
akarattól, de a megrendelő szándékától sem.

¶ Az egri Főegyházmegyei Könyvtár nagytermének mennyezetképe, Johan Lucas 
Kracker műve 1778-ban készült el, a megrendelő, Eszterházy Károly püspök el-
képzeléseit tükrözve, aki történeti hűséget várt el a téma megjelenítésében. 
A kompozíció viszonylag statikus és hagyományos figurális része mellett meg-
lepő a gotizáló, illuzionisztikus épületábrázolás, a valójában a látványnál jóval 
laposabb mennyezeti tér érzékeltetése, amelyre Kazinczy Ferenc leírása szerint 
Franz Anton Maulbertsch azt mondta volna, ilyet ő nem tud. A megállapítás 
annyiban igaz, hogy ez már egy új stílus, a 18. század második felében, a század 
vége felé egyre nagyobb teret nyerő romantika ízlését jelzi előre, és valójában 
igen kevéssé idézte az elvárt történeti hűség szerint a tridenti (trentói) Sta Ma-
ria Maggiore, a zsinati helyszín reneszánsz architektúráját. 

¶ Az Osztrák Nemzeti Könyvtár, a korábbi Hofbibliothek díszterme önálló tanul-
mány tárgya, nem véletlenül. Joseph Emanuel Fischer von Erlach irányította 
az apja, Johann Bernhard Fischer von Erlach által tervezett épület kivitelezését 
1723 és 1726 között. Az építkezés befejeztével kezdte el a díszterem falkép-de-
korációjának megfestését Daniel Gran, és 1730-ban fejezte be. A kupola felüle-
tét VI. Károly apoteózisa díszíti, az oldalszárnyak falfelületein a háború és béke 
allegorikus jelenetei láthatók. Az uralkodó erényeit és a birodalom gazdagsá-
gát bemutató bonyolult allegorikus kompozíció programját Conrad Adolph von 
Albrecht dolgozta ki. Az udvari tudós programleírását tartalmazó kötet ma is  

Az ellenreformáció idején kialakuló ikonográfia később 
hosszú időre meghatározta a könyvtárak belső díszítését, 
egyúttal a tudás és a műveltség fejlesztését szolgáló 
intézményt megmutatva.
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a profán közönség 
feltűnése  

új ikonográfia 
alkalmazásával  

járt együtt

a könyvtár gyűjteményében található. Aurora, a Hajnal alakja jelzi a napfelkel-
tét, amelyet az uralkodó megjelenése jelez, a két legfontosabb uralkodói erényt, 
az erőt és bölcsességet szimbolizáló Apolló és Hercules által tartott portréját  
a felkelő nap sugarai világítják meg. A falképegyüttes bonyolult utalásainak 
szövevényes rendszere itt is Cesare Ripa Iconologiáját használja kézikönyvként, 
az uralkodó mint a tudomány és művészet támogatója, „Hercules Musarum”  
főszereplésével.

¶ A Habsburg Birodalom kolostori könyvtárainak felképdekorációin megjelenő  
új motívumok Andreas Gamerith írása szerint a látogatói-használói kör kibő-
vülésével magyarázhatók – a profán közönség feltűnése új ikonográfia alkal-
mazásával járt együtt.

¶ Mennyiben volt ez hasonló, illetve milyen elemek tértek el a birodalmi hagyomá-
nyoktól a csehországi egyházi intézmények könyvtáraiban? Michaela Seferiso-
vá Loudová tanulmánya a vidéki és prágai könyvtár-dekorációk elemzésével ér-
zékelteti, a hasonló elemek nyilvánvalóan ugyanazon forrás használata révén 
jelentek meg a freskókon, de sok egyéni változat gazdagította a képet, a felvilá-
gosodás eszméinek megjelenése pedig a cseh kolostori könyvtárak falképprog-
ramjában is hozott változásokat.

¶ Serfőző Szabolcs a közép-európai pálos rendi könyvtárak dekorációjával foglalko-
zik. Az 1693-ban alapított pesti pálos kolostor egy ideig a Magyar Nemzeti Mú-
zeum kiállítóhelyeként is működött, az 1765-ben kialakított könyvtár ugyan-
azon évben festett mennyezetképe a tudományok allegorikus ábrázolása. 

¶ Częstochowa-Jasna Góra középkori eredetű pálos kolostorának könyvtára 1736-
ban épült, kifestése két évvel későbbi, és a már jól ismert és gyakran előfordu-
ló témát, a Divina Sapientia ábrázolást találhatjuk itt is, az isteni és emberi böl-
csesség, Fides és Ratio kapcsolatát, Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae 
című műve alapján. 

¶ A pálos kolostorok résztémája mellett a magyarországi barokk könyvtárak de-
korációjáról összefoglaló tanulmány is készült. Jászó premontrei prépostságá-
nak freskói a bécsi Hofbibliothek programját utánozzák, mint sok más egyházi 
könyvtár-dekoráció. A Johann Lukas Kracker által készített falképek egyik leg-
szebb részlete az apátság újjáépítésének apoteózisa a könyvtár mennyezetén. 

A kötet tanulmányai a 19. századdal zárulnak, és itt már 
jól érzékelhetők azok a radikális ikonográfiai változások, 
amelyek során az egyházi témák helyett a profán, 
mondhatnánk szakmai tematika jelenik meg.



Párizs, Bibliothéque Mazarine. Henri Scott rézkarca, 1870-es évek
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a tudományok 
és művészetek 

allegóriái mellett 
az erényekéi is 

megjelennek

a könyvekkel, 
könyvkészítéssel 

kapcsolatos 
technikai újítások, 

illetve maguk  
az újítók 

ábrázolásai 
láthatók

A püspöki központok – Sümeg, Eger, Kalocsa, Szombathely, Pécs, Marosvásár-
hely, Pannonhalma – könyvtárainak freskóin a megrendelők portréi mellett 
az antik szerzők és tudósok is megjelennek, közöttük olyan kortársak képei is, 
mint Isaac Newton.  

¶ A viszonylag kevés 18. századi kastélykönyvtár közül a sárvári programja idézi  
a bécsi példát, Joseph Ignaz Milldorfernek a Szlucha György gróf, udvari taná-
csos, kamarás könyvtárában és olvasókabinetjében található falképein a tudo-
mányok és művészetek allegóriái mellett az erényekéi is megjelennek. 

¶ Eger témája még egy tanulmányban feltűnik: Jernyei-Kiss János a Líceum dísz-
termének Franz Sigrist által készített, a négy fakultást ábrázoló mennye-
zetképének újszerűségéről ír, annak forrásait is feltárva. A gyulafehérvári  
Bat  thyáneum, a  Biblioteca Batthyaniana könyvtár és tudományos gyűjtemény 
ikonográfiai programjának rekonstrukciója Doina Hendre Bíró hiánypótló 
munkája.

¶ A mai Palais de l’Institut de France épületében található Mazarine Könyvtár  
a nápolyi születésű bíboros személyes könyvgyűjteményét őrizte palotájában.  
Az európai uralkodók és hírességek által látogatott könyvtár mintaként szolgált 
számos helyen, mind gyűjteménye, mind pedig belsőépítészeti kialakítása vo-
natkozásában. Egy újfajta szempontú feldolgozás a Francesco Borromini által 
tervezett könyvtárak bemutatása. Borromini sajátosan egyedi építészeti meg-
oldásai ezen a területen is megfigyelhetők. 

¶ A kötet tanulmányai a 19. századdal zárulnak, és itt már jól érzékelhetők azok a ra-
dikális ikonográfiai változások, amelyek során az egyházi témák helyett a pro-
fán, mondhatnánk szakmai tematika jelenik meg. A torinói királyi könyvtárban 
például az uralkodók, erények, tudományágak allegóriái helyett a könyvekkel, 
könyvkészítéssel kapcsolatos technikai újítások, illetve maguk az újítók ábrá-
zolásai láthatók. 

¶ A 19. századi közkönyvtárak legfontosabb elemei az olvasótermek voltak, ezek-
ből is remek válogatást kapunk, közöttük van Jože Plečniknek, a prágai vár új-
jáépítőjének műve, a ljubljanai Nemzeti és Egyetemi Könyvtár különleges szép-
ségű, hatalmas csarnoka.

¶A kötetet lezáró összefoglaló tanulmány zárszava után megfogalmazhatjuk saját 
egyéni konklúziónkat: olyan könyv született, amely interdiszciplináris jellegé-
vel, régóta nélkülözött feldolgozásaival nagyon sokat ad számos tudományág 
művelői mellett a „csupán” érdeklődő olvasó számára is. Nem mellékes, hogy 
nemcsak tartalmilag, hanem külsejében is.

 Basics Beatrix
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Kincsek a város alatt. A Budapesti Történeti Múzeum kiállítása
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az építtetők és 
a régészek érdekei 

érthető módon nem 
esnek egybe

Z S I D I  PAU L A  kurátor, főigazgató-helyettes, Budapesti Történeti Múzeum
E GY  K I Á L L Í TÁ S  –  É S  A M I  M Ö G ÖT T E  VA N
I D Ő S Z A K I  K I Á L L Í TÁ S  K I N C S E K  A  VÁ R O S  A L AT T 
–  Ú J D O N SÁ G O K  A  M Ú LT B Ó L  C Í M M E L  A  BU DA P E S T I  TÖ RT É N E T I 
M Ú Z E U M  VÁ R M Ú Z E U M Á BA N

¶ Tíz év, több mint kétezer régészetileg megfigyelt építkezés, csaknem százötven 
ásatási helyszín és pontosan 1259 kiállított műtárgy. Számokban ez a mérlege a 
Budapesti Történeti Múzeum régészeti munkáját bemutató időszaki kiállítás-
nak. A tárlat azonban több, mint logikus rendben álló, szép, régi tárgyak szem-
léje. Kirajzolódnak a főváros jelenlegi területének ősi településközpontjai, meg-
találjuk történeti események, háborúk és virágkorok lenyomatait, ugyanakkor a 
látogató az illusztrációkon és a rekonstrukciókon keresztül a megélt történelem 
egy-egy földbe zárt pillanatának részese lehet. Az eredmény hátterében több 
szervezet és intézmény, beruházók és szakemberek közös, rendszerbe foglalt 
munkája húzódik. Hosszú és szervezett munka kell ahhoz, hogy a beruházás 
földmunkái során dokumentált és a múzeumba mentett leletekből egy kiállí-
táson bemutatható és mindenki számára érthető történeti kép rajzolódjon ki.

¶ A Budapesti Történeti Múzeum a jogszabályok alapján illetékes a főváros terü-
letén régészeti feltárások végzésére és a beruházásokhoz kapcsolódó régésze-
ti munkák elvégzésére. Jogszabályok határozzák meg az építtetők és a feltárók 
feladatait egyaránt. Ők a főszereplői a régészeti ásatások első fázisának, a terep-
munkának. Az építtetők építési szándéka nyitja meg a lehetőséget – különös te-
kintettel a városi területre – a feltárás előtt. A régész az építkezés során nyerhet 
bepillantást, ha csak rövid időre is, az egyébként épülettel, infrastruktúrával és 
burkolattal fedett terület történeti rétegeibe. Ez azt jelenti, hogy beruházások és 
beruházók nélkül az elmúlt tíz év fővárosi régészeti munkáinak kilencven szá-
zaléka nem jöhetett volna létre. A feltárás költségei is az építtetőt terhelik, aki a 
nyugvó rétegeket építkezése érdekében bolygatja vagy semmisíti meg. A régé-
szeti ásatások nagy része ilyen módon, a beruházók szempontjából, az építke-
zések, földmunkával járó fejlesztések értékes „melléktermékének” tekinthető. 
Az építtetők és a régészek érdekei érthető módon nem esnek egybe. A sike-
res régészeti kutatás feltételezi az együttműködést, amelyhez egymás munká-
jának tisztelete szükséges. Ezért a kiállítás bevezető tablósora a beruházókról 
szól. Megkérdeztük néhány kiemelkedő jelentőségű, nagyobb lélegzetű beru-
házás vezetőjét, hogyan élte meg a feltárást, mit jelentett a beruházás számá-
ra a régészeti jelenlét. Néhány részlet a válaszokból: „Az első reakció a rettenet… 
aztán [a Fejlesztő] kénytelen-kelletlen megbékél a helyzettel.” (Angel Gábor, BIF)  
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a múzeum 
ásatásainak 

száma nem 
tervezhető, várható 

nagyságrendjét 
az építőipari 
konjunktúra 

alapján előre csak 
megbecsülni lehet

a feltárásokat 
komoly szakmai 

előkészítő munka 
előzi meg

„A fejlesztés egyes fázisaihoz beterveztük a régészeti feltáráshoz szükséges időtarta-
mot és költségeket, így a kivitelezés során nem ért bennünket váratlan meglepetés.” 
(Kocsány János, Graphisoft) „A feltárást végző régészekben nagyszerű embereket 
ismertem meg, akik nemcsak a saját szakmájuk szempontjait, hanem a mi problé-
máinkat is megértették.” (Wachsler Tamás, Steindl Imre Program) „A régészek-
kel történt hosszú és konstruktív egyeztetéssorozat alapján sikerült megtalálni [a] 
megoldást.” (Tóth Csaba, KKBK) „Bár a beruházó munkáját lassítják a feltárások, 
többletköltséget okoznak nekünk, de az olyan szakmai együttműködések, mint amit 
mi is tapasztaltunk az említett projektünknél… valódi értékmentésnek számítanak.  
Ez széles körű társadalmi felelősségvállalásunk keretébe beleillik.” (Kézdy György, 
Trigránit) Természetesen a fentiek csak kiragadott és a jó együttműködést iga-
zoló példák, de jól mutatják, hogy a régészet, bár többnyire teher a fejlesztés-
nél, de általa az értékmentés az adott projekt üzleti stratégiájába is beépülhet. 

¶ Ha a beruházó biztosítja a feltárás jogszabályban előírt feltételeit, akkor már a fel-
táró intézményen, a főváros területén a Budapesti Történeti Múzeumon van a 
sor, hogy az ásatást minél előbb és a szakmai elvárásoknak megfelelően elvé-
gezze. Akkor is, ha egyidejűleg több tucatnyi építtető jelentkezik a múzeumban 
a munkakezdés igényével, és akkor is, ha a múzeum régészeinek nagy része ja-
nuártól januárig terepen van. A múzeum ásatásainak száma ezért nem tervez-
hető, várható nagyságrendjét az építőipari konjunktúra alapján előre csak meg-
becsülni lehet. 2005 és 2008 között hatvan-hetven feltárást végeztünk évente, 
majd a gazdasági válság következtében számuk radikálisan csökkent, évente 
alig néhány munkához kapcsolódott régészeti feladat. Néhány éve azonban is-
mét fellendült a beruházási kedv, aminek eredményeképpen jelenleg ismét alig 
győzik régészeink a munkát.  A múzeum igényekhez igazodó, rugalmas „örök-
ségvédelmi rendszere” azonban biztosíték arra, hogy el tudja látni a feladatot. 

¶ A rendszer működésének alapja a múzeum stabil szakmai személyi állománya, 
amelyet a fenntartó főváros biztosít. Az állandó létszám azonban nem elegen-
dő a torlódó feladatok idején, a beruházót pedig nem nyugtatja meg, hogy, ha 
majd lesz kapacitás, foglalkozunk az ő beruházásával is. Ráadásul a feltáráso-
kat komoly szakmai előkészítő munka előzi meg, munkaigényes a szerződések 
műszaki és jogi előkészítése is, amely sokszor hosszas tárgyalásos időszakot igé-
nyel. Ezekhez a feladatokhoz igazodik az intézményi struktúra is: a feltáráso-
kat végző három régészeti szakmai osztály, a régészeti adatokat kezelő adattár, 
valamint a koordináló és műszaki-jogi kérdésekben eljáró ásatási projektiro-
da. A feladatmegosztás hatékonyabb és gyorsabb munkát tesz lehetővé. To-
vább gyorsítja a szakmai munkát, hogy az intézmény régészei területi felosztás-
ban (az őskoros régészek korszakok szerinti felosztásban) dolgoznak, egy-egy 
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a terepi munkák 
idénye elvileg 

márciustól 
novemberig 

tart, az őszi–téli 
időszakban  
a hangsúly 

általában  
a dokumentáció 

készítésére és  
a leletfeldolgozásra 

tolódik

egy-egy kiemelkedő 
jelentőségű leletről 

a feltárók különböző 
médiacsatornákon 

hírt adnak

a most megnyílt 
Kincsek a város 

alatt című, egy 
hosszabb feltárási 

korszakot áttekintő 
kiállítással pedig, 

szándékaink 
szerint, 

hagyományt 
teremtünk

régészeti lelőhelycsoport, lehatárolt terület (illetve korszak) felelősei. A terü-
leti felelősök birtokában vannak minden adatnak, ismeretnek, ami szükséges 
ahhoz, hogy az adott régión belül gyors szakmai előkészítő munkát és – ami 
a beruházó számára még fontosabb – pontosabb idő- és pénzkeretet tudjanak 
meghatározni. A területi felelős átlátja a területén folyó valamennyi munkát. 
De sokszor ez sem elég a szinte naponta jelentkező új igények kielégítéséhez. 
Ezért a terepi szakmai munka segítésére, meghatározott feladatra, időszako-
san ásatási technikusokat kell igénybe vennünk a jogszabályok által biztosított 
lehetőségek keretein belül. A kézi földmunka és a régészeti bontómunka eseté-
ben is ez a helyzet, azzal a lehetőséggel kiegészítve, hogy ha kapacitáshiány lép 
fel egy-egy feltárás esetében, akkor a beruházó maga is biztosíthatja a szüksé-
ges létszámot. A terepi munkák idénye elvileg márciustól novemberig tart, az 
őszi–téli időszakban a hangsúly általában a dokumentáció készítésére és a lelet-
feldolgozásra tolódik, bár mostanság egyre több feltárás szorul a téli, szakmai-
lag kedvezőtlen időszakra. A rugalmas rendszer alkalmas arra, hogy a terepi fel-
adatokról a szakmai munkaerőt átcsoportosítsa a belső, múzeumban végzendő 
feladatokra. Ezek közül is a legkritikusabb a leletkonzerválás, a restaurálás és 
a leletnyilvántartás. Volt olyan időszak, amikor belső erőből és az ásatási tech-
nikusokkal kiegészítve sem tudtuk e feladatokat házon belül megoldani. Ekkor 
– hogy a jogszabályi határidőket be tudjuk tartani – külső céget bíztunk meg a 
feladattal, vállalva ennek minden szakmai kockázatát. Az állandóan változó ka-
pacitásigényhez való alkalmazkodás nem könnyű, a lehetőségek mentén, időről 
időre, más és más megoldást kell keresnünk. Egyetlen biztos pontunk van: a cél, 
a főváros régészeti örökségének feltárása, megőrzése és hasznosítása.

¶ Az intézmény örökségvédelmi rendszerében nagy szerepet kap a nyilvánosság és 
az eredmények hasznosítása. Ebben a szakemberek, régészek mellett közműve-
lő és múzeumpedagógus kollégák egyaránt részt vesznek. Egy-egy kiemelkedő 
jelentőségű leletről a feltárók különböző médiacsatornákon hírt adnak, egyre 
gyakoribb az online felületeken, így az intézményi honlapokon való megjele-
nés is. Ha van arra lehetőség, ásatási nyílt napon tekinthetik meg az érdeklődők 
a feltárást, persze nem a veszélyes építési területen. Az új ásatási eredmények 
előzetes publikációi, magyar és angol nyelven az 1996 óta évente megjelenő 
Aquincumi füzetek című kiadványban mindenki számára elérhetők. A kilenc-
venes évek közepétől rendszeresen, szinte évente rendezünk új szerzeményi ki-
állítást az Aquincumi Múzeumban és legújabban a Vármúzeumban is. A most 
megnyílt Kincsek a város alatt című, egy hosszabb feltárási korszakot áttekin-
tő kiállítással pedig, szándékaink szerint, hagyományt teremtünk. A szándék 
és a tárlat nem előzmény nélküli. Az első Kincsek a város alatt címmel megnyílt 



Ki
nc

se
k 

a 
vá

ro
s a

la
tt

. A
 B

ud
ap

es
ti 

Tö
rt

én
et

i M
úz

eu
m

 k
iá

llí
tá

sa
Fo

tó
k:

 K
ev

in
 C

am
pe

an
 / 

D
ek

oR
at

io
 B

ra
nd

in
g 

&
 D

es
ig

n





Kincsek a város alatt. A Budapesti Történeti Múzeum kiállítása
Fotók: Kevin Campean / DekoRatio Branding & Design



a régészetnek 
meg kellett 
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magánberuházókkal

izgalmas séta 
a főváros régészeti 

rétegeiben, tizenkét 
régészeti régióra 

bontva

a kiállítás külön 
értékének tartjuk, 
hogy nem szabta 

meg, ki legyen 
a célközönség
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kiállítás 2004-ben a rendszerváltás óta eltelt időszak legszebb leleteit vonultat-
ta fel. Ez volt az az időszak, amikor a régészetnek meg kellett ismerkednie a ma-
gánberuházókkal, hiszen előtte csak állami beruházás során került sor feltá-
rásra. A mostani bemutató a régészeti feltárások topográfiailag és történetileg 
kidolgozottabb, értelmezett eredményét tárja a látogatók elé. Az izgalmas séta 
a főváros régészeti rétegeiben, tizenkét régészeti régióra bontva érinti a Duna 
mindkét partját, szigeteit, a patakok partját kísérő őskori településláncolatokat, 
a Római Birodalom határvidékének katonai táborait egészen a középkori királyi 
székhelyig, Buda váráig. Megjelennek a közelmúlt nagy fővárosi építkezéseihez, 
a Kossuth tér rekonstrukciójához, a Várkert Bazár, a Mátyás-templom és az egy-
kori budai Városháza felújításához vagy a Graphisoft Park fejlesztéséhez kap-
csolódó régészeti feltárások eredményei, legkiemelkedőbb leletei. De munkát 
adtak a régészeknek a főváros nagy infrastrukturális beruházásai is, az M0-ás 
körgyűrű létesítése vagy Budapest teljes körű csatornahálózatának kiépítése. 

¶ Az elmúlt tíz év több mint száz ásatásának több mint ezer leletéből néhányat elő-
ször tekinthet meg a nagyközönség. Az emlékek, amellett hogy a mindenna-
pok használati és viseleti tárgyait tárják elénk, tanúskodnak az őskori agyag-
művesség, a római kori mozaikművészet vagy a középkori falfestészet magas 
művészi színvonaláról. A szarmata sírban feltárt korongfibula vagy az avar fér-
fi sírjából előkerült, szarvast ábrázoló öntött bronz szíjvég a népvándorlás kor 
iparművészetének magas technikai színvonalát mutatja. A középkori kemen-
ce boltozata alatt feltárt csontváz vagy egy csigolyában megakadt puskagolyó 
ugyanakkor személyes közelségbe hozza a múltat. Egy bronzkori szertartás ri-
tuális lakomájának záróaktusát rekonstruálhatjuk a bronzkori szemétgödörbe 
temetett edénytöredékekből. A restaurátorok munkája nyomán egy több mint 
százdarabos asztali készlet visszanyerte eredeti formáját. A legkorábbi leletek 
az újkőkorból, a Kr. e. 5200 körüli időből származnak. A kiállításon látható leg-
későbbi, régészeti-műemléki kutatás során előkerült tárgyi emlék egy latin röp-
dolgozatokból álló sorozat, 1810-ből. A bemutatott hétezer év egy-egy pillana-
tát a digitális képernyőkön megjelenő rekonstrukciók és 3D-s animációk teszik 
mindenki számára érthetővé. A kiállítás külön értékének tartjuk, hogy nem 
szabta meg, hogy ki legyen a célközönség. A múlt ugyanis mindenkié. Úgy kell 
bemutatni, hogy mindenki megértse és mindenki megtalálja a kiállításon azt 
az elemet, ami neki szól. Ezt a célt szolgálják a gyerekeknek szóló tablók, a kül-
földieknek az angol feliratok, az élményt keresőknek a rekonstrukciók és az in-
teraktív eszközök, a tanulni vágyóknak a részletes tablószövegek. Senkit sem 
szerettünk volna kizárni az élményből. A kiállítás ugyanakkor visszacsatolás 
is a beruházóknak és a városlakóknak egyaránt: van új és van érték a föld alatt.



„Ortutay Gyuláék 1959-ben hívtak össze egy 
ankétot, amelyen az egész szakma kifejtette 
az ezzel kapcsolatos álláspontját, és az ott 
elhangzottak később hivatkozási alappá váltak, 
így visszatérő elképzelés volt, hogy fel kell építeni 
a magyar népi építészetet bemutató szabadtéri 
múzeumot.”

„1963 júniusában a megyei tanács 
osztályvezető-helyetteseként én írtam azt 
a határozattervezetet, amely rendelkezett 
a falumúzeum létrehozásáról. Istenkísértés 
volt mai szemmel visszagondolva: tapasztalat 
semmi, sok mindenhez nem volt erő.” 

„A téma annyira aktuálissá vált, hogy 1972-ben 
engem kért meg a megyei műemléki albizottság, 
amely a tanácshoz tartozott akkor,  
hogy ha esetleg készülne egy somogyi skanzen, 
milyen telkeket javasolnék.”

„Az hogy Nyíregyháza-Sóstóra került 
a múzeumfalu, nemcsak a helyiek 
hozzáállásának az eredménye. Az, hogy 
a hetvenes években elkezdtek épülni 
Magyarországon a skanzenek, egy 1964-es 
MSZMP KB-határozatnak köszönhető.”
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Kamra. Vejti 
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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[1] A tanulmány  
az MTA-DE Néprajzi 
Kutatócsoport 
tudományos 
programja 
keretében,  
az OTKA NKFI–
115886 számú 
pályázat 
támogatásával 
készült.

[2] Vö. Cseri 2009c: 
165.

[3] Zentai 1997: 139.

elkerülhetővé vált 
az a zsákutca, 

amelybe sok 
nyugat-európai 
első és második 

generációs skanzen 
megálmodói 

besétáltak

K AV E C SÁ N S Z K I  M ÁT É
TO P O LÓ G I A  É S  T I P O LÓ G I A
A  M O R F O LÓ G I A I  S Z E M L É L E T  A  M AGYA R  N É P I 
L A KÓ H Á Z  KU TATÁ S TÖ RT É N E T É B E N

¶ Vitán felül áll, hogy egy adott nép vagy régió, táj, esetleg kis-
táj kultúrájának egyik legszembeötlőbb reprezentatív hordo-
zója az épített örökség.1 Nem meglepő tehát, hogy a 19. század 
végén intézményesülő néprajztudomány is kiemelt figyel-
met szentelt a Kárpát-medence hagyományos (népi) építé-
szete vizsgálatának. A népi épületek iránti érdeklődés hamar,  
a nyugat-európaival szinte azonos időben jelentkezett, ezt bi-
zonyítja az országos kiállítás népi lakóépületeket tartalmazó 
egysége vagy még inkább a millenniumi néprajzi falu felépí-
tése. Mindkettő, de főleg ez utóbbi jelentős szerepet játszott a 
szakszerű, tudományos néprajzi és építészeti kutatások meg-
kezdésében, jóllehet egyik sem eredményezte az intézménye-
sített népi műemlékvédelem megindulását.2 Az akkori késle-
kedés hosszú távon azonban inkább előnyt jelentett, hiszen a 
magyar „skanzenológia” születésekor, az első hazai szabad - 
téri néprajzi múzeumok létesülésekor, a telepítési koncepciók 
megtervezésekor az addigi tudományos eredmények már le-
hetővé tették a történeti és táji hitelesség megvalósítását, így 
elkerülhetővé vált az a zsákutca, amelybe sok nyugat-európai 
első és második generációs skanzen megálmodói besétáltak.

¶ A kutatások megindulásakor, a 19. század végén a recens anyag 
alapvetően a szoba+konyha+kamra/szoba alaprajzi képlet ál-
talános elterjedtségét mutatta a magyar népi házkultúrában, 
amely alaptípus azonban mind az elrendezést, mind a helyi-
ségek funkcióját tekintve számos helyi variációban fordult 
elő.3 A meginduló néprajzi érdeklődés azonban nem a kor-
társ típusokra irányult, hanem a tudomány akkori céljaiból 
és motivációiból következően az archaizmusokat, az ősi meg-
oldásokat kereste, így a népi építészet kutatása szinte azonnal 
– megfelelő mennyiségű és összehasonlításra alkalmas anyag 
nélkül – a magyar (!) ház genezisére koncentrált, és egyrész-
ről időben a lehető legtávolabbi, másrészről a sajátosan csak 

Kamra. Vejti 
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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[4] Eltekintve  
e helyen a táji 
kultúra tagolódását 
már jóval korábban 
felismerő  
Bél Mátyás, Szeder 
Fábián, Csaplovics 
János ez irányú 
munkásságának 
ismertetésétől.  
Vö. Vajkai 1948: 12, 
Borsos 2011: 21–22, 
Kósa 2001: 48.

[5] Vö. Keményfi 
2004: 256–257.

[6] Dám 1992: 239.

[7] Kósa 2001:  
101–102.

a korszak 
gondolkodói pedig 
az evolucionizmus 
jegyében alkották 
meg elméleteiket

Herman  
a pásztorkodás 

vizsgálatával került 
közel a házkutatás 
problematikájához

jól hangzó,  
de alapvetően téves 

következtetéseken 
alapult

magyar őstípust kereste, ennek a kritériumnak pedig nem fe-
lelt meg a háromosztatú parasztház. A minél ősibb forma ku-
tatása azonban a népi kultúra táji változatainak felfedezését 
eredményezte.4 A magyar népi kultúra heterogenitásának fel-
ismerése5 eredményezte a 19. század második felében megin-
duló tájkutatásokat, ugyanakkor a népi építészet esetében a 
tájkutatás célja is az ősi formák megtalálása volt. A magyar la-
kóház kutatásának programja innentől kezdve két szálon fu-
tott, egyrészt az eredetet vizsgálva, másrészt a táji típusokat 
pontosítva. A két kutatási irány – az időbeli periodizáció és a 
térbeli tagolás – a 20. század második felétől közeledett egy-
máshoz, és a nyolcvanas évektől kezdődött meg az eredmé-
nyek szintézisbe hozása.

¶ A 19. század utolsó harmadában még az eredet kérdése állt az 
első helyen, a korszak gondolkodói pedig az evolucionizmus 
jegyében alkották meg elméleteiket. Az építészetre vonat-
kozóan ez annyit jelentett, hogy a ház fejlődése, mintegy élő 
organizmusként az egyszerűbbtől (egyosztatúság) a bonyo-
lultabb (többosztatú) formák (alaprajz) felé halad. A korabe-
li német házkutatás evolucionista szemlélete közvetlenül is 
hatott a témával foglalkozó magyar tudósok gondolkodásá-
ra, például Herman Ottóéra, akihez főképp Bastian gondo-
latai álltak közel. Herman a pásztorkodás vizsgálatával ke-
rült közel a házkutatás problematikájához. A magyarság háza 
című munkájában (1899) a magyar ház eredetét két őstípus-
ra vezette vissza. Az egyik a kiskunsági cserény, amely sátor-
nak nevezett része tetővel ellátott lakrész, illetve amely előtt 
tűzhely található. A másik pedig a kontyos kunyhó, amely a 
fejlődés során nyeregtetős kunyhóvá, végül putrivá alakult. 
Ennek földfelszínre kerülésével pedig végső soron az egysej-
tű parasztház fejlődött ki.6 Az igen tetszetős elmélet azonban 
nélkülözte a recens példákat, és jól hangzó, de alapvetően  
téves következtetéseken alapult. 

¶ Jankó János szintén evolucionista gondolkodó volt, de Herman-
nal ellentétben a Ratzel-féle migrációs elméletet pártolta.7 
A lakóház fejlődésével kapcsolatos gondolatait a millenniu-
mi néprajzi falu létesítéséhez beküldött, a megyék által kivá-
lasztott lakóházak vizsgálatával, valamint saját terepkutatási 
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az egész magyar 

nyelvterületre 
vonatkozóan 

megvizsgálta

eredményeinek felhasználásával alakította ki. Gyakorlatilag 
ekkor kellett szembesülnie Jankónak a táji változatok sokszí-
nűségével. Jankó összehasonlító módszerének alapja az alap-
rajzi elrendezés volt, minthogy szerinte ez a ház legtartósabb, 
legnehezebben megváltozó sajátossága.

¶ A magyar lakóház kutatásának következő korszaka a Bátky 
Zsigmond, Györffy István és Viski Károly által fémjelzett po-
zitivizmus. Az igen intenzív anyagfeltárás következtében a 
pozitivista kor általános elméletietlenségével ellentétben a 
házkutatásban jelentős új eredmények születtek, ami főként 
Bátkynak volt köszönhető.8 Emellett a szemléletbeli változás 
következtében a vizsgálat tárgya már nemcsak maga a lakó-
ház, hanem a gazdasági-gazdálkodási viszonyok, sőt az élet-
mód lett, felismerve, hogy ezek is alapvetően határozzák meg 
az építkezés jellegét.

¶ Bátky Zsigmond a házkutatás feladatát Jankótól örökölte meg, 
rendkívül kiterjedt elméleti ismereteivel nemzetközi szín-
vonalra emelte azt, jóllehet a terepkutatások hiánya olykor 
tévútra vezette.9 Vizsgálatai eredményeként a magyar ház 
eredetét európai összefüggésben tudta értelmezni, rend-
kívüli logikai képességével olyan tipológiát tudott alkotni, 
sokszor konkrét bizonyítékok hiányában, amely főbb vona-
laiban máig helytállónak bizonyult és inkább csak pontosí-
tották, kiegészítették a későbbi kutatások, nem pedig megcá-
folták. Bátky kutatásai alapvetően ismét csak a ház eredetét 
célozták, de ezt a táji változatok egzakt meghatározása kí-
sérte. A Bátky-féle modell lényege az volt, hogy egy-egy je-
lenségcsoport elterjedését az egész magyar nyelvterületre 
vonatkozóan megvizsgálta. A házkultúra térbeli és időbeli 
vizsgálatakor a tüzelőberendezés fejlődésére fektette a leg-
nagyobb hangsúlyt,10 ez alapján két alaptípust különített el: 
1. tűzhelyes (nyílt tüzelő) és 2. kemencés (zárt tüzelő). A tüze-
lők száma szerint megkülönböztetett 1. egytüzelős (egyhelyi-
ségű kandallós vagy kemencés) és 2. kéttüzelős (kéthelyisé-
gű tüzelős és kemencés) háztípust.11 Így végül a magyar népi 
házkultúrát öt háztípusra tagolta: 1. keleti magyar vagy erdé-
lyi (egytüzelős kandallós); 2. északi magyar vagy palóc (egy-
tüzelős kemencés); 3. középmagyar vagy alföldi (kéttüzelős); 



Perkupa, Petőfi Sándor utca 24. sz. alatti lakóház, 1954 
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



Perkupa, Petőfi Sándor utca 36. sz. alatti lakóház, 1954
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



Borsod, József Attila utca 8. sz. alatti lakóház, 1951 
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



Hídvégardó, Fő út 5. sz. alatti lakóház, 1954 
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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4. nyugati magyar vagy közép-dunántúli (kéttüzelős); 5. déli 
magyar vagy alsó-dunántúli (kéttüzelős).12 A háztípusok el-
különítésekor természetesen a recens anyagból, a meglévő is-
mert alapformából kellett kiindulnia és ebből, sokszor csak 
logikai úton rekonstruálnia a korábbi formákat. E folyamat 
eredményeként több ponton megcáfolta Herman Ottó koráb-
bi elképzeléseit, és bebizonyította, hogy a magyarság a hon-
foglalás előtt is rendelkezett házkultúrával – noha ennek ré-
gészeti bizonyítékait csak évtizedekkel később tárták fel.

¶ Bátkynak komoly vitája alakult ki Cs. Sebestyén Károllyal, fő-
ként az erdélyi és az alföldi háztípus eredetére vonatkozóan. 
Cs. Sebestyén szerint nem szabad a tüzelőberendezés szere-
pét túlhangsúlyozni, mert az alaprajzi elrendezés módosu-
lásában más szerkezeti elemek is hasonlóan fontos szerepet 
játszhattak. Egyéb téren is kritizálta Bátkyt, különösen annak 
az egyébként korábban is népszerű elképzelésnek a hangozta-
tásával, miszerint a honfoglaló magyarság csak a sátorépítés 
technikáját ismerte.13 Bizonygatta, hogy az építményekre vo-
natkozó finnugor eredetű szavaink eredetileg a sátrak szerke-
zeti elemeit jelölték, Bátky viszont azzal érvelt, hogy a sátrat 
a magyarság csak nyári szállásként használta, és a téli szállás 
mindenképpen földbe mélyített vagy valamilyen mértékben 
felmenő falakkal rendelkező építmény lehetett. Bátky szerint 
a legkorábbi, magyarok által használt lakóház nyílt tűzhelyes, 
előeresszel bíró, egysejtű építmény lehetett, amely tényt tör-
téneti adatokkal is igyekezett alátámasztani.14 Mindennek  
fényében Bátky tipológiája az alábbiak szerint alakult:

¶ Az 1., keleti magyar vagy erdélyi ház esetében a legfontosabb 
sajátosság a kandallós tüzelő léte, illetve a konyha/pitvar hiá-
nya, amelynek funkcióját a lakószoba tölti be. A pitvar helyén 
különböző mértékben záródó eresz található. Bátky szerint a 
keleti magyar ház eredetileg egyosztatú, középtűzhelyes épít-
mény volt (füstház), ehhez járult később egy fokozatosan zá-
ródó rövid eresz, és kezdődött meg az alaprajzi alakulás bo-
nyolult folyamata.15 Cs. Sebestyén Károly szerint viszont  
az alapforma egyosztatú, nyitott rövid ereszes, boronafa-
lú ház volt, amely nem magyar, hanem bolgár-szláv erede-
tű. Ez az alapforma szerinte kemencével rendelkezett,16 ami 
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elé a székelyek nyílt főzőtűzhelyet építettek, és füst- és szikra - 
fogóval láttak el. Látható tehát, hogy Cs. Sebestyén és Bátky 
véleménykülönbsége nem is az alaprajz evolúciójában, ha-
nem a tüzelőberendezés fejlődésében állt. Ugyanakkor más 
az őstípus etnikuma is, hiszen Bátky szerint a keleti magyar 
ház alaptípusát a honfoglalók fejlesztették ki, míg Cs. Sebes-
tyén szerint a bolgár-szlávoktól vettük át.17

¶ A Bátky által 2., északi (palóc) magyar háznak nevezett típus 
korabeli recens példája a szoba+pitvar+kamrák alaprajzi el-
rendezést követte, a belülről fűtött kemence a szobában állt, 
a pitvar hideg volt. A kamrák rakodótérként, illetve a fiatal  
leányok, menyecskék hálóhelyéül szolgáltak.18 Bátky sze-
rint az eredetileg egysejtű északi magyar ház rövid ereszéből 
előbb a pitvar alakult ki, amely nem kapott tüzelőberende-
zést. Ehhez csatlakozott később a hálókamra, amelyet erede-
tileg külön építettek az udvaron.19

¶ A 3., középmagyar ház recens alaptípusa boglyakemencével el-
látott házból, nyílt tűzhelyes és szabadkéményes, konyha- 
és bejárati funkciót betöltő pitvarból, illetve kamrából állt. 
A szegényebb sorú parasztoknál csak a szoba+pitvar, a mó-
dosabbaknál viszont a szoba+pitvar+szoba+kamara elosztás 
is kialakulhatott.20 Bátky természetesen itt is az egysejtű, kö-
zéptűzhelyes alaptípust feltételezte. A tűzhelyhez kemence 
csatlakozott, és mindkettő a sarokba került, majd az épület 
egy kályhás szoba csatlakozásával kétosztatúvá (szoba+pitvar) 
vált, ami a tüzelőberendezések újbóli módosulását eredmé-
nyezte. A harmadikként csatlakozó egység a kamra.21

¶ A 4., nyugati magyar háztípus esetében még a 19. században is 
előfordult egysejtű, belülről, nyílt tűzhelyről fűtött szobai ke-
mencével ellátott ház, amelyhez külön bejáratú kamrák csat-
lakoztak. Bátky szerint az eredeti, egysejtű füstös ház a né-
met kályhás ház hatására kétosztatúvá alakult, amikor a ház 

A magyar népi kultúra heterogenitásának felismerése 
eredményezte a 19. század második felében meginduló 
tájkutatásokat, ugyanakkor a népi építészet esetében 
a tájkutatás célja is az ősi formák megtalálása volt.
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megosztásával egy kívülről fűtött kályhás szoba jött létre, ami 
átvette a lakóhelyiség funkcióját, míg a füstösház konyhává 
alakult, és megtartotta belülről fűtött kemencéjét és nyílt 
tűzhelyét.22

¶ Az 5., déli magyar háztípusnak a kutatások megindulásakor  
a háromosztatú alapformája volt ismert: kemencés vagy kály-
hás szoba + nyílt tűzhelyes, ritkán kemencés szoba + kamra. 
Ősi formája Bátky szerint egyosztatú, hosszúereszes ház lehe-
tett, és délszláv eredetre tekintett vissza.23 Eredetileg nyílt kö-
zéptűzhellyel rendelkezett, majd egysejtű, kemencés, füstös-
házzá alakult. Az eresz lassan pitvarrá záródott, majd török 
hatásra a lakótérből egy kályhás szobát választottak le. A déli 
házra tehát a belső osztódás jellemző Bátky szerint, hosszú 
fejlődés eredményeként szoba+pitvar, konyha+kamra tago-
lódás jött létre.24

¶ Ez tehát az az elméleti tipológiai alap, amelyre a későbbi évti-
zedek házkutatásai épülhettek, részben cáfolva, részben pon-
tosítva, kiegészítve, de főbb alapjaiban megtartva Bátky el-
képzeléseit. Mint láthattuk, Bátky még csak kevéssé vette 
figyelembe a tetőszerkezet, illetve az építkezés anyagának 
kérdését, így a következő évtizedekben ennek vizsgálatára is 
jelentős hangsúly esett. A pozitivizmus korának utolsó éve-
iben olyan kutatások is zajlottak a népi építészet területén, 
amelyek már a funkcionalizmus jeleit mutatták. Gunda Béla 
1934-ben megjelent Bódva-völgyi tanulmánya már nemcsak 
magát a lakóházat, hanem a lakóház és a benne élő ember vi-
szonyát is vizsgálta. Így járt el Vajkai Aurél is, aki a társadal-
mi szempontok és az emberi tényező fokozottabb figyelembe-
vételére szólított fel a népi építészet kutatása során.25 Vajkai 
jellegzetesen funkcionalista irányból vonta kétségbe a kuta-
tások addigi szemléletét – de nem eredményét, és a házkuta-
tást az életmódvizsgálat irányába mozdította el, amivel a ké-
sőbb megszülető szabadtéri néprajzi muzeológiának is utat 
mutatott.26

¶ A magyar népi építkezés kutatásában az ötvenes–hatvanas 
évek hoztak újabb nagy lendületet. Kétségkívül a táji tago-
lódás kérdése váltotta ki a legnagyobb érdeklődést, amely-
ben jelentős szerepet játszott az 1950-es évektől kibontakozó 
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néprajzi muzeológia is. A falusi műemlékek védelmére vo-
natkozó 1949. évi törvényerejű rendelet, a népi műemlék - 
védelem megszervezése, a szabadtéri néprajzi gyűjtemé-
nyek létesítésének ismét felmerülő gondolata jelenti a válto-
zások legfontosabb sarokpontjait.27 Az ötvenes évektől szá-
mos szerteágazó irányban indultak meg a kutatások, amelyek 
azonban a népi építészet esetében alapvetően a térbeliség, az 
időbeliség és az életmód dimenzióiban mozogtak. Tálasi Ist-
ván a kutatások addigi eredményeinek értékelésekor az újabb 
vizsgálatok három irányát emelte ki: Gunda Béla tereporien-
tált kutatásait, Vargha László elsősorban építészeti-szerke-
zeti, illetve stiláris vizsgálatait, valamint Méri István régé-
szeti feltárásait.28 Az egyre komplexebbé váló vizsgálatok a 
következő főbb területekre összpontosultak: 1. településnép-
rajzi kutatások; 2. lakóházra vonatkozó leírások; 3. anyag-
használat és építőközpontok; 4. szerkezeti leírások; 5. külső 
megjelenés, forma, díszítés; 6. az építkezés történeti változási 
folyamatai; 7. a háztípus alaprajzi, genetikai fejlődése; 8. gaz-
dasági építmények, 9. komplex települési, tájegységi feltárá-
sok; 10. interetnikus kapcsolatok, a hazai nemzetiségek építő-
kultúrája; 11. népi műemlékvédelem, szabadtéri múzeumok,  
tájházak.29

¶ A népi építészet vizsgálatának ezen irányai jól illeszkedtek egy 
nagyobb, lényegében az egész néprajztudományt átható tö-
rekvéshez, a Kárpát-medence népi kultúrájának táji-történe-
ti tagolódását minél pontosabban megrajzolni szándékozó 
vizsgálatokhoz. Mint láttuk, a Bátky által meghonosított ku-
tatási irány lényege az volt, hogy egy-egy jelenségcsoport ta-
golódását az egész magyar nyelvterületre vonatkozóan meg-
határozzák, illetve hogy az elkülönített táji egységeken belül 
kerüljön sor a történeti-evolúciós vizsgálatokra. Az ötvenes 
évektől kezdődő korszak részben megtartotta ezt az irányel-
vet, részben viszont újat alkotott: a lehető legtöbb kulturális 
jelenség figyelembevételével igyekezett megrajzolni a Kár-
pát-medence teljes népi kultúrájának táji-történeti tagolódá-
sát. Természetesen a két megközelítési mód, főképp az egyes 
kulturális jelenségek szintjén érintkezett egymással. Ugyan-
akkor lassan kifejlődött egy harmadik irány is, amely főképp 
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elméleti jellegű volt, és ezáltal gyakorolt hatást az előbbi ket-
tőre. Szükségessé vált ugyanis azoknak az elvi szempontok-
nak a tisztázása, amelyek alapján a táji csoportok egyáltalán 
elkülöníthetővé válnak. Ennek révén a köztudatban elkülöní-
tettként kezelt kistájak, esetleg településcsoportok valódi el-
különülését akarták mintegy legalizálni egy-egy jelenségcso-
port vizsgálata által.30 Az építész kutatásában ez a törekvés a 
nagy házvidékeken belül kisebb egységek, kistáji csoportok 
elkülönítését célozta.

¶ A táji változatok kimutatása kartográfiai módszert igényelt,  
és végső soron a Magyar Néprajzi Atlasz megszületését ered-
ményezte.31 Ennek keretében a népi építészet jelenségeit az 
egyezések és a különbözőségek táji elhelyezkedése szerint 
elrendezve kívánták bemutatni. A térképező eljárás alapve-
tő elvi célját, miszerint a táji elrendeződés szabályainak fel-
ismerése a térképre vitt kulturális jelenségek belső összefüg-
gésrendszerét, sőt fejlődését segíti mélyebben megértetni,32  
az építészeti objektumokra is analógnak tekintették, sőt a 
módszertől a táji tagolódás kirajzolásával az evolúciós-ge-
netikus változások mélyebb megértését, illetve pontosítását 
várták el. Hiába volt tehát alapvető cél a térbeliség vizsgála-
ta, az időtényező sem volt megkerülhető, hiszen az egyes kul-
turális jelenségek korának tisztázása a térbeli mozgás irányá-
nak, mértékének kijelölése szempontjából nélkülözhetetlen. 
Bizonyos táji eltérések ugyanis valójában időbeli különbség-
nek, vagyis egy korábbi gyakorlatnak tekinthetők.33 Barabás 
Jenő szerint a térbeli azonosságok és eltérések táji elrende-
ződéséből történeti folyamatokra lehet visszakövetkeztetni. 
A magyar ház eredetére vonatkozó korai kutatásoknak éppen 
az volt az egyik nagy zsákutcája, hogy a történeti rekonstruk-
cióhoz még nem állt rendelkezésre elegendő mennyiségű és 
komplexitásában értékelhető táji típus. A térbeli elrendező-
dés a fejlődés menetére ugyanakkor csak abban az esetben 
tud felvilágosítást adni, ha 1. ismerjük a táji tagoltságot kiala-
kító tényezőket és ha 2. a táji tagoltság valamilyen törvénysze-
rűség eredményeképp jön létre.34

¶ A hatvanas és hetvenes évek népi építészeti kutatásai megfelel-
tek a korábbi irányvonalaknak, és továbbra is a táji tagolódás, 
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illetve a történeti periodizáció elmélyítését célozták. A táj jel-
lemző vonásainak megragadása ugyanakkor nem nélkülöz-
hette a történeti forrásfeltáró és archeológiai kutatásokat.35 
A táji tagolódás vizsgálata térségi, kistérségi építészeti kuta-
tások monografikus igényű feldolgozásának valóságos so-
rozatát indította el. Jelentős előrelépés történt a periodi-
záció (levéltári források feltárása, középkori faluásatások)  
terén is.

¶ A táji tagolódás vizsgálata különösen szorosan kapcsolódott 
össze a népi építészeti kutatások egy másik, egyre nagyobb 
jelentőségre szert tevő ágával, a népi műemlékvédelemmel. 
Ennek intézményesülése, törvényi szabályozása lendületet 
adott a közgyűjtemények megszervezésének. Megkezdődtek 
a megyei népi építészeti kataszterezések, amelyek kiegészül-
tek a kisebb tájegységekre vonatkozó építészeti tanulmányok 
megszületésével. 1962-ben a vidéki múzeumok megyei keze-
lésbe kerültek, megyei múzeumi szervezetek jöttek létre, így 
a tudományos kutatások kiszélesedtek és a kiállítások formá-
jában nagyobb reprezentativitást kaptak.36 1971-re elkészült 
az Országos Műemlékjegyzék, 1974-től pedig valóságos tájház-
alapítási hullám kezdődött az országban.37 A hazai szabadtéri 
néprajzi múzeumok akkor kezdtek létesülni a hatvanas–het-
venes években, amikorra a néprajzi-népi építészeti kutatá-
sok már kellő alapot tudtak biztosítani a történeti néprajzi 
hitelesség megvalósításához.38 Valójában a megyei múzeu-
mi szervezetek létrejötte kettős kihívás elé állította a 20. szá-
zad utolsó harmadának népi építészeti kutatását. Egyrészről 
tovább kellett erősíteni a táji kutatásokat, amelyek eredmé-
nyeire például alapozni lehetett a megyei tájházak hálózatát, 
ugyanakkor a kutatásokat nem lehetett azonnal megyei szin-
ten megkezdeni. A közigazgatási határok nem voltak alkal-
masak egy-egy építészeti táj lehatárolására, ráadásul egy-egy 
megye építészeti kultúrájának összetettsége, változatossága 
szükségessé tette az úgynevezett építészeti kistájak elkülö-
nítését és a fentebb már ismertetett komplex módon történő 
vizsgálatát.39

¶ A nyolcvanas évekre előállt az az ismeretanyag, amely mind 
történeti, mind táji szinten lehetőséget teremtett a nagy 
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szintézisek megalkotására, az eddigi tudásmozaikok össze il-
lesztésére. Barabás Jenő nagy lendülettel kezdett hozzá a Bát-
ky-féle tipológia revíziójához, kiegészítéséhez, finomításához 
– immár a Magyar Néprajzi Atlasz térképeinek felhasználásá-
val –, amelynek során háztípusok helyett házterületeket hatá-
rozott meg: kettéválasztotta a keleti magyar háztípus területét 
és 1. székely, illetve 2. szamosi házvidéket jelölt ki. A székely 
házterületre a kandalló alkalmazása és a boronafal volt a leg-
inkább jellemző, a szamosi házterület sajátos építészeti karak-
terét pedig a hármas alaprajzi tagolás és a sövényfaltechni-
ka alkalmazása adta.40 Barabás megtartotta a 3. középmagyar 
vagy alföldi házterületet, valamint az 4. északi házvidéket. 
Önálló házvidékként definiálta viszont a 5. Kisalföldet, ami 
hosszas szakmai vitákra adott okot. Barabás átrendezte a Du-
nántúl többi térségét is, 6. közép- és délnyugat-dunántúli,  
illetve egy önálló 7. drávai házvidéket jelölve ki. Jóllehet Bara-
bás hangsúlyozta, hogy az utóbbi esetében különböző típusok 
sajátos keveredéséről van szó,41 a kérdés, vagyis hogy kezel-
hető-e önálló házterületként, újabb vitát váltott ki.42 Termé-
szetesen Barabás hangsúlyozta a házvidékek közötti széles 
átmeneti sávokat, amelyekben a házvidékek jellegzetes meg-
oldásainak bonyolult keveredése alakulhatott ki, illetve figye-
lembe vette az egyes házvidékeken belüli kisebb, sajátos ka-
rakterjegyekkel rendelkező kistáji csoportok létét is.43

¶ Barabás munkásságához hasonlóan nagy volumenű és szintézis 
jellegű eredményeket hozott Balassa M. Iván évtizedes kutatá-
sa is. Balassa M. az adott alaprajzi típus nagy- és kistáji varián - 
sait térképezte fel. Ennek során a hagyományosabb nagy-
táji felosztást követte, és ezeken belül különített el tizen-
egy mezotájat.44 Erdély esetében a 1. moldvai és a 2. délkelet- 
erdélyi székely házvidék mellett egy 3. közép-erdélyit is beve-
zetett.45 Az Alföldön szintén három régióval számolt: 4. Du-
na-mente, Duna-Tisza-köze és Dél-Alföld; illetve 5. Tiszántúl.  
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A pozitivizmus korának utolsó éveiben olyan kutatások is 
zajlottak a népi építészet területén,  
amelyek már a funkcionalizmus jeleit mutatták.
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A két területi régió közötti határként a Tisza mellett a Köröst, 
illetve a Marost jelölte ki.46 A harmadik alföldi régió nem te-
rületi, hanem társadalmi alapon szerveződött és a 6. mezővá-
rosokat jelentette. A Felföldet a Sajó mentén osztotta 7. nyu-
gati és 8. keleti részre. A Dunántúl esetében a Barabás-féle 
tipológiát kiegészítette a 9. Közép-Dunántúl önálló mezotáj-
ként történő értelmezésével, ami alatt a Bakony térségét és a 
Balaton-felvidéket értette. Így viszont önálló egységgé vált a 
10. Nyugat-Dunántúl. Balassa M. Iván nem értett egyet a Drá-
va-vidék önálló egységként történő értelmezésével, ezért azt 
a 11. Dél-Dunántúl részeként kezelte. 

¶ A táji tagolódás egyre precízebbé válásával, azzal szoros kölcsön-
hatásban vált egyre pontosabbá az időbeli periodizáció. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a történeti tagolódás 
megrajzolásában is Barabás Jenő, illetve Balassa M. Iván készí-
tett alapvető szintéziseket. Barabás Jenő olyan korszak-meg-
határozó építészeti jegyekre fűzte fel a periodizációt, ame-
lyek megjelenése vagy eltűnése fordulópontot jelenthetett a 
népi építészet történetében.47 A korszakok meghatározásá-
nál a régészeti, történeti és nyelvészeti módszereket kellett öt-
vözni a korábbi recens néprajzi megfigyelések eredményei - 
vel, így alakulhatott ki a máig használatos felosztás: 1. A kez-
detleges építmények korának (i. e. 1000–i. sz. 5. sz. k.) vizs-
gálata főképp az ugor kor „építészeti” hagyatéka és a magyar 
házkultúrára gyakorolt hatása miatt fontos.48 2. A 6–11. szá-
zadban a vándorló magyarság megismerkedett a földbe mé-
lyített kemencés veremházakkal, amelyek ismeretét magával 
hozta a Kárpát-medencébe,49 ugyanakkor minden jel szerint 
megtartotta átmeneti építményeit is.50 A 3., a 12–13. század 
a mozgatható hajlékok visszaszorulását eredményezte, és az 
egysejtű, kemencés veremház vált általánossá.51 A 13. század 
második felétől földbe mélyített, de fennálló falú lakóépüle-
tekkel is számolnunk kell,52 amelyek a veremházakhoz ha-
sonlóan egysejtűek voltak. Végső soron a korszakban alakul-
tak ki azok az alapformák, amelyekből a későbbi, többosztatú 
házak kifejlődtek.53 Az Árpád-korban lassú integrációs fo-
lyamat zajlott, amelyből az északkeleti térségek kimaradtak. 
Kialakult egy téglalap alaprajzú forma, amelynek bejárata  



Perkupa, Petőfi Sándor utca 51. sz. alatti lakóház, 1953  
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



Hídvégardó, Petőfi Sándor utca 43. sz. alatti lakóház, 1954
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



Perkupa, Petőfi Sándor utca 51. sz. alatti lakóház, 1953  
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



Perkupa, Petőfi Sándor utca 49. sz. alatti lakóház, 1954
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



Szín, Szabadság út 24. sz. alatti lakóház, 1954   
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



Varbóc, Kossuth Lajos utca 2. sz. alatti gazdasági épület, 1954 
Fotó: Vargha László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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elrendezésű 

házforma 
megjelenése

a hosszanti oldalon helyezkedett el, földfalába pedig kemen-
cét vájtak. Ez a típus lett a további fejlődés alapja a Dunán- 
túlon, az Alföldön és Erdély egyes területein. Északkelet-Ma-
gyarországon viszont a fejlődés alapja egy olyan szintén tégla-
lap alakú házforma volt, amelynek bejárata a rövid homlokza-
ti oldalon helyezkedett el, ezen bejárat mellé pedig szögletes, 
belső fűtésű kemencét építettek.54 A 4., a 14–16. század a több- 
osztatú lakóház elterjedésének kora. Az épületek felszínre ke-
rültek, nőtt az alapterületük, többsejtűvé váltak, megjelent a 
füstmentes, fűtött lakótér, megszilárdultak a különböző gaz-
dasági épületek.55 Ebben a korszakban jelentkeztek kimu-
tathatóan a táji eltérések, elsősorban a füsttelenítés és tüze-
lőberendezés terén.56 A 5., a 17–18. század a differenciálódás 
kora, ami azonban éppen az alaprajzot érintette a legkevésbé, 
a táji különbségek kialakulásában a tüzelőberendezés típu-
sainak volt lényegi szerepük. A Dunántúlon és a Kisalföldön 
négy-öt, esetleg még több osztattal találkozunk, a bővülés fő-
leg a gazdasági egységeket, a rakodóhelyiséget jelentette. Az 
Alföldön, Duna-Tisza közén maradt a háromosztatúság, de a 
különálló gazdasági épületek száma növekedett. A Partium-
ban és Erdélyben a kétosztatú házak jellemzők, külön emelt 
gazdasági építményekkel.57 A 6., a 19. század a táji típusok vi-
rágkora. A lakóházak táji típusai a 18. század végére minde-
nütt kialakultak, a 19. században újak már nem fejlődtek ki.58 
A meglévők esetében viszont jelentős minőségi változás kö-
vetkezett be, itt említhető meg például a második szoba kiala-
kítása.59 A 19. század végén kezdetét vette a 7., az integrálódás 
kora, ugyanakkor még újdonságnak számított a soros alap-
rajzi bővülés mellett az L alakú alaprajzi elrendezésű házfor-
ma megjelenése. Ennek két fő típusa alakult ki: a tradicioná-
lis hajlított ház (főként Nyugat-Dunántúl), amelynek speciális 
változata a göcseji, vasi kerített ház, illetve a polgárosult ut-
cafrontos ház (keresztház).60 A 20. század második fele pedig 

A táji tagolódás kérdése váltotta ki a legnagyobb 
érdeklődést, amelyben jelentős szerepet játszott  
az 1950-es évektől kibontakozó néprajzi muzeológia is. 
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már az uniformizálódás időszaka, amelyet a típustervek sze-
rint készült kockaházak megjelenése fémjelez.61

¶ Barabás Jenő és Balassa M. Iván szintézisszerű összefoglalásá-
val készen állt a magyar népi építészet táji-történeti tagolódá-
sának szerkezete, amely természetesen kisebb-nagyobb iga-
zításokra, bizonyításokra, megerősítő kutatásokra szorult. 
Ebben fontos szerep jutott a szentendrei Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum konferenciáinak, az ezek anyagát közreadó táj-
egységi monográfiasorozatnak, valamint az új tájegységek 
telepítéséhez kapcsolódó terepkutatásoknak. Az ellenőrző 
és pontosító kutatások között kell megemlítenünk a Magyar 
Néprajzi Atlasz építészeti térképeire vonatkozó modern elem-
zéseket, amelyeket a kilencvenes évek közepén Harkai Imre 
kezdett meg.62 Az építkezés táji-történeti tagolódásának vizs-
gálatában az egyik legújszerűbb kezdeményezés Borsos Ba-
lázsé volt, aki a Magyar Néprajzi Atlasz térképeit számítógé-
pes klaszterezéssel elemezte. E vizsgálatok megerősítették, 
hogy fő vonalaiban alátámasztható Bátky elemzése, de még 
az egymással vitában álló Barabás Jenő és Balassa M. Iván fel-
osztása is igazolható a klaszteranalízissel. Balassa M. eseté-
ben a négy nagytáj, a Tiszántúl külön házterületként kezelése 
és a közép-erdélyi házterület keleti kiterjedése teljes egészé-
ben igazolást nyert, a Dunántúl négyes felosztása és Moldva 
külön mezotájként kezelése azonban csak részben. Barabás-
nak ugyanakkor igaza volt abban, hogy az északi házterüle-
tet egységesnek tekintette, sőt a közép- és délnyugat-dunán-
túli házterület léte is alátámasztható a klaszteranalízissel.  
Az északi, alföldi és szamosi házterület közötti átmeneti sáv 
is a Barabás-féle elképzelés szerint alakult.63

¶ Mindez nem csak azt igazolta persze, hogy Bátky megdöbbentő 
logikával tudta kikövetkeztetni a magyar házkultúra fejlődé-
sének olyan fő vonalait, amelyekre konkrét bizonyítékai még 
nem lehettek, hanem azt is, hogy az azóta eltelt egy évszáza-
don túlmutató kutatások a térbeliség és időbeliség kölcsönös 
figyelembevételével eredményezhettek szintézist, és olyan 
tudományterületek együttműködésére hatottak serkentően, 
mint az etnográfia, az archeológia, a művelődés- és életmód-
történet, a muzeológia és a műemlékvédelem. 
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szolgálhatott 
Hazelius számára. 
Sten Rentzhog 2007, 
25–29.

SÁ R I  Z S O LT,  a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese
I N T E R KU LT U R Á L I S  D I A LÓ GU S O K  A  S K A N Z E N E K B E N
A  S Z A BA DT É R I  M Ú Z E U M O K  TÁ R SA DA L M I  M Ú Z E U M I 
S Z E R E PVÁ L L A L Á SA I 

¶ A hetvenes évektől kibontakozó új muzeológia (new museo-
logy) a kétezres évek elejére eljutott a kritikai muzeológiáig, 
Nina Simon 2010-ben megjelent kötete pedig már a részvé - 
teli muzeológiáról szól (Participatory Museum). 

¶ Mára bebizonyosodott, hogy a múzeum nem lehet egy tekinté-
lyen alapuló, kinyilatkoztató intézmény. Meg kell találnunk 
azokat a lehetőségeket, amelyekben egyszerre adunk lehető-
séget az interakcióra és a szemlélődésre is. Ennek lehetősé-
gét az adja meg, hogy – Nick Prior szavaival élve – „a múzeum 
más szóval nem egyszerűen a gyűjteménye (kurátori) tekintélyén 
alapul, hanem megtalálja a módját, hogy a közönség különböző 
hivatkozási kereteinek is megfeleljen – ezzel a gyűjtemény várat-
lan olvasatait bátorítva. (…) Mindebből az következik, hogy a mú-
zeum radikálisan szinkretikus intézmény, amelyben együtt mun-
kálnak eltérő tendenciák – esztétikai kontempláció és szórakozás, 
műértés és fogyasztás, egyéni gyönyörködés és közösségi szol- 
gáltatás.”1

¶ A szabadtéri múzeumok a világ egyik legsikeresebb múzeum-
típusát képviselik, jelentős etnográfiai és történeti gyűjtemé-
nyekkel, meghatározó, látogatóbarát és látogatókat vonzó ki-
állításokkal és a kiállításokhoz kapcsolódó programokkal, 
rendezvényekkel.  A múzeumtípus sikere leginkább azon mú-
lott, hogy a társadalom nagyon széles rétegeit – iskolázott-
ságuktól, társadalmi és gazdasági állapotuktól függetlenül – 
képesek integrálni e múzeumokba. A szabadtéri múzeumok 
a hétköznapi emberek élettörténeteit mesélik el: önmaguk, 
családjuk történeteivel találkozhatnak a látogatók.2  Ez volt a 
szabadtéri múzeumok alapító gondolata is: Arthur Haselius 
(1833–1901) álmodta meg azt a múzeumtípust,3 amely erede-
ti, áttelepített lakóházak segítségével mutatja be egy-egy régió 
rurális (vagy városi) építészetét, lakáskultúráját és életmódját. 
Nem egyszerűen építészeti és/vagy lakáskultúra múzeumok 
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[4] Stefan Bohman 
1997.
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felelős gondolkodás 
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voltak ezek, hanem igazi társadalmi múzeumok, amelyekben 
a korszellemet meghaladva már nemcsak a gyűjt-megőriz-be-
mutat hármas feladatrend jelent meg, hanem a tanítás és a 
szórakoztatás is lehetőséget kapott. Ezt a szerepet vette magá-
ra a stockholmi Skansen, amely egyszerre volt folk-park, sok-
rétű szabadidőpark, zöld hely és találkozópont. A Skansen  
– és a többi szabadtéri múzeum – sikerének alapja a tudás  
és a szórakozás egyesítésének kreatív módja volt. 

többség-kisEbbség

¶ A szabadtéri múzeumok agora szerepe korán kialakult, kiállí-
tásaikkal mind a lokális, mind a nemzeti identitás formálói 
lettek, gyakran ellensúlyozták az egyébként tipikus osztályok 
közötti konfliktusokat4, hiszen olyan múzeumokká alakul-
tak, ahol a helyi társadalom különböző hátterű tagjai meg- 
találhatták saját kulturális vonásaikat. Ez a képlet változott 
meg a kétezres évek elejére: a 21. századi „népvándorlás”, mig-
ráció új kisebbségeket alakított ki. 

¶ Eleinte a történeti kisebbségek, a többségi és kisebbségi társa-
dalom problémái jelentek meg a szabadtéri múzeumok ku-
tatásaiban, gyűjteményezéseiben, majd kiállításaiban és is-
meretátadási programjaiban. Ebben az alapvetően történeti 
perspektívában (és narratívában) a helyi kisebbségek élet-
módja került bemutatásra. Ez különösen az északi és nyuga-
ti szabadtéri múzeumokban vált általánossá, de szentendrei 
példa is kapcsolódik ehhez a témához. Az európai – lokális 
– zsidóság életmódjának bemutatása több szabadtéri mú - 
zeumban megjelent, ebben a Skanzen 2006-ban átadott Fel-
földi mezőváros tájegysége korai példaként jelent meg, hiszen 
a mádi kereskedőház a mezővárosi zsidó–magyar együttélés 
narratíváját mutatja fel. Nemcsak a történelmi tények, isme-
retek átadása a célunk, hanem a személyes sorsok rekonstru-
álásán keresztül az empátia, a felelős gondolkodás kialakítása 
is. Ezt valósítjuk meg a Ráhel, János, Jákob és a színésznő –  
a Felföldi mezőváros tájegység kiállításait felhasználó okta-
tási csomagunkban.
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[5] Adrian de Jong 
2010.

¶ A svédországi Jamtli a számi kisebbség életét mutatja be, abból 
az időszakból, amikor még főként hagyományos, nomád élet-
módot folytattak rénszarvasokkal, vadászattal és halászattal. 
Érdekes adaptációt hozott létre az aarhusi Den Gamle By, ami-
kor a modern város projektben (fókuszban 1974) egy grönlan-
di egyetemista – aki az 1970-es évek elején érkezett Dániába 
tanulni – életmódját rekonstruálta. A kiállítás létrehozásában 
egy egykori grönlandi diáklány segített, saját története lett  
a kiállítás tartalma.

¶ Egy másik jelentős kísérlet a holland Arnhemben létrehozott 
moluccan kiállítás. Az egykori holland gyarmat, a Malu-
ku-szigetek 1951-ben a független Indonéz Köztársaság része 
lett. Az egykor a holland adminisztrációban közreműködők 
közül több tízezren költöztek Hollandiába, ám mintegy tizen-
háromezer család kényszerült ideiglenes táborokba költözni. 
Az 1960-as évekre világossá vált, hogy a Független Molukui 
Köztársaság nem jön létre, és a szigetlakóknak Hollandiában 
kell maradniuk. A moluccan családok számára a barakkban 
való élet identitásuk fontos elemévé és a saját állam reményé-
nek szimbólumává is vált. A múzeumban felépített egykori 
barakk egy dél-hollandiai tábor központi épülete volt. A ba-
rakkban a közös konyhát, a kicsi és több család által lakott la-
kószobákat, valamint a holland adminisztrátor luxus apart-
manját is bemutatják. A részvételi muzeológiát valósították 
meg, amikor nemcsak a történetek megalkotásába vonták 
be az egykori táborlakó családokat, de az interpretációban 
is közreműködnek mint speciális tárlatvezetők. A kiállítás-
ban szó esik egy másik történetről is, amely a hetvenes évek-
ben megrázta a holland társadalmat: malukui fiatalok megtá-
madtak egy holland vonatot, és meggyilkoltak néhány utast. 
Adrian de Jong, a múzeum egyik vezető kurátora fogalmazta 
meg a kiállítás célját: „Ez egy jó példa arra, hogy a közös törté-
nelmi tapasztalatok nem feltétlenül hoznak létre nemzeti egysé-
get. Ilyenkor természetesen felvetődik a kérdés, mire emlékezzünk, 
mit felejtsünk el inkább, valamint hogy mit érdemes bemutat-
nunk a múzeumban.”5 Hiszen két történelmi emlékezet talál-
kozik a kiállításban, egyrészt a malukui látogatók számára a 
barakkok és a kiállítás a független állam egykori lehetőségét 



Kenyérsütés a Felső-Tiszavidék tájegységben, 1979
Fotó: Balázs György, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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jelképezik, míg néhány holland látogatóban a vonatok elleni 
támadást idézik fel a látottak.  

¶ Hasonló elképzelés valósult meg Szentendrén, amikor a dél-du-
nántúli lakosságcserék történetét állítottuk a kiállítás fóku-
szába. A múzeum hidasi lakóházában egy korabeli szituációt 
rekonstruáltunk. A 19. századi sváb házból 1945-ben kitelepí-
tették a családot, a ház bútorai és jószágai egy bukovinai szé-
kely család tulajdonába kerültek, akiket a bácskai házukból 
űztek el egyik napról a másikra. Ennek a történetnek a hát-
tere jelenik meg az 1945 és 1947 közötti kitelepítések és la-
kosságcserék történetét bemutató speciális, az enteriőröket 
kiegészítő kiállításunkban is: A történelem sodrában. Lakos-
ságcsere a Dél-Dunántúlon az 1940-es években. A kiállítás ku-
rátora Vass Erika volt. Kiállításunkban az 1945 és 1948 között 
politikai erőszakkal végrehajtott kitelepítéseket mutatjuk be.  
A magyarországi németeket a kollektív háborús bűnök vádja  
miatt Németországba, a bukovinai székelyeket és a Csehszlo-
vákiából szintén a kollektív bűnösség elve alapján kitelepí-
tett felvidéki magyarokat pedig Tolna és Baranya megyében 
a kitelepített németek helyére lakoltatták. Ezek a kényszer-
intézkedések sok család életét forgatták fel, tették tönk-
re, szakították szét, és a kisebbségeken kívül a falvak több-
ségi lakosságát is érintették. A megrázó események sokáig 
feloldhatatlan ellentéteket szítottak a különböző népcso-
portok kényszerűségből egy településre sodort lakói között.  
Habár napjainkra ezek a konfliktusok látszólag megszűntek, 
az eseményeket átélő emberek közül sokan még mindig hor-
dozzák a sebeket. A kiállítás nemcsak ennek a traumának a 
feldolgozását segíti, de a mai fiatalok közötti etnikai, nemze-
tiségi konfliktusokat is oldani kívánja a kiállításhoz kapcso-
lódó oktatási  csomaggal.

¶ Az európai szabadtéri múzeumok az elsők között voltak, ame-
lyek sajátos eszközeikkel igyekeztek reflektálni a migráció 
kérdésére. Az 1970-es évektől Nyugat- és Észak-Európát óriá-
si tömegekben érték el az Európán kívüli bevándorlók. A be-
vándorló kisebbségi csoportok múzeumi reprezentációja 
korábbra nyúlik vissza, mint a napjainkban érzékelhető mig-
rációs hullám. A bevándorlókkal kapcsolatos párbeszédre  
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a már idézett Adrian de Jong 2010-ben magyarul is megjelent 
tanulmányában felhívja a figyelmet, amikor úgy fogalmazott, 
hogy „talán ez jelentősen változtat majd a múzeum arculatán,  
de hosszú távon, úgy vélem, egy sokkal reálisabb, színesebb, hite-
lesebb képet fog festeni a Hollandiában élők életkörülményeiről”.6 
Több szabadtéri múzeum számára vált tudatos gyűjteménye-
zési és kiállítási feladattá a bevándorlók kultúrájának doku-
mentálása. Mára jó néhány példa áll előttünk, többek között 
törökországi vendégmunkások (Den Gamle By), pakisztáni 
bevándorlók (Oslo) életmódjának múzeumi reprezentáció-
jára. Az aarhusi múzeum „Szomália-projektjében” szomáliai 
bevándorlók személyes történetein keresztül láthatjuk, hogy 
a polgárháború sújtotta országból miért menekültek el, ho-
gyan érkeztek Aarhusba, hogyan kezdtek új életet, hogyan is-
merkedtek a dán kultúrával. Ezek a személyes történetek, egy 
rekonstruált térben, kézzelfoghatóvá teszik az interkulturális 
dialógus múzeumi lehetőségeit.

¶ A témában az egyik legmerészebb elképzelést a svéd Jamtli Mú-
zeum valósítja meg. A napjainkban zajló migrációra keresték 
a múzeum által adható válaszokat, hogyan tudják a beván-
dorlókat múzeumlátogatóvá formálni, hogyan tudják segíte-
ni kulturális és társadalmi integrációjukat. Évek óta zajlanak 
különböző ismeretátadási projektek, amelyek az interkul-
turális párbeszédet segítik. Ilyen volt a Menekülés nevű, kö-
zépiskolásoknak szóló programjuk, amelyben a bevándorlók 
problémáira hívták fel a figyelmet. A helyi Vöröskereszttel 
együttműködve a Levél az unokáinkhoz programban a Jamtli-
ban dolgozó kollégák bevándorlókkal találkoztak, dokumen-
tálták a történetüket, és közösen levéllé formálták a különbö-
ző narratívákat, amiket több évvel később majd az unokáik 
találnak meg és olvasnak el. A levelek írásban, képekkel vagy 

A jubileumi programok egyik érdekessége egy utazó 
kiállítás, amely egy átalakított és felújított Robur 
típusú autóbusszal járja végig az országot, azokat 
a településeket, ahonnan a múzeumba áttelepített 
épületek származnak.
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[7] Henrik Zipsane 
2017, 36–37.
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akár rövidebb videók formájában készültek, és 2016 nyarán 
kiállítást is rendeztek belőlük. Ezután már konkrét múzeumi 
sétákat szerveztek a menekültközpontokban élőknek. A spe-
ciális tárlatvezetések során a svéd társadalom működéséről, 
szokásaikról, életmódjukról beszéltek, megismertették a mú-
zeum kiállításait, segítették a svéd nyelv megismerését, illet-
ve igyekeztek természetessé tenni a múzeumlátogatást a be-
vándorlók számára. Ezekből a programokból nőtte ki magát 
a legnagyobb vállalkozásuk, amelyet a múzeumot működte-
tő alapítvány és board támogatásával indítottak el: 2016 szep-
tembere és 2017 októbere között összesen tizenhárom házat 
építettek fel Jamtliban bevándorló, letelepedési és munkavál-
lalási engedélyt szerzett családoknak.  A projekt célját Hen-
rik Zipsane igazgató foglalta össze: „Nem elfogadható a múzeu-
munk számára, ha az országunkban vagy lokális közösségünkben 
élő minden ötödik ember semmilyen kapcsolatban nincs a mú- 
zeummal. Egy tökéletes intézményben a közösség minden tagja 
erős kötődést érez a múzeum iránt, mert a múzeum magába fog-
lalja mindenki történelmének a nyomait. Ezzel relevánssá válik 
mindenki számára, és bármit is találjon az egyén érdekesnek a 
múzeumban, hozzájárul az identitásához, tükröt tartva számára  
és lehetőséget biztosítva a reflexióra.”7

HElyi közösségEk 

¶ A szabadtéri múzeumok már a kialakulásukkor sem csak az épí-
tett és a tárgyi örökség őrzését és bemutatását vállalták föl, 
hanem a szellemi kulturális örökség is a múzeumok kutatá-
si tárgyát jelentette. Ehhez tért vissza a Skanzen akkor, ami-
kor már nemcsak az életmód vizsgálata kapcsán vállalta föl 
ezt a küldetést, hanem az UNESCO szellemi kulturális örök-
ség megőrzését szabályozó egyezmény magyarországi intéz-
ménye lett azáltal, hogy a múzeum keretein belül működik  
a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága.

¶ E sokpillérű intézmény az örökség bemutatása területén is jelen-
tős változásokat hajtott végre az elmúlt évtizedben, amelyek 
alapjai még az 1970-es években jöttek létre. Az élő múzeum  
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koncepciója évtizedek óta az egyik legmeghatározóbb eleme 
a szabadtéri múzeumoknak, egyben szorosan kapcsolódik 
az ismeretátadási tevékenységhez, az élethosszig tartó tanu-
lás és a minél szélesebb társadalmi hozzáférés koncepciójá-
ra épülve. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum az elmúlt években 
folyamatosan építette ki sajátos társadalmi hálóját, amellyel 
különböző típusú közösségeket kapcsol az intézményhez,  
illetve lokális közösségeket segít örökségük, identitásuk 
megőrzésében, erősítésében.

¶ Az egyik legfontosabb és a legelső példák között van a múzeum-
ba áttelepített épületeket kibocsátó közösségekkel való kap-
csolattartás.  Ennek számos példája ismert, hiszen nem egy-
szerűen arról van szó, hogy a múzeum addig tart kapcsolatot 
az adott településsel és az ott élő közösségekkel, amíg gyűjt 
az adott településen, illetve megnyílik a tájegység/kiállítás. 
Gyakran ezek a települések közreműködtek a múzeumi prog-
ramok megvalósításában. Az élő múzeum 1970-es évekbeli 
koncepciójának fontos eleme volt, hogy bizonyos múzeumi 
rendezvényeken milotai asszonyok tartottak kenyérsütési be-
mutatót. Legutóbb 2013-ban, majd 2017. május 1-jén, a Skan-
zen születésnapján vett részt mintegy tucatnyi milotai ember, 
akik saját „milotai” portájukon tartottak bemutatókat. 

¶ Külön izgalmas a jánossomorjai fogadalmi kápolna története. 
A nyolcvanas évek elején bontották volna el az épületet, mivel 
egy forgalmas út nyomvonalában állt. A múzeum, miután fel-
mérte, kérte az épület áttelepítését. Így a kápolna Szentend-
rén újra felépült. Azóta szinte minden évben a Szent Anna- 
napi búcsút a múzeumban tartják meg a jánossomorjaiak.

¶ 2017-ben ünnepli a Skanzen alapításának ötvenedik évfordu-
lóját. A jubileumi programok egyik érdekessége egy uta-
zó kiállítás, amely egy átalakított és felújított Robur típusú 
autóbusszal járja végig az országot, azokat a településeket, 
ahonnan a múzeumba áttelepített épületek származnak. 
A buszban egy-két tárgy és fotó illusztrálja majd a múzeum 
gyűjteményét, kötődve a felkeresendő településekhez. Egy 
virtuális anyag segítségével visszaadjuk a közösségnek azokat 
az épületeket, tárgyakat, amelyek a Skanzenbe kerültek az el-
múlt évtizedekben, azaz azokat a fotókat, épületfelméréseket, 



A nemesborzovai harangláb a Felső-Tiszavidék tájegységben, 1973 
Fotó: Szabó Jenő, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



A mándoki görögkatolikus templom eredeti helyén, 1969
Fotó: Balogh László, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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az intézetben 
nevelődő 

gyerekeknek 
szükséges  

a foglalkozásoknál 
a hosszabb 

együttlét, 
másrészt egyre 

több középiskolás 
jelentkezett  

a múzeumban  
a kötelező iskolai 

szolgálat értelmes 
és hasznos 
eltöltésére

tárgyfotókat, néprajzi interjúkat, amelyeket az adott települé-
sen gyűjtöttek a múzeum kutatói az elmúlt ötven évben.

társadalmi fElElősségvállalás

¶ A Skanzenben évtizedek óta figyelmet fordítunk arra, hogy fo-
gyatékossággal élő gyerekek számára foglalkozásokat tart-
sunk. Több őket ellátó intézménnyel együttműködési meg-
állapodás alapján szoros szakmai kapcsolatban vagyunk, így 
csoportjaik rendszeres látogatói foglalkozásainknak. A szo-
rosabb érzelmi kötődés kialakítása miatt azonban az intézet-
ben nevelődő gyerekeknek szükséges a foglalkozásoknál a 
hosszabb együttlét, másrészt egyre több középiskolás jelent-
kezett a múzeumban a kötelező iskolai szolgálat értelmes és 
hasznos eltöltésére. Ezt a két megfogalmazódó igényt igye-
keztünk összekapcsolni a közös, integrált tábor ötletével, mi-
vel úgy gondoljuk, hogy a két csoport közös tevékenysége köl-
csönösen hat a résztvevőkre.

¶ Elgondolásunk szerint nem úgy tekintettünk a résztvevőkre 
mint segítőkre és segítségre szorulókra, hanem mint akik tel-
jes értékűen kiegészítették egymást. A tevékenységek során 
bebizonyosodott mindenki számára, hogy a fogyatékosság-
gal élő fiatalok bizonyos készségei, képességei jobbak az át-
lagnál (tapintás, zeneiség, érzelmi intelligencia, kitartás, nyi-
tottság, kíváncsiság stb.), így a középiskolások is becsülendő 
partnerként ismerték meg a páros napi tevékenységek során 
cserélődő partnereiket. Ennek köszönhetően erős csoport- 
kohézió alakult ki, amelynek során mindenki megismerhet-
te egymást. A középiskolások minden új társuknál más sze-
mélyiséggel, más fogyatékossággal, más jellegű nehézségek-
kel, problémákkal, valamint másfajta sikerekkel találkoztak.  

A középiskolások minden új társuknál más 
személyiséggel, más fogyatékossággal, más jellegű 
nehézségekkel, problémákkal, valamint másfajta 
sikerekkel találkoztak.
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a múltidéző 
program legfőbb 

célkitűzése  
a wellbeing, vagyis 

a jóllét érzésének 
elérése

Az egyéb nehézségeik mellett hospitalizációs problémákkal 
is küzdő sérült gyerekek a középiskolások minden tagjával 
kapcsolatba kerültek, a közös tevékenységek sok örömet sze-
reztek a csoport tagjainak.

¶ Egy másik programban pedig a demenciával élő időskorúa-
kat szólítjuk meg. Ez az első magyarországi múzeumi példa, 
amikor ennek a speciális csoportnak szerveznek programot, 
amely egy európai uniós program részeként valósult meg a 
Skanzenben. A program célja, hogy ezúttal is olyan társadal-
mi csoportot szólítsunk meg, amely gyakran akadályoztatva 
van a múzeum elérésében. A múltidéző program legfőbb cél-
kitűzése a wellbeing, vagyis a jóllét érzésének elérése. A mú-
zeumi környezet, a gyűjtemény, és a kiállítás – mint örökség-
elem – segítheti a közérzet javítását, a múzeum részese lehet 
mindennapjaiknak.

¶ A skanzenek nyitott, szolgáltató múzeumi szerepe kapcsolja 
össze a tudományos kutatóhely és az agora szerepet, így lesz 
az intézmény szolidáris és társadalmi múzeum.
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K E S Z E G  A N NA
A  S K A N Z E N- S Z E N ZÓ R I U M
A  NAGY S Z E B E N I  A S T R A  N E M Z E T I  M Ú Z E U M I 
KÖZ P O N T R Ó L

¶ Arne Dahl Europa Blues című regénye a stockholmi skanzen-
ben elkövetett gyilkossággal indul: a rozsomákok által látszó-
lag véletlenül megölt, rózsaszín öltözetű, vastag arany nyak-
láncos férfiról, akinek szétroncsolt holttestét a skanzenben 
találják meg, a későbbiekben kiderül, hogy az olasz maffia 
kis nőkereskedelmi hálózatok lefölözésével megbízott gö-
rög származású képviselője, akit orosz és ukrán lányok be-
szervezése miatt végez ki egy zsidó gyökerekkel rendelkező 
nőcsoport – mely Manchesterben, Budapesten, Mariborban, 
Antwerpenben satöbbi követ el önbíráskodó gyilkosságokat 
– együttműködésre kényszerítve az európai rendőrségeket. 
Az elmúlt évtizedek könyvkiadói szenzációjaként emlege-
tett skandináv krimi paneljeiből építkező történet számom-
ra most amiatt fokozottan érdekes, mert úgy figyelmeztet az  
euró pai transzidentitások sokféleségére és a közöttük levő 
feloldhatatlan feszültségekre, hogy a skandinávok másik 
kulturális sikertermékét, az etnikai identitások sokféleségét 
és békés egymás mellett élését felmutató skanzent választja 
az események kiindulópontjaként. Érzek némi célzatosságot 
abban, hogy az európai transzetnikus bűnhálózatok problé-
máját tematizáló kötet éppen egy olyan intézményt választ a 
feszültséget megalapozó gyilkosság helyszínéül, amely az et-
nikumok materiális és szellemi kultúrája összebékíthetősé-
gének illúziójában fogant.

¶ Ez a nyitókép, hatásvadász módon nyilván, de nagyon is beszé-
des párhuzama lehet a nagyszebeni Astra múzeum rövid, kri-
tikai ismertetésének: az etnikai identitások szcenírozása, az 
intézménypolitikai változások hosszú távú és kortárs történe-
te legalább annyira komplex hálózatot vázol fel, mint amilyet 
Dahl nyomozóinak kell megfejteniük. A mai ASTRA Nemzeti 
Múzeumi Központ Nagyszeben (a továbbiakban Astra) előd-
jét 1908-ban alapította a Román Nép Kultúrájáért és Román 
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ma a múzeum 
Románia legtágabb 

etnomuzeális 
profillal rendelkező 

intézménye:  
a román, a szász 

és a roma kultúra 
megmutatását 

megcélzó 
szabadtéri múzeum

Irodalmáért Erdélyi Egyesület, amelynek célja az erdélyi ro-
mánság kulturális önmegjelenítése volt az erdélyi szászok, 
magyarok és székelyek már létező múzeumainak mintájá-
ra. A korabeli sajtóhírek szerint a múzeum megnyitójára az 
erdélyi falvak lakói nagy számban jöttek el. Egy olyan város-
ban, amelyben a Brukenthal-gyűjteménynek köszönhetően 
a múzeumi gondolat Kelet-Közép-Európában elsőként meg - 
jelent, ez a néprajzi gyűjtemény is könnyen fejlődött – rá-
adásul az egyesülés utáni politikai változások is kedveztek 
a román parasztság kultúrája örökségesítésének. A szabad-
téri múzeum alapítását 1960-ban az a Romulus Vuia kezde-
ményezte, akinek köszönhetően az első romániai szabadtéri 
néprajzi múzeum is létrejött 1929-ben Kolozsváron: a szebe-
ni 1967-ben nyitotta meg kapuit a Dumbrava park területén. 
Az ekkori tervek szerint a múzeum a technikatörténet pers-
pektívájába helyezte volna „az ország teljes területéről” szár-
mazó népi materiális kultúrát. 1980 és 2000 között a techni-
katörténet mellett bővült a múzeum profilja a népi építészet, 
valamint a hagyományos népi kultúra teljes tartományának 
bemutatásával. 1990-ben miniszteri rendelet döntött az Ast-
ra Brukenthal Múzeumhoz képesti függetlenségéről, vala-
mint elismerte az 1908-as alapítású múzeumot jogelődként 
– így az intézmény az erdélyi románok legrégebbi múzeu-
mává lépett elő. Ma a múzeum Románia legtágabb etnomu-
zeális profillal rendelkező intézménye: a román, a szász és a 
roma kultúra megmutatását megcélzó szabadtéri múzeum 
(96 hektárnyi terület, melyből 42-t foglal el a kiállítás), az Ast-
ra Múzeum, az Emil Sigerius szász néprajzi múzeum, a ter-
vezett roma múzeum és a Franz Binder Európán kívüli nem-
zetek kultúráját bemutató múzeum alkotják azt a struktúrát, 
amely az európai etnológia, néprajz és antropológia teljes in-
tézményesülési vitáját fel képes mutatni ebben az intézményi 
együttállásban. Emellett jött létre 1990-ben az ASTRA Film 
alapítvány, az antropológiai dokumentumfilmes és vizuális 
nevelési központ, mely 1993 óta szervezi Románia első doku-
mentumfilmes fesztiválját, mára a kelet-közép-európai ré-
gió legfontosabb ilyen jellegű rendezvényét. Látható tehát, 
hogy még szövegbe szervezni sem egyszerű azt az intézményi 
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a teljes ország 
paraszti kultúrája 
megjelenítésének 

igénye, majd  
a roma kultúra 

iránti érdeklődés

a roma közösségek 
kultúráját 

felmutatni nem 
egyszerű és magától 

értetődő egy olyan 
közegben, amelynek 

hétköznapi 
rasszizmusa 

ellen csak nagyon 
elszigetelt 

kampányok  
és próbálkozások 

tesznek valamit

kiválóan alkalmas 
arra, hogy  

a nagyvárosi 
flow-ra ráunt 

felső-középosztály 
nyugalom- 

keresésének 
helyszíne legyen

struktúrát, amely a nagyszebeni skanzen mögött áll. Az in-
tézménytörténet két fontos tanulságára utaltam már fen-
tebb: egyfelől a román etnikai identitás monarchikus keretek 
közötti megmutatásának tervét az alapítás után néhány év- 
tizeddel leváltja a teljes ország paraszti kultúrája megjelení- 
tésének igénye, majd a roma kultúra iránti érdeklődés, ame-
lyet a szakmai szempontok mellett a finanszírozási rend-
szerek is sarkallnak. Nem mehetünk el szó nélkül amellett, 
mennyire óvatosan fogalmaz az intézmény, amikor ez utób-
bi profil kidolgozásáról van szó: a roma közösségek kultúrá-
ját felmutatni nem egyszerű és magától értetődő egy olyan 
közegben, amelynek hétköznapi rasszizmusa ellen csak na-
gyon elszigetelt kampányok és próbálkozások tesznek vala-
mit. Másfelől a nemzeti büszkeség táptalajáról tudománnyá 
avanzsált néprajz, majd az európai etnológia, kulturális ant-
ropológia önreflexív, interpretatív fordulatai által paradig-
maváltáson átesett tudományterület elvárásaival úgy próbál-
ja az intézmény felvenni a versenyt, hogy közben a múzeumi 
kultúra marketingesedését sem hagyhatja figyelmen kívül. 
E két folyamatot a múzeum úgy képes összekapcsolni, aho-
gyan Románia nem kortárs alapítású kulturális múzeumai  
általában: előre meneküléssel és a történeti múlt feszültségei 
fölé vont kortárs diszkurzív erőtérrel. Az Astra múzeumban 
a látogatót semmi sem sarkallja arra, hogy elgondolkodjék 
azon, a román paraszti kultúra kisebbségi önaffirmációjának 
tere válhat-e következmények és radikális elhatárolódás nél-
kül az etnikumok együttéléséről szóló narratíva helyszínévé, 
a paraszti társadalom technikai tudására rákérdező ideológia 
mentalitások megjelenítőjévé, a roma közösségeknek nyitott 
felület pedig képes-e arra, hogy a társadalmi kohéziós politikák  
problémáit feloldja. 

¶ Hogyan is tehetné, mondhatnánk, hiszen az egyébként is lenyű-
göző földrajzi környezetben levő Nagyszeben erdejében levő 
múzeum kiválóan alkalmas arra, hogy a nagyvárosi flow-ra 
ráunt felső-középosztály nyugalomkeresésének helyszíne le-
gyen. Amikor az ortodox húsvétot követő héten a múzeumot 
meglátogattam, a múzeumi fatemplom körül sokan hallgat-
ták a hangszórókból jól követhető szertartást, s a múzeum 
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a szabadtéri 
múzeum 

mindenekelőtt 
park, közepén 

tóval, étteremmel, 
bérelhető 

csónakkal, 
szekérrel, télen 

lovas szánnal

a múzeumbeli 
épületek 

megteremtik 
azt az illúziót, 
amit Románia 

nemzetiség 
politikája – 

az azonos 
elnevezések alatt 

alig érzékelhető 
a sokféleségek 

együttműködés- és 
konfliktusjátéka

sétányain az ünnepek után megpihenni vágyó látogatók vol-
tak mindenütt. Az Astra parkba főként kikapcsolódás miatt 
jönnek. És a múzeum intézménykommunikációja is erre fó-
kuszál: a szabadtéri múzeum mindenekelőtt park, közepén 
tóval, étteremmel, bérelhető csónakkal, szekérrel, télen lovas 
szánnal. A helyszínen esküvőt, céges csapatépítőt, konferen-
ciát egyaránt lehet szervezni, s a kockázatmentes rurális kör-
nyezetre vágyóknak a ‘sweet dreams’ ottalvós program bizto-
sít szép álmokat. A környezetet pedig a honlap úgy jellemzi, 
hogy „az autentikus román szellemiség megőrzésének ideális 
helyszíne”, „paradicsomkert” „termékeny, buja növényzettel”. 
A park terét a paraszti technikai múzeum koncepciója szerve-
zi: az egyes épületek technikai rendeltetésüknek megfelelően 
és nem a földrajzi régiók szerint kerülnek egymás környezeté-
be: a textíliamegmunkálás, a fazekasság, a fafeldolgozás stb. 
mesterségei szerinti leosztásban képződnek utcák a múzeum-
ban található restaurált épületekből. Így a régiók kultúrái kö-
zötti egyenetlenségek egyszerre láthatók (hiszen az azonos 
rendeltetésű épületek különbségei nyilván szembetűnnek) és 
egyszerre válnak meg sem sejthetővé: a múzeumbeli épületek 
megteremtik azt az illúziót, amit Románia nemzetiség politi-
kája – az azonos elnevezések alatt alig érzékelhető a sokféle-
ségek együttműködés- és konfliktusjátéka. A múzeum bejár-
ható olyan tájékoztató anyaggal is, amely etnikumok szerint 
csoportosítja az épületeket, a helyszíneken olvasható infor-
mációs anyagok azonban ezekre a különbségekre egyáltalán 
nem figyelmeztetnek. A 2014–2016-os támogatási időszak-
ban felépített Multikulturális Múzeumi Pavilonban (amely 
bejáratként is szolgál) láthatók azok az időszakos kiállítások, 
amelyek a multietnikusság, az egymás mellett élés, a multi-
kulturalizmus fogalmi rendszere szerint szerveződnek. Az 
Astra egyik romániai úttörője a Norvég Alap finanszírozásai 
felhasználásának (a teljes nagyszebeni kulturális intézmény-
rendszer sokat profitált a 2007-es kulturális fővárosi rangból, 
amely az örökségesítés európai logikáját honosította meg), 
s e keretben most egy olyan kiállítás látható, mely a Szeben 
környéki romák egy csoportja és a norvégiai romák egy cso-
portja közötti párhuzamra hívja fel a figyelmet terepmunkát 
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olyan diszkurzív 
hasadások vannak 

ebben az intézményi 
struktúrában, 

amelyekkel nem 
csupán az a baj, 
hogy semmiféle 

reflexió nem 
olvasható róluk, 

hanem az is, hogy 
össze- 

békíthetetlenek

dokumentáló fotók és infografikák segítségével. Ezen a vizuá-
lis szempontból kétségkívül igényesen kivitelezett kiállításon 
erőteljesen érezhető a reprezentációs válság: olyan csoportok 
lesznek egymás kontextusai, amelyek hasonlóságai mellett 
szakmailag természetesen lehet érvelni, és örülni lehet annak 
az igényességnek is, amellyel az összehasonlítás problemati-
kusságára rámutató, a kiállítással párhuzamosan megjelenő 
tanulmányok beszélnek, de amelyek beágyazottsága a kiállí-
tás hatására valószínűleg nem fog változni. És innen lép át a 
múzeumlátogató a tárgyait jól végiggondoló múzeumshop-
ba (népi alkotóművészek és kortárs dizájnerek paraszti ihle-
tésű tárgyai egyaránt vásárolhatók itt), illetve ki, abba a park-
ba, amely az autentikus román népi kultúra tere. Az elején 
felvázolt krimi-párhuzam fokozottan indokolttá válik: a skan-
dináv gazdasági támogatás és infrastruktúra biztosít valame-
lyes láthatóságot (a saját logisztikai előfeltevéseire hangsze-
relve a kérdést) a romániai emlékezetpolitika teljes múzeumi 
rendszert érintő problematikusságának. Olyan diszkurzív ha-
sadások vannak ebben az intézményi struktúrában, amelyek-
kel nem csupán az a baj, hogy semmiféle reflexió nem olvas-
ható róluk, hanem az is, hogy összebékíthetetlenek. Ezért is 
érzem szimptomatikusnak azt, hogy a honlap román szöve-
gei az egyes részintézményekről való írásokban leképezik ezt 
a beszédmódbeli sokféleséget (patetikus hangon írnak a sza-
badtéri parkról, tárgyilagosan a készülő roma központról, as-
szertíven a múzeum történetéről stb.), az angol, német, ma-
gyar, francia, bemutatások pedig ugyanazt az értéksemleges, 
turisztikai tájékoztatószerű tizenkét oldalas szöveget tartal-
mazzák. 

¶ Ezek a diszkontinuitások természetesen nem egyedül a nagy-
szebeni múzeum problémái. A Norvég Alap finanszírozásá-
ból támogatott igényes infografikákkal és fotókkal szemlél-
tetett kiállítás, a hagyományos skanzenstruktúrájú szabadtéri 
múzeum, valamint a szociális problémák rétegzettségét pro-
fin felmutató vizuális dokumentációs központ a fentebb ér-
zékeltetett következetlenségek ellenére sokat tesz azonban  
a romániai és dél-erdélyi etnikai problémák hipernormalizá-
ciója ellen.



A Hajléktalan – itt lakom én is című kiállítás 
Fotó: Den Gamle By
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M A RT I N  B R A N DT  D J U P D R Æ T
H E LY I  F E L A DATO K  – Ú J  L E H E TŐ S É G E K 
A  D E N  GA M L E  BY  M Ú Z E U M BA N

¶ A Den Gamle By (A régi város) egy évszázadosnál régebbi,  
a városi életet bemutató, jelentős helyi és nemzetközi látoga-
tottságnak örvendő szabadtéri múzeum a dániai Aarhusban. 
2011-ben a Den Gamle By városi múzeumi feladatot is kapott, 
ami lehetőséget adott arra, hogy a közönség új körei számára 
is érdekessé, vonzóvá tegyük, a múzeumi prezentáció új lehe-
tőségeit kihasználva. 

¶ A Den Gamle By országos gyűjtőkörű múzeum, de 1914-es alapí-
tásától kezdve a város, Aarhus a fő témája, a városhoz kapcso-
lódó épületek, tárgyak bemutatása, egyúttal vonzó kiránduló-
hely is a városiak számára. Az új, városi múzeumi feladatkörrel 
egy céltudatosabb stratégia felépítése vált szükségessé, nem 
feledve a más városokból, illetve országokból érkező látogató-
kat. Az első feladat a város történetét bemutató kiállítás meg-
rendezése volt, célul tűzte ki a párbeszédet a helyi polgárokkal, 
együttműködéssel és kiállítások közös szervezésével. A tény-
leges együttműködés, együtt alkotás terve során sok vita folyt 
arról, mi lehet a feladata egy múzeumnak. Kezdettől fogva az 
egyik legfontosabb célkitűzés volt a helyi közönség bevonása, 
valamint napjaink történeteinek bemutatása. 

Hajléktalan – itt lakom én is

¶ Az egyik az utóbbi tervek közül a hajléktalanságról szóló projekt 
volt. 2012-ben nyílt meg a Hajléktalan – itt lakom én is című ki-
állítás, amelynek társrendezője Ulrik Szkobel, egy helyi haj-
léktalan volt. Ulrik Szkobel azzal kereste meg a Den Gamle 
By múzeumot, bemutatnánk-e egy hajléktalan ember „ottho-
nát” és történetét. A válaszunk azonnali és pozitív volt. Ta-
lálkoztunk, és meggyőződtünk arról, hogy a dolognak fontos 
üzenete van, amelyet segítenünk kell megosztani. Felvetődött 
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azonban a kérdés, etikus-e egy embert, annak privát életét 
kiállítani? Azzal győztük meg magunkat, hogy a múzeumi 
szakértelmet felajánlani egy polgár számára, és lehetővé ten-
ni, hogy a helyszínt a saját története bemutatására használja, 
olyan lehetőség, amellyel egy olyan csoport érdekében szólal-
hat meg, amely a mindennapi életben nem hallatja a hangját. 
A múzeumunk a dániai városok mindennapi életének évszá-
zadait mutatja be, és ennek része a hajléktalanság is. A pro-
jekt kereteinek meghatározását követően rendeztük meg a ki-
állítást, amelyben Ulrik Szkobel a partnerünk volt.

¶ Különféle „tartózkodási helyeken” élt, ezek közül a múzeum 
számára egy biciklitárolót szereztünk meg, tehát éppoly hi-
teles volt, mint a Den Gamle By más épületei. Miután felállí-
tottuk a biciklitárolót, Ulrik Szkobel berendezte az „otthonát” 
mások által kidobott tárgyakkal. 

¶ A kiállítás 2012 októberében nyílt meg, ekkor Ulrik Szkobel be-
költözött. Kiváló kommunikátornak bizonyult, a látogatókat 
bőségesen ellátta gondolkodnivalóval. A sajtó is érdeklődött, 
hasonló kérdéseket feltéve, mint amelyek bennünk is felve-
tődtek a dolog etikai vonatkozásaival kapcsolatban. Az első 
jelentősebb írás a Politiken című országos dán napilapban je-
lent meg, konkrét módon feltéve a kérdést: vajon ki lehet-e 
egy élő embert egy múzeumban állítani? Ulrik Szkobel rög-
tön válaszolt is erre: „Nem vagyok kiállítási tárgy, úgy gondo-
lom, inkább a látogatók azok, akik az én életem révén a saját 
életükről gondolkodnak el.” 

¶ Az országos tévécsatornák, valamint a helyi média azonnal 
felkapta a történetet, és intenzív vita kezdődött. Ulrik Szko-
bel örömmel adott interjúkat, amelyek értékelése többnyire  
pozitív volt, mind a projekt, mind pedig Ulrik bemutatása vo-
natkozásában. Sokan elgondolkodtak, hogy ilyesmi létezhet 
egy olyan gazdagnak tekintett országban, mint Dánia. Elis-
merően nyilatkoztak arról, ahogyan a múzeum a hajléktalan-
ság témáját bemutatta, sokan úgy gondolták, ez akár izgalma-
sabb is lehet, mint régi házak és régi idők bemutatása. Voltak, 
akik úgy vélték, könnyebb egy hajléktalannal a mú  zeum- 
ban kapcsolatba kerülni, akit a valóságos életben inkább elke- 
 rülnének. 
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¶ Számunkra a kiállítás és az Ulrik Szkobellel történő találkozás 
a leginkább Elaine Gurian szövegét idézte fel, amely szerint a 
múzeumot a nem biztonságos ötletek megtárgyalása bizton-
ságos helyének nevezte („safe place for the discussion of un-
safe ideas”). 

 
Egy szomáliai ottHon dániában

¶ Egy másik projektünk helyszíne Aarhus Gellerup nevű negye-
de volt. A lakónegyed az 1970-es években épült szociális be-
tonépületekből áll, az itt élők alacsony jövedelemmel rendel-
keznek, és sokan közülük nem európaiak, a Közel-Keletről, 
Észak-Afrikából vándoroltak be. 

¶ A Den Gamle By már korábban is szervezett itt projekteket, pél-
dául a lakók elmesélhették történetüket, vagy múzeumi klu-
bot hoztak létre az itteni gyerekek számára, az itteni lakosokat 
felkészítettek, hogy a terület idegenvezetőiként működjenek. 

¶ Felvettük a kapcsolatot a városrész lakóinak különböző csoport-
jaival, meghívtuk őket a múzeumba, hogy lássák, hogyan mű-
ködünk. Szomáliai nők egy csoportja megfigyelve, hogyan 
mutatja be a múzeum a dánok életét az egyes korszakokban, 
megkérdezte, bemutatnánk-e egy dániai szomáliai otthont, a 
projekt megszervezésében is szívesen részt vennének. Meg- 
látogattuk a szomáliai asszonyokat, és nyilvánvalóvá vált, 
hogy érdekes kiállítást lehetne rendezni az életkörülményei-
ket bemutatva. Volt a múzeum területén egy használaton kí-
vüli lakás, anyagi támogatást is tudtunk szerezni, így elkez-
dődhetett a közös munka.

¶ A dániai szomáliai otthon ma kifejezetten aktuális téma, meg-
jelenítésével mára a Den Gamle By a dániai migránsok éle-
tét is bemutató múzeummá vált. Ezek a lakóhelyek az átlagos, 
IKEA bútorokkal berendezett lakások képéhez hasonlítot-
tak, némi populáris kulturális beütéssel és egzotikus motí-
vumokkal. Különféle történetek és kultúrák egyvelege volt 
ez. A projekt olyan beszélgetésekre is módot adott, amelyek 
egyébként nem történhettek volna meg (akárcsak Ulrik Szko-
bel esetében), az emberek általában nem beszélgetnek egy 



Shamso Maqtar és gyermeke a Szomáliai otthon Dániában című kiállításban 
Fotó: Den Gamle By



A Szomáliai otthon Dániában című kiállítás találkozás és reflexió a szomáliai és a dán polgárok között 
Fotó: Den Gamle By



Részlet az Aarhus története című kiállításból 
Fotó: Den Gamle By



Részlet az Aarhus története című kiállításból 
Fotó: Den Gamle By
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szomáliaival az életéről, de itt a múzeumban biztonságos kö-
rülmények között kielégíthették a kíváncsiságukat. 

aarHus történEtE

¶ Ezek a projektek, amelyek Aarhus kortárs történetét dolgozzák 
fel, megnyitották a múzeumot olyan csoportok számára, ame-
lyek eddig soha nem jártak itt, a közönség számára pedig be-
bizonyították, hogy a történetmesélésnek különféle módjai és 
lehetőségei vannak. De egy dolog még hiányzott ahhoz, hogy 
méltó módon megfeleljünk a várostörténeti múzeum új sze-
repkörének, s ez egy új, nagyszabású várostörténeti kiállítás 
volt. A Den Gamle By múzeumban megkezdődött ennek a ter-
vezése, és 2012-ben meg is nyílt a nyolcszáz négyzetméteres 
föld alatti térben az új kiállítás. A célja az volt, hogy a város la-
kosai, vendégeik, az idelátogató turisták megismerjék a város 
különleges múltját. 

¶ Aarhus története által a múzeum olyan narratívát tár a közön-
ség elé, amely: 

 • mind a város lakóit, mind pedig az idelátogató külföldieket 
megszólítja; 

 • új irányelveket szab a várostörténet bemutatásához, hogy az 
minél szélesebb látogatói kör számára érdekes legyen;

 • képes lesz jelentős szerepet betölteni a Den Gamle By dán 
történeti bemutatójához kapcsolódva;

 • a látogatószám jelentős növekedését eredményezi.

¶ A kiállítás 2017 áprilisában nyílt meg, a várostörténetet krono-
logikus rendben bemutatva a viking korszaktól a középkori 
mezővároson át a 19. század közepéig, amikor hirtelen jelen-
tős növekedés következett be, amely egészen mostanáig tart. 
A kiállítás tervezésénél fontos szempont volt a változatos mú-
zeumi élmény megteremtése és olyan terek kialakítása, ame-
lyek erősítik a szociális kapcsolatokat, amelyekben könnyen 
megoszthatók a történetek, ugyanakkor az információ és a 
tapasztalás között szoros kapcsolatot teremt a tárlat. A Den 
Gamle By más részeihez való kapcsolódás megteremtéséhez 
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a kurátorok enteriőrszerűen berendezett termeket, szobá-
kat hoztak létre a szabadtéri múzeum gyakorlatának meg-
felelően. A kiállítás egy viking településen kezdődik, olyan 
házakkal, amelyek akkoriban állhattak. A 15. századi temp-
lombelső, a 17. századi kereskedőváros részletei az időrend-
ben egymást követő terek elemei. A gőzgép megjelenésével az 
ipari forradalom korszakának hatalmas változásai külön tör-
ténetet jelentenek. A második világháborút bemutató részt 
követi a kortárs történet. Az egyes termek más-más történet-
mesélési módszert alkalmaznak, az óriási gyűjtemény jelen-
tős részét felhasználva a most már összesen ezerötszáz négy-
zetméteresre növekedett belső kiállítási térben. 

¶ A helytörténeti múzeum és a szabadtéri múzeum kettős szere-
pe olyan feladat, amely újfajta közönség megszólítását céloz-
za, ám ugyanakkor a helyi közösségért érzett felelősséggel  
teszi ezt. 

 (Fordította: Basics Beatrix)
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E D OUA R D  D E  L AU B R I E ,  a földművelés és táplálkozás gyűite-
mény munkatársa, Európai és Mediterrán Civilizációk Nemzeti 
Múzeuma (MuCEM), Marseille, Franciaország

F R A N C I A  M I N TA : Ö KO M Ú Z E U M O K

az „ökomúzEum” fogalmának ErEdEtE

¶ Míg a legtöbb európai ország rendelkezik szabadtéri néprajzi 
múzeummal (a skandináv országok, Nagy-Britannia, Hollan-
dia, Németország, Románia, Magyarország is), amelyek a leg-
gyakrabban egy meghatározott helyen gyűjtik össze és mutat-
ják be az adott nemzet különböző régióinak falusi lakóházait, 
Franciaországban nem örvend ilyen népszerűségnek az el-
gondolás, annak ellenére, hogy Georges Henri Rivière-ben, 
a párizsi Népművészetek és Néphagyományok Nemzeti Mú-
zeumának (Musée national des Arts et Traditions Popula-
ires) alapítójában több skanzen terve is felvetődött. Az 1935 
és 2005 közt élt Georges Henri Rivière-t mindazonáltal meg-
ihlette az Arthur Azelius által 1891-ben alapított stockholmi 
Skansen, amelyet 1929-ben látogatott meg.

¶ Rivière 1932 óta fontolgatta „Franciaország vidékeinek szabad-
téri múzeumát” létrehozni, amely száz házat foglalt volna ma-
gába az összes francia régióból. A kivitelezést eredetileg a Va-
lérien-dombra tervezték, Párizs nyugati külvárosában, amit 
azóta is a védelmi minisztérium foglal el; majd Párizsba, a 
Bois de Boulogne-ban található Jardin d’Acclimatation nevű 
park került szóba. Később a terv az 1937-es Világkiállítás kere-
tében valósult volna meg, de nem lett belőle semmi. 

¶ 1966-ban a Regionális Nemzeti Parkok megalapításakor újra 
előkerült az ötlet, hogy szabadtéri múzeumot is társítsanak 
hozzá, továbbra is George Henri Rivière ösztönzése mellett. 
Két szabadtéri múzeumot tanulmányoztak ehhez: az egyik 
Franciaország délnyugati részén, a Landes de Gascogne-i Re-
gionális Nemzeti Parkhoz kapcsolódó Marquèze múzeumot, 
amely később a Grande Lande-i ökomúzeum lett (1969), a má-
sik pedig a Bretagne-ban, Franciaország legnyugatibb részén 
található Armorique-i Regionális Nemzeti Parkhoz tartozó 
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későbbi ouessant-i ökomúzeum. Marquèze-ben Rivière java-
solta, hogy a gazdálkodás még meglévő épületeit csatlakoz-
tassák más építményekhez a régióban végzett gyűjtéseknek 
köszönhetően, és amelyek szellemisége így illeszkedik majd 
az 1836-os telekkönyvekhez. A projekt végül az összes, a kör-
nyező településekről származó mezőgazdasági épület felújítá-
sára korlátozódott, a landes-i régió teljességét bemutató épít-
ményeket nem rekonstruálták. Ouessant szigetén egy házat 
és annak közvetlen környezetét újították fel legutolsó haszná-
lati állapotuknak megfelelően, a házon belüli ingóságokkal 
és a külső terekkel az idő és tér ugyanazt a muzeológiai célt 
szolgálja. Ez volt az első ilyen kiállítótér Franciaországban,  
Jean-Pierre Gestin kurátor és etnológus munkája nyomán. 

¶ Csupán 1971-ben, a politikai és a kulturális tényezők találko-
zásával fogalmazódott meg az ökomúzeum elgondolása. 
A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) kilencedik általá-
nos konferenciáján, amelynek címe A múzeum a ma és a hol-
nap emberének szolgálatában volt, megerősítette a múzeumok 
pedagógiai és kulturális szerepét. Az „ökomúzeum” kifeje-
zés Hugues de Varine, az ICOM akkori igazgatója (1962-től),  
Georges Henri Rivière és Serge Antoine, a Robert Poujade ál-
tal alapított és vezetett Környezetvédelmi Minisztérium ta-
nácsadója találkozásakor fogalmazódott meg. A kifejezés 
összeegyeztette a különböző, egymást kiegészítő megközelí-
téseket, melyek a múzeumokat a helyi területekhez és a ter-
mészeti örökséghez társítják. 

¶ Az ökomúzeumot legjobban összefoglaló meghatározások egyi-
ke a következő: „Az ökomúzeum más, mint a többi múzeum… 
Ez egy szerteágazó, interdiszciplináris múzeum, amely az em-
bert időben és térben helyezi el, saját természeti és kulturá-
lis környezetében, arra ösztönözve a népesség egészét, hogy 
részt vegyen saját fejlődésében több olyan kifejezésmód köz-
vetítésével, amelyek alapvetően valós helyszíneken, épüle-
teken, tárgyakon és dolgokon alapszanak, s amelyek sokat-
mondóbbak, mint a szavak vagy a képek, amelyek életünket 
elárasztják” (az ICOM kilencedik konferenciája, Georges 
Henri Rivière és Hugues de Varine eredeti meghatározásá-
ból kiindulva, Párizs, 1971). Ezt követte aztán a Mont Lozère-i 
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ökomúzeum alapítása (Gérard Collin által, 1974 és 1984 között 
a Cévennes-i Nemzeti Parkban indított terv) és a Camargue-i 
Múzeum (Jean-Claude Duclos által 1973-tól elindított projekt 
a Camargue-i Regionális Nemzeti Parkban). 

¶ Az ökomúzeum ötlete ezen felül egy, az 1968-as mozgalomból 
kiinduló áramlatba is illeszkedik, aminek célja a kultúra szé-
lesebb körben való terjesztése, nagyobb számban elérhető-
vé tétele a helyi lakosság számára. A múzeumok kulturális 
ajánlatának megújítását a Kulturális Cselekvés Nemzeti Tit-
kársága (Secrétariat national à l’action culturelle, SNAC) is 
támogatta. A kommunista párt szervezete a szépművészeti 
múzeumokat célozza, amelyeket az uralkodó osztályok szá-
mára fenntartott helyszíneknek tekint, szemben az ökomú-
zeumokkal, amelyek a népi kultúra értékeit mutatják be, az-
zal a céllal, hogy a lakosságot, a népet is közreműködésre  
bírják. 

¶ 1971 és 1974 között egy újfajta intézmény jön létre: a Creusot 
Montceau-les-Minesban található ökomúzeum Marcel Evrard 
irányítása alatt. Környezete sem nemzeti park, sem falusi kör-
nyezet, hanem egy tizenhat településből álló városi közösség 
ipari tevékenységére épül. Hugues de Varine szerint: „A kö-
zösség teljes egésze egy élő múzeumot alkot, melynek kö-
zönsége mindvégig belül helyezkedik el. A múzeumnak nem 
látogatói, hanem lakói vannak.”  Varine azokra a tapasztala-
tokra is utalt, amelyek ugyanebben az időben Latin-Ameriká-
ban terjedtek el a Museo integral eszméje által. A Creusot-ban 
a szellemi örökség alapja az emberek mindennapi tevékeny-
sége. A lakóknak kell megőrizniük mindezt, beleértve saját 
házaikat is. A lakosság részvétele alapvető, az ötletgazdáknak 
pedig meg kell teremteniük a lakókkal való eszmecsere körül-
ményeit, amit később egyre nehezebb fenntartani. A Creusot 
kedvező tapasztalata később számos ökomúzeum megalapí-
tásának kedvezett Québec-ben (haute-beauce-i , Fier Monde-i, 
La Vallée de la Rouge-i ökomúzeumok…).

¶ Az ökomúzeum így a múzeumok pedagógiai szerepének kér-
désére adott mintegy újfajta válaszként jelent meg. 1981-
ben baloldali kormány vette át a hatalmat Franciaország-
ban (utoljára ez 1936-ban esett meg, a Népfront vezetésével),  



136

a néprajzi 
múzeumok  

és az ökomúzeumok 
továbbra is 

legitimitásukat 
keresték  

a szépművészet 
világa mellett

és a karizmatikus Jack Lang lett a kulturális és kommuni-
kációs miniszter. Egy addig nem látott terv készült a kultú-
ra támogatására, amiben külön fejezet foglalkozott a mú - 
zeumok rendkívül fontos szerepével. 1982-ben néhány ku-
rátor, aki a Kulturális Cselekvés Nemzeti Titkárságának 
gyűlésein kifejezetten aktív volt, megalapította az Új Mu-
zeológia és Szociális Kísérletezés (Muséologie nouvelle et ex-
périmentation sociale, MNES) egyesületet, amely a múzeu- 
mok szociális és pedagógiai szerepéért, annak kiterjesztésé-
ért felel. Számos termékeny gondolat született a „kulturális 
mediáció”, vagyis a múzeumok befogadó és animációs tevé-
kenységének témájában, valamint az időszakos kiállítások 
fejlesztésének addig nem látott lehetőségeiről. Mindazonál-
tal a néprajzi múzeumok és az ökomúzeumok továbbra is le-
gitimitásukat keresték a szépművészet világa mellett, és ez 
nem változott a baloldali kormány ideje alatt sem. Némelyik 
művészettörténész folyamatosan becsmérlően és elítélően 
nyilatkozik az általuk banálisnak és sorozatgyártottnak tar-
tott mindennapi tárgyakról, valamint a múzeumok „elburján-
zásáról”: jelenleg több mint tízezer múzeum létezik Francia-
országban, köztük 1216 a kulturális minisztérium ellenőrzése 
alatt, „Franciaországi múzeum” védjeggyel. 

az ökomúzEum mEgHatározásai

¶ George Henri Rivière 1973-ban fogalmazta meg az ökomú- 
zeum első meghatározását, két évvel a fogalom létrejötte 
után. Fejleszthető definíciót akart, így hármat is ajánlott, köz-
tük a legteljesebbet 1980. január 22-én, amely az alábbi kilenc 
elvet tartalmazza:

1. „Az ökomúzeum olyan eszköz, amelyet a hatalom és a társa-
dalom együtt talál ki, hoz létre és hasznosít. A hatalom szak-
értőket, infrastruktúrát és forrásokat biztosít a népesség tö-
rekvései, tudása és megközelítései alapján. 

2. Egy tükör is, amelyben ez a társadalom önmagát látja, mi-
közben a gyökereit, a korábbi generációkkal való kapcsolatát 
keresi. A társadalom tükröt tart vendégeinek, hogy jobban 
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megértesse magát, munkájának, viselkedésének és intimitá-
sának tiszteletén keresztül.  

3. Az ember és a természet kifejeződése. Az ember természetes 
környezetében értelmeződik. A természet a maga vadságában 
is értelmeződik, de azáltal is, ahogy a hagyományos és az ipari 
társadalom a saját képére formálta. 

4. Az idő kifejeződése. Az értelmezés előbbre nyúlik az ember 
megjelenésének idejénél, a történelem előtti és a történelmi 
időkön át, amelyeket átélt, míg végül a jelennél áll meg. A hol-
nap felé nyit, de nem döntéshozó, hanem tájékoztató és kriti-
kai elemző szerepet játszik. 

5. A tér kifejeződése. Kiválasztott tereké, ahol meg lehet állni, 
sétálni lehet. 

6. Laboratórium, abból a szempontból, hogy a társadalom és 
környezete történeti és kortárs tanulmányozását segíti elő,  
és hozzájárul a szakemberképzéshez ezekben a tudomány-
ágakban, a külső kutatószervezetekkel együttműködve. 

7. Megőrzőhely, abban az értelemben, hogy a társadalom termé-
szeti és kulturális örökségének fenntartását, értékeinek meg-
mutatását segíti. 

8. Iskola, abból a szempontból, hogy a társadalmat társítja ta-
nulmányozó és fenntartó munkásságával, ezzel ösztönzi, 
hogy saját jövőjének problémáit megértse.  

9. Ez a laboratórium, megőrzőhely és iskola mind közös eszmék-
ből ihletődik. A kultúra annak legtágabb értelmében értendő, 
és annak magasztosságát és művészeti kifejeződését kívánják 
bemutatni, a társadalom bármely szegletéből is származzon. 
A sokszínűség határtalan, olyan sok a változatosság az egyes 
minták között. Nem zárkóznak be, hanem adnak és kapnak. 

 (Georges Henri Rivière: A muzeológia Georges Henri Rivière 
szerint: muzeológiaórák, szövegek és vallomások. Dunod, Párizs 
1989, 142.)

¶ E kilenc pontot összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az ökomú-
zeum egy a hatalom (leggyakrabban az adott terület közigaz-
gatása) és a területen található népesség által kidolgozott és 
felállított eszköz. A társadalom megértését segíti az azt ké-
pező csoportokon keresztül egy meghatározott területen be-
lül, legszélesebb elemei által, mint az ökológia, a történelem, 
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a gazdaság, a társadalom és a kultúra, mindezt térben és idő-
ben, a történelem előtti időktől napjainkig. Az ökomúzeum 
mindezekről szól, nem csupán a múlt felé fordul, hanem a je-
lenben és a jövőben is a terület felvirágoztatásának eszköze. 
Az ökomúzeum a kulturális örökség minden formáját magá-
ban foglalja és ezeket tanulmányozza azzal a céllal, hogy ér-
tékeit bemutassa és továbbadja az eljövendő generációknak. 

¶ 1980-ban, Az ökomúzeumok szervezésének elvei című művében 
Georges Henri Rivière elmagyarázza, miben különböznek az 
ökomúzeumok más múzeumoktól:

– a kiállított dolgok természetében, amik lehetnek ingatlanok 
(épületek, területek…) vagy javak (állatok, kultúrák…)

– a működési módban, amely három testületen alapul: igazga-
tási (helyi és területi önkormányzatok), felhasználói (helyi 
egyesületek) és tudományos testületen. 

¶ George Henri Rivière hangsúlyozta, hogy nincs tipikus ökomú-
zeum, annyira sok variációja létezhet.

az ökomúzEumok Határai

¶ Ezek elsősorban pénzügyi természetűek, hiszen az ökomúzeu-
mok gyakran nagyléptékű és sokszínű javakat jelentenek (föl-
dek, ingatlanok, ingóságok), amelyek olykor annyira szerte-
ágazók, hogy a fenntartandó és bemutatandó helyszínek is 
megsokszorozódnak. Az ökomúzeum „tükör”-szerepe sok-
szor torzul, és hajlamos önmagába és a történelembe fordul-
ni, főként társadalmi krízishelyzetekben, amikor például na-
gyobb a munkanélküliség. 

¶ Napjainkban a társadalom mozgékonyabb, és a lakosok sokszor 
nem is odavalósiak, ahol az ökomúzeum elhelyezkedik, így 
ezt is figyelembe kell vennie, hogy a múzeum egy tartós alap 
maradhasson, amely ugyanakkor folyamatosan adaptálódik 
a jelen körülményekhez. 

¶ Gyakran jelennek meg véleménykülönbségek az igazgatói tes-
tület és a felhasználói testület között. Az ökomúzeum státu-
sa általában az idő előre haladtával az egyesületi szerveződés-
től egy helyi önkormányzat (települések közössége, megye, 
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regionális nemzeti park…) által igazgatott szerveződés felé 
mozdult. A múzeumok világa egyre professzionálisabb lett 
azzal, hogy a területi közösségi funkciók és a szervezők kivált-
ságai közti verseny erősödött, annál is inkább, ahogy egyre 
kevesebb a mozgósítható pénzügyi forrás. A területi szerep-
lők irányítják a kulturális programok szervezését a felhaszná-
lók hátrányára. A közönség nem résztvevő, csak néző. Az ön-
kormányzatok, amelyek az ökomúzeumokat finanszírozzák, 
kulturális eszközt teremtenek belőlük, és a terület turisztikai 
fejlesztésének szolgálatába állítják azokat – és mind kevésbé 
használják ezeket a helyi fejlesztésre. 

¶ Ennek eredményeképp a felhasználói testület szerepe sokszor 
nem egyértelmű. Az ökomúzeum alapításakor ellenhatalmi 
szerepet is betölthetett az azt finanszírozó helyi önkormány-
zat szavával szemben. Idővel a felhasználói testület nem min-
dig újult meg, súlya egyre kisebb lett a szervezőbizottsággal 
szemben, a helyi népesség egyre kevésbé vonódott be a mun-
kába, csupán az adományozók, az információszolgáltatók, 
idegenvezetők és szervezők, vagy még ritkábban a döntés- 
hozók által. 

EgyEsülEti szErvEzők

Ökomúzeumok és Társadalmi Múzeumok Szövetsége  
(Fédération des écomusées et musées de société, FEMS)

¶ 1989-ben megalakul az Ökomúzeumok Szövetsége, hogy  
a nagyközönség előtt is népszerűsítsék az ökomúzeumokat. 
1991-ben megnyílik a technikai, ipari, antropológiai, nép-
művészeti és néphagyományokat ápoló múzeumok előtt is, 
és felveszi az Ökomúzeumok és Társadalmi Múzeumok Szö-
vetsége nevet. Végül 2004-ben a szövetség megnyílik a mű-
vészeteket összefogó múzeumok, az értelmező központok és 
minden más nonprofit értékmegőrző intézmény előtt, ame-
lyeknek az ember és a vidék a tárgyuk, bármi is legyen a stá-
tusuk. 2014-ben a szövetség az Európai és Mediterrán Civili-
zációk Nemzeti Múzeumába, Marseille-be helyezi székhelyét. 
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Értékei továbbra is összhangban vannak az ökomúzeumok ér-
tékeivel, de egy aktuálisabb, továbbfejlesztett szókészlettel: 

– átadás: a hálózathoz tartozó múzeumok tevékenységének 
alapja a kulturális örökség átadása a nagyközönség számára, 
különösen a fiatalokat célozva.

– megvitatás: elősegíteni a kérdezést, és a megértés kulcsait adni 
a kulturális örökségek és a terület fejlődésének kérdéseiben.

– szociális és szolidáris gazdaság: a turisztikai gazdaság szerep-
lőiként a múzeumok is részt vesznek területük fejlesztésében 
azzal, hogy tevékenységet és munkát kínálnak a falusi kör-
nyezetben. Ezenkívül a városi területek változásait kíséri. 

– fenntartható fejlődés: a hálózat érzékenyítő munkát végez  
a népességgel annak saját környezetében (lakhely, természe-
tes környezet). Társas kapcsolatokat hoz létre a lakosok rész-
vételével. 

¶ Napjainkban kilencvennégy ökomúzeum létezik Franciaor-
szágban, melyekből öt a tengerentúli területeken található. 
Az ökomúzeumokban leggazdagabb francia régiók: Norman-
dia (tizenhárom ökomúzeum), Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(tizenkettő) és Bretagne (tíz). 

Mezőgazdasági és Vidéki Hagyományok Múzeumainak Szövetsége 
(Fédération des Musées d’Agriculture et du Patrimoine rural, AFMA)

¶ 1982-ben alapították a Mezőgazdasági és Kulturális Miniszté-
rium és a Francia Mezőgazdasági Múzeumok Egyesületének 
kettős védnöksége alatt. Célja a vidéki örökség minden oldalá-
nak tanulmányozása, megőrzése és bemutatása, legyen az in-
góság (régi eszközök, mezőgazdasági gépek), ingatlan (vidéki 
építészet) vagy táj. A szövetség csatlakozott a Mezőgazdasági 
Múzeumok Nemzetközi Egyesületéhez (Association interna-
tionale des musées d’agriculture). Tág értelemben vett mező-
gazdaságról van szó, ahogyan Franciaországban is, beleértve 
minden szakosított termelést (szőlőtermelés, állattenyésztés, 
textilnövény-termesztés stb.), erdészetet, vadászatot, édes vízi 
halászatot korszaktól függetlenül, és mindenfajta intézményt, 
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így az ökomúzeumokat is. Tudatosan nyitott minden a vidéki 
örökség és a mezőgazdaság története iránt érdeklődő ember 
számára, egyesíti az egyes vidékek vagy egy-egy gyűjtemény 
szerelmeseit, földműveseket, múzeumfelelősöket, ökomú-
zeumokat, gyűjtőket, tanulókat, kutatókat, pedagógusokat, 
szervezőket, múzeumokat, egyesületeket és szervezeteket. 
2006-ban vette fel mai nevét, és lett a Mezőgazdasági és Vidé-
ki Hagyományok Múzeumainak Szövetsége.

 (Fordította: Kató Julianna)
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MC:

Németh József:

V I S S Z A  A  F O R R Á S O K H OZ  –  A L A P Í TÓ K  É S  A L A P Í TOT TA K
A  B E S Z É LG E T É S T  M O D E R Á LTA : 
B E R É N Y I  M A R I A N NA  É S  SÁ R I  Z S O LT

¶ A szabadtéri néprajzi múzeumok nemcsak érdekes színfoltjai a magyar muzeo - 
lógiának, hanem rendkívül népszerűek is. 2015-ben a szentendrei Szabad téri  
Néprajzi Múzeum, a Szennai Skanzen, a Sóstói Múzeumfalu, a Göcseji Falu- 
múzeum, a Vasi Múzeumfalu és a szabadtéri néprajzi gyűjteményt felmutató 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark kis híján félmillió látogatót von-
zott. A gyűjtemények egytől egyig a hatvanas, hetvenes években szerveződtek, 
viszonylag pontosan körülhatárolt keretek között. Tudományosan vezetett és 
tudományos szakszerűséggel berendezett néprajzi gyűjtemények jöttek létre, 
amelyek az áttelepített, in situ megőrzött, esetleg a rekonstruált vagy újra felépí-
tett épületekben egyszerre mutatják be a népi építkezés, az életmód, a házbelső, 
a gazdálkodás különböző módjait és a hozzájuk kapcsolódó településtípusokat. 
Vajon milyen előzmények alapozták meg ezeket a kiállításokat és az azóta elért 
sikert? Hogyan jöttek létre ezek az intézmények? Milyen viták kísérték műkö-
désüket?  Balassa M. Iván (Szabadtéri Néprajzi Múzeum), Knézy Judit (Szennai 
Skanzen), Németh József (Göcseji Falumúzeum), Páll István (Sóstói Múzeum-
falu) pályájának egésze vagy jelentős része összekapcsolódott ezekkel az intéz-
ményekkel. A már nyugalmazott néprajzos-muzeológusokkal, múzeumigaz-
gatókkal folytatott őszinte beszélgetés egyszerre korrajz és múzeumtörténet, 
miközben az általuk felvetett problémák ma sem veszítettek aktualitásukból!

Többen önök közül úgy kezdtek el szabadtéri néprajzi muzeológiával foglalkozni, hogy 
még nem volt hagyománya ennek a szakterületnek Magyarországon. Önök választották 
ezt a témát vagy a téma önöket? 

Kakukktojás vagyok ebben a társaságban, mert nem alapítottam falumúzeumot, 
nem végeztem néprajzot. A sors hozta úgy, hogy a sajátos zalaegerszegi körül-
mények között rengeteget kellett dolgoznom a falumúzeum érdekében. A mi-
nisztériumi döntéssel 1950-ben létrehozott városi múzeum igazgatója, Szentmi-
hályi Imre, kiváló néprajzos, író, gyűjtő, nagyon rossz körülmények között volt 
kénytelen dolgozni: részben társadalmi okok, részben saját természete miatt.  
Miután 1962-ben megyei fenntartásba kerültek a múzeumok, lassú változás 
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kezdődött. 1963 júniusában a megyei tanács osztályvezető-helyetteseként én ír-
tam azt a határozattervezetet, amely rendelkezett a falumúzeum létrehozásáról. 
Istenkísértés volt mai szemmel visszagondolva: tapasztalat semmi, sok min-
denhez nem volt erő. Ezért nagyon sok feladatot kellett nekem is vállalnom. Vé-
gül 1968-ban nyitotta meg kapuit a Falumúzeum, aztán úgy alakult, hogy 1975-
ben én lettem a megyei múzeumigazgató. Az ismerőseim nem értették, miért 
vállalom el. Létre kellett hoznunk a megyei múzeumi szervezetet, megoldani 
a Göcseji Múzeum épületének felújítását, munkatársi gárdát szervezni. Ös-
sze kellett hangolódnunk a szintén új épületbe költöző, felújított nagykanizsai 
mú zeummal, 1978-ban a Zala megyéhez visszakerülő Balatoni Múzeummal.  
Természetesen ezt is előbb fel kellett újítani, többek közt ezért késett a Falu- 
múzeum tervezett fejlesztése is.1

Hogyan került Judit Szennára, ahol a Zselic és a Belső-Somogy sokszínű népi kultúráját 
ismerheti meg a látogató?

1964-ben végeztem az ELTE BTK-n irodalom és néprajz szakon, de akkor inkább  
a társadalomnéprajz és az agrártörténeti témák érdekeltek. Az építészeti stú-
diumok nem álltak közel hozzám, Barabás Jenő csodálatos ember volt, de el-
árasztott bennünket lexikális adatokkal. Lekerülve Kaposvárra, mint egyet-
len tárgyi néprajzosnak, a raktár kicsi volt. A helyhiány miatt apróbb dolgokat 
gyűjtöttem, de szerteágazó témákból. Barabás Jenő rábeszélt, hogy két telepü-
lésen gyűjtsek a Néprajzi Atlaszhoz, ahol komoly építészeti kérdésekkel is talál-
koztam Belső-Somogyban, Kálmáncsán és Kutason. A legelső munkám az volt, 
hogy Somogybükkösdön egy gyönyörű zsúpos házat fel kellett mérnem. A tan-
széken ezen a téren nem kaptunk képzést, vonalzóval húzogattam a falakat.  
1967 körül kezdtem Belső-Somogyra koncentrálni, ahol a női munkákat kutattam. 
Ebben az időszakban részben az Országos Műemléki Felügyelőség, részben a 
helyi műemlékesek végeztek népi felméréseket a megyében, de 1967 körül már 
néprajzos kollégák is bekapcsolódtak a munkába. A pestiek elfelejtették, hogy 
én is ott vagyok, nem kértek fel, csak hetvenben, amikor már csupán maradék 
falvak akadtak. 1971-ben kiküldtek Romániába: nem sejtettem, hogy valaha 
skanzent fogok csinálni, de négy ilyen múzeumot is megnéztem. 1972-ben ön-
kéntes néprajzi gyűjtőknek már megjelentettem a Falusi település, népi építkezés 
és lakáskultúra című részletes kérdőívet. A téma annyira aktuálissá vált, hogy 
1972-ben engem kért meg a megyei műemléki albizottság, amely a tanácshoz 
tartozott akkor, hogy ha esetleg készülne egy somogyi skanzen, milyen telke-
ket javasolnék. Óvatosan hármat ajánlottam, felhasználva a terepmunkáimat  
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és levéltári vizsgálataimat, amelyek a településkép, a belső telkek mérete, for-
mája, megosztása témákra irányultak. A kijelölt épületek bekerültek az L. Sza-
bó Tünde által felterjesztett javaslatba, de a települési eredményeket – mint 
jóval utóbb megtudtam – nemigen akarta hasznosítani. A csökölyi nagygaz-
da telket szálláskertesre terveztem. 1971 és ’75 között a zselici, belső-somogyi 
települési és építkezési vizsgálataimból megjelentek tanulmányaim, sőt egy  
18. századi faépítkezésről szóló somogyi munkám is. Tehát tudományosan alá-
támasztottam elképzeléseimet. Gondot okozott, hogy hosszú ideig a szabad té-
ri gyűjtemény tervét a műemléki albizottság, illetve a Somogyterv irányította, 
én csak szaktanácsadó voltam, nem döntéshozó. 1974-ben újabb tervet kértek, 
már négy porta szerepelt e tervben.  Az igazgatóm, Bakay Kornél nem igazán 
szerette a néprajzi szabadtéri gyűjteményeket, tele „nyomorult parasztházak-
kal”, de 1975. május 12-én mégis át kellett vennie a készülő intézményt a megyei 
múzeumi hálózatba. Amikor időt akart nyerni, javaslatot adott a faépületek nik-
lai Berzsenyi-kúriában való elhelyezéséről, de a szakemberek ezt a tervet eluta-
sították. 1974-ben feltöltötték a területet, és elkészült a templom is. 1975-től el-
kezdték a telkek kimérését. 

Balassa M. Iván neve a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal kapcsolódott 
össze. Volt másik munkahelye?

1967-ben fejeztem be az egyetemet, rögtön el is helyezkedtem a Falumúzeum osztá-
lyon a Néprajzi Múzeumban. Ettől kezdve nyugdíjba vonulásomig az 1972-ben 
önálló, országos intézménnyé váló Szabadtéri Néprajzi Múzeumban dolgoztam. 
Kilenc hónap múlva doktoráltam, siettem, mert látszott, ez a munka teljes em-
bert kíván majd. Számtalan dologban vettem részt, amely a témával kapcsola-
tos, és amely közül aztán többet a szememre is hánytak. Például én írtam az első 
kritikát a Göcseji Múzeumról,2 nagy felzúdulást keltve. 

Tökéletesen igazad volt!

Annak ellenére, hogy Németh József ezt már tíz év múlva is elismerte, tudtommal 
az egyetlen szabadtéri néprajzi múzeumkritika volt, mert utána senki sem mert 
arra vállalkozni, hogy a kollégák munkáját nyilvánosan kritizálja. Pedig nem is 
igazán kritika volt, inkább a tapasztalatok átadására törekedtem. 

Térjünk vissza az 1967-ben megalakuló Falumúzeum osztályhoz. Ki volt az első 
munkatárs?
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Erdélyi Zoltán osztályvezető, aztán én. Lassan felfejlődött az osztály.3 Másodállás-
ban Mendele Ferenc volt a főmérnök, ami hihetetlen jó választás volt. Tőle ta-
nultam meg épületet felmérni, éppúgy, mint a két ott dolgozó építész. Nemrég 
szomorúan konstatáltam, hogy én élek egyedül azok közül, akik aláírták annak 
az ásónak a nyelét, amellyel az „első kapavágás” történt.4

Páll István szintén az ELTE BTK-ra járt, történelem–francia, majd néprajz szakra. 
Hogyan került Nyíregyházára?

1975-ben kerültem kapcsolatba a Sóstói Múzeumfaluval, amikor Nyíregyházá-
ra kértem magam néprajzi gyakorlatra. Úgy gondoltam, hogy a szakdolgoza-
tomhoz az ottani levéltárban kapok anyagot, mert Újléta egyházi jegyzőköny - 
veit, iratait dolgoztam fel társadalomtörténeti szempontok szerint. Termé-
szetesen semmit sem találtam, viszont nagyon jól éreztem magam a skanzen-
ben. Erdész Sándor volt a még meg nem nyitott múzeum igazgatója, amely 
1971 óta épült. Úgy kerültem oda ’76-ban, hogy Erdész elmondta Barabás Jenő-
nek, kellene neki egy Pesten végzett néprajzos fiú, aki nem megy el szülni, és 
támaszkodni lehet rá. Egy igazgatónak mindig fontos, hogy mi lesz azzal, akit 
felvesz. Erdész nagyon örült, hogy végre tárgyi néprajzos ment, és nem folklo-
rista, mert ő népmesekutató volt.5 A szakmát én is a múzeumban tapasztaltam 
ki, hiába volt elmélet az egyetemen, a gyakorlatot, a leltározást, az épületfel-
mérést, a bontást csak itt tanulhattam meg. Amikor úgy volt, hogy abbahagy-
ják a sóstói skanzen építését, jött két ifjú Pestről, a Sisa Béla és a Balassa, akiről 
sose tudták, melyik ki. Minden hónapban megjelentek egy-két napra, jókat et-
tünk-ittunk, elmentünk épületeket felkutatni, felmérni, és végül tőlük tanul-
tam meg, miként kell egyáltalán egy bontáshoz hozzákezdeni. Aztán amikor 
már ment, mindent rám lőcsöltek. Ez így folyt egészen 1989-ig. Erdész, ami-
kor betöltötte a hatvanat, mindenki legnagyobb meglepetésére nyugdíjba vo-
nult. Utána pedig kiteljesíthettem magamat, vége lett az öreg bika–fiatal bika 
komplexusnak. 2015-ös nyugdíjazásomig dolgoztam. Az épületek három - 
negyed részének kiválasztása, áttelepítése hozzám kötődik. Volt az eredeti te-
lepítési koncepció ütemtervének egy olyan része, amelynek a kiválasztott ele- 
meit elvitte a szamosközi árvíz 1971-ben. Aztán jött a Sisa–Balassa, akik a má-
sodik telepítési tervet kidolgozták. Ott már nagyon óvatosan csak annyit írtak, 
nyírségi kisnemesi porta, és én vettem a nyakamba a megye kétszáznál is több 
települését, ahol felkutattam a megfelelőt. Előnyünk az volt Szentendréhez ké-
pest, hogy nem kellett deponálnunk. Amit elbontottunk, a következő évben  
fel is építettük.



A Skanzen területe Szentendrén, a Sztaravoda völgyében, az építkezések megkezdése előtt, 1964 
Fotó: Erdélyi Zoltán, Néprajzi Múzeum



A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Felső-Tiszavidék tájegységének makettje, 1973 
Fotó: Szabó Jenő, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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Hogy készültek ezek a telepítési tervek, milyen minták, milyen telepítési koncepciók 
alapján dolgoztak?

Ahogyan tapasztalatunk, úgy telepítési tervünk sem volt. Zalaegerszegen a Falu- 
múzeum megnyitása után jutottunk el oda, hogy Szentmihályi Imrét elküld-
tük Bukarestre, lásson igazi skanzent.  Példa nélkül láttunk munkához. Vas me-
gyében Tóth János egerszegi születésű, Szombathelyen dolgozó építészmérnök 
kezdett el kutatni népi építészetet. Ő vetette fel, hogy kellene egy népi műem-
lékházat nyitni. Hadnagy László, a Zala Megyei Tanács elnökhelyettese, aki mű-
veltségével, diplomáciai érzékével messze kimagaslott a korszak káderei közül, 
felkarolta Tóth Jánost, és támogatta, hogy feltárja Göcsej népi építészetét. Had-
nagy 1962-ben művelődési miniszterhelyettesként folytatta munkáját, Zala me-
gyében Kiss Gyula követte elnökhelyettesként, aki ingatag műveltségű, erősza-
kos ember volt, de hiú. Amit elődje elkezdett, legyen az földrajzi névgyűjtés, 
néptánc, úgy gondolta, folytatni kell. Kiss Gyula így a Falumúzeum ügyét sem 
hagyta annyiban. Barabás Jenőt és Szentmihályi Imrét kértük fel, hogy csinálja-
nak egy telepítési tervet. Előtte 1960-ban Tóth János már készített Zalaegerszeg 
belső területén egy kis parkba telepítési tervet, de az kicsinek bizonyult. Három 
helyszín jött még szóba, amelyek közül ma már tudjuk, hogy az Alsóerdő lett 
volna igazán megfelelő, de a távolság miatt akkor a szakma tiltakozott. Kide-
rült, hogy a Zala partján egy vízimalom restaurálásra vár, így köré települt a mú- 
zeum. Akkor a szakma – te is Iván! – elmondtátok a kifogásaitokat.

Iván, miért ellenezték akkor?

Az épületek alapvetően dimbes-dombos vidékről származtak. Ehhez képest a Heinz- 
malom környéke a Zala sík árterülete, amelyet a víz gyakran el is öntött. 

Két dolog támasztotta alá a döntést. Egyrészt fel kellett tölteni a területet, amelyet 
ingyen és bérmentve elvégeztek a különböző (szocialista – a szerk.) vállalatok, 
mivel – kérésünkre – a Megyei Tanács Tervosztályának főmérnöke a területet le-
rakóhelynek jelölte ki. Így a városban folyó építkezések alapjából kitermelt föl-
det, a bontásoknál keletkezett törmeléket a vállalatok ide szállították.

Ez Nyíregyházán is így volt!

A másik ok: tudtuk, hogy a Zalát másik mederbe terelik, így biztosak lehettünk ab-
ban, hogy a falumúzeumot árvíz nem fenyegeti majd. Ez aztán visszaütött, mert 



A kállósemjéni lakóház vertfalának készítése



A nagyhodosi kerülőház építése
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ott a vízimalom, és csak pocsolya van alatta. Büdös, és számtalan problémát 
okoz azóta is. 

Az első megvalósult szabadtéri múzeum Zalaegerszeg, de az országos Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumot előbb kezdték el tervezni. És jóval professzionálisabban! 

Ortutay Gyuláék 1959-ben hívtak össze egy ankétot,6 amelyen az egész szakma ki-
fejtette az ezzel kapcsolatos álláspontját, és az ott elhangzottak később hivatko-
zási alappá váltak, így visszatérő elképzelés volt, hogy fel kell építeni a magyar 
népi építészetet bemutató szabadtéri múzeumot. A helykiválasztással aztán 
rengeteg probléma adódott. Valamikor a második világháború előtt a Nép - 
ligetbe tervezték, de ez akkor már túlhaladottá vált. Az aquincumi Aranyhegy-
nél is szóba került egy szép terület, de végül Szentendre ajánlott olyan helyet, 
ahol egyszerre volt sík és dombos táj. Az épületek kiválasztásához egy úgyne-
vezett Fekete könyv készült, amelyből nekem még van egy példányom!7 Ez lé-
nyegében egy kívánságlista volt, Barabás Jenő és Szolnoki Lajos állította ös-
sze, hogy az ország különböző részeiből milyen egységeket lehetne kialakítani, 
és ezekben milyen épületek legyenek. Amikor megszületett a határozat, hogy 
épülhet a múzeum, ez alapján kezdődött el a gyűjtés. Ebbe mindenki bekap-
csolódott – vidékről is –, aki élt és mozgott. Voltak olyanok a Fekete könyvben, 
amelyekről pillanatok alatt kiderült, hogy lehetetlenség elhozni, vagy nem áll-
ja meg a helyét történeti szempontból. A Fekete könyv tizennyolc-húsz tájegy-
séggel számolt, a tervpályázat alapján ez lement tizennégyre. Ekkor hirdettek 
egy kétfordulós meghívásos pályázatot a telepítési tervek kidolgozására. Az első 
fordulóban nagyon sokan indultak, a második fordulóban két-három pályázat 
közül lehetett választani. Ez a pályázási szakasz azért is volt szerencsésebb, mert 
lehetővé vált, hogy ne csak építészek tervezzenek, hanem néprajzos szakértőt 
is bevonjanak. Így kerültem be én is az egyik csapatba. Végül a Pest megyei Ta-
nácsi Tervező Iroda két munkatársával, Kaszta Dénessel és Tóth Dezsővel készí-
tett pályázatunkat hirdették ki győztesként. Ennek alapján kezdődött el a való-
ságos kiviteli terv kialakítása és többszörös átgondolása. Végül is tíz tájegységre 
csökkent Hoffmann Tamás főigazgató idejében. Természetesen ma is új telepí-
tési terv készül minden egyes tájegység felépítése előtt, mert mindig kiderül, 
hogy az épületek már eltűntek, ha lebontottuk, elrohadtak, és koncepcionális 
változások is vannak mindig. Lényegében nagyon komoly tervezői kihívás volt, 
csodálatos feladatként éltem meg. A teljes beépítésről és egy kiválasztott épület-
csoportról makettet is kellett benyújtani a pályázóknak. Sajnos már egyik ma-
kett sincs meg. Amikor le kellett adnunk, elkezdett hullani a hó, és nem tudtunk 
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a makettekkel időben beérkezni. Négy órával meghosszabbították a leadási  
határidőt!

Szenna helyzete speciális, hiszen egy élő falu szövetébe épül be.

Amikor a felvételin szóba kerültek a háztípusok, nem gondoltam, hogy ezzel foglal-
kozom majd. A terepen ismertem meg a területet, ott alakult ki komoly mun-
kakapcsolatom Barabás Jenővel. A hatvanas évektől kezdődően a Somogyterv 
műemlékesei készítették a műemléki felméréseket, amelyeket ’68-ban újravizs-
gáltak. Akkor derült ki, hogy az épületek jelentős része eltűnt. Emiatt úgy gon-
dolták, hogy helyben érdemes az épületeket megvédeni, vagy ha semmiképp 
nem tudjuk megőrizni őket, egy skanzenbe kell gyűjteni a házakat. Amikor  
L. Szabó Tündét bízták meg a szennai templom felújításával és a falurendezési 
tér elkészítésével, a mérnökök közösen úgy gondolták, hogy a templomdomb 
oldalába, az élő faluba kellene felépíteni a tervezett szabadtéri múzeumot.  
Ez nagyszerű ötlet volt, de a kivitelezésbe hiba csúszott.

Mi nagyon támadtuk ezt az elképzelést. Hihetetlen lehetőség maradt ki: a templom 
alatt volt egy rézsű, ahol hosszú szakaszon nem volt ház. A település szövetébe 
bele lehetett volna illeszteni ezeket az áttelepített épületeket, de valami oknál 
fogva mégis megfordították a házsort, hogy befelé nézzenek. Így a múzeum tel-
kei háttal fordulnak a település utcája felé. Annyira elleneztük, hogy amikor a 
terv vitája zajlott, senkit sem mertek leküldeni tőlünk. Az adminisztratív igaz-
gatónk, Szege Bálint ment le azzal a paranccsal, hogy fogadja el.

L. Szabó Tünde játszóteret, színpadot szeretett volna kialakítani ezen a részen,  
de akkor már rövidnek bizonyultak a telkek. Amikor belecsöppentem, már ki 
voltak mérve, nem lehetett változtatni. Közben Hoffmann Tamás le akarta állít-
tatni, de már állt az első porta, sőt ő is elállt a módosítástól, amikor ki akarták 
a költségeket fizettetni velük. Nagyon kellemetlen volt, mert ehhez a hibához 
semmi közöm nem volt, nem kérdeztek meg a telkek kiméréséről, ráadásul ku-
tattam a tagosítási perekben, és közzétettem, milyen hosszú és széles volt egy 
telek a bemutatandó községekben. Elindult a beruházás, első körben három, 
1976-ban még egy változat készült plusz két lakóterületre, 2000-ben pedig is-
mét egy. Ha annyira nem kapkodunk, arrébb tudtuk volna tolni, ki tudtunk vol-
na mérni normális telkeket, és most lenne hely arra, hogy legalább egy pátrói 
szálláskertes porta felépüljön külső istállóval és pajtával. De az utódaim nem 
nagyon kapkodtak, hogy folytassák.8
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 Az épületek jelentős részét kiválasztottam, de a tervezéssel egy időben minden 
állandó mozgásban volt: ablakokat, kerítéseket, ácsmunkákat kutattunk fel. 
1975-től állandóan jártam a terepet Tündével együtt, ketten határoztunk arról, 
milyen megoldások valósuljanak meg. Nagyon jó volt az együttműködésünk. 
Amikor például kiderült, hogy az elképzelt csökölyi ház nagyon drága, a Sió - 
tour sietett a segítségünkre azzal a feltétellel, ha árusíthat a felépülő házban 
népi iparművészeti termékeket. Amikor az ötödik telken elkészült a somogy-
szobi ház, én már eljöttem: a Mezőgazdasági Múzeumban folytattam pályá-
mat. Itt a katolikus család életét bemutatandó enteriőrt az utódom rendezte be. 
A szoba-konyha kamara mellett a hátsó kamrát kibővítették szobának, ahol sok 
apró tárgy idézte volna meg a katolikus család légkörét. A helyiséget végül nem 
rendezték be, hanem közművelődési tér lett. A gépszíj 2000-ben került a mú- 
zeumba, amelyet megint sokan vitattak. De nem volt a megyében más hely, ahol 
el lehetett volna helyezni. 

Mi volt a helyzet a többi megyében? Miért csak ez az öt regionális skanzen jött létre?

Az hogy Nyíregyháza-Sóstóra került a múzeumfalu, nemcsak a helyiek hozzáállá-
sának az eredménye. Az, hogy a hetvenes években elkezdtek épülni Magyaror-
szágon a skanzenek, egy 1964-es MSZMP KB-határozatnak köszönhető. Látták, 
hogy a falu szocialista átalakulása miatt a parasztság anyagi helyzete javul, ezért 
elbontják a parasztházakat, korszerűbbeket építenek, meg akarták menteni a 
régieket. Kiadták a megyéknek, hogy mindenhol kell építeni skanzent. Volt, aki 
erre ráharapott: Somogy, Zala, Szabolcs-Szatmár mellett Vas és Csongrád, illet- 
ve Szentendre hatodikként. Nagyon sajnálom, hogy ebből Borsod kimaradt.

Pedig meg is voltak az előkészületek!

De semmit sem csináltak. Szabolcs először a vajai kastély parkját nézte ki, aztán 
Nyíregyháza városának a kubikgödreit, de végül a gyógyfürdő, az üdülőhely 
szélén kapott a múzeum területet – ingyen. Az első telepítési tervet Mendele 
és Erdélyi csinálta, ez meg is jelent A Felső-Tiszavidék népi építészete9 kötetben, 
de ebből semmi sem valósult meg, csak a terület mérete és formája. Öt portával 
ez beépült, utána kezdtük sorban megvenni a mellettük lévő területeket, amire 
Balassa M. Iván és Sisa Béla elkészítettek a tervet. Annak megfelelően jelöltük 
ki a faluközpontot három oszloppal, amelyhez képest később mindent kimér-
hettünk. Azóta néhány változás történt csak: ajándékba kaptunk jó épülete-
ket, és új vizes blokkot alakítottunk ki, hiszen annak idején csak negyvenezerre 
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tervezték az évi látogatószámot és a mosdókomplexumot. Bővült a múzeum te-
vékenységi köre is, egy magtárban rendeztünk be olyan fűthető helyiségeket, 
amelyekben múzeumpedagógiai munkát végezhetünk. Annak idején csak tu-
dományosan foglalkoztunk a skanzenekkel, és nem volt bennük közművelődé-
si munka. Ez később változott, ezért egy régi épületben, teljesen új belső helyi-
ségben alakítottuk ki.

És megvártátok a kellő lehetőséget! Volt egy tanácselnök, Pénzes elvtárs, aki azt 
mondta: „Addig, amíg tanácselnök vagyok, Sóstón nem lesz templom!” Meg-
vártátok, amíg már nem tanácselnök, és felépítettétek a templomot!

Valóban nem akarták engedni, de arra hivatkoztam, hogy menjenek át Ungvárra,  
a nagy Szovjetunióba, ott van a pravoszláv templom a skanzenben.  Ami viszont 
nem az eredeti tervek szerint haladt, az az időzítés volt. Három év alatt meg 
akarták építeni a múzeumot, mégis 2015-ben adták át az utolsó épületet. Azaz 
harminc-negyven év kellett a megvalósításhoz!

Hihetetlen naiv volt a tervezés a határidőket illetően. Rá kellett jönnünk, hogy nem 
megy ez olyan gyorsan, idő és pénz kell az épületek áttelepítéséhez. Ugyanakkor 
a legtöbb szabadtéri múzeumnak az volt a szerencséje, hogy elképesztően alul-
tervezték a költségvetést. Nem tudom azóta se eldönteni, hogy ennyire hülyék 
voltak, akik elfogadták, vagy pedig ők se tudták, mennyibe fog kerülni. Csak ak-
kor derült ki, hogy amit egy tájegységre szántak, egy portára elegendő, amikor 
elkezdődtek az építkezések. Ha az árán terveződik az egész, valószínűleg egyik 
múzeum sem valósul meg.

Arra gondoltak, hogy ott az az ócska ház, mibe kerül annak a fenntartása! 

Fontos volt a gyorsaság is, igaz, nálunk minden kicsiben ment. Gyorsan kellett tele-
píteni, berendezni, melléképületet, kerítést építeni. Ha nem siettünk, sokszor 
lecsúsztunk dolgokról, például egy kiárusításon vehettünk volna múzeumba 
illő kádakat, de lekéstük a leárazást, és háromszoros áron jutottunk hozzá ké-
sőbb. Félő volt, hogy a kijelölt épületeket mégis lebontják. A helybéli, környék-
béli szakemberek felkeresésével időt nyertünk, és olcsóbb is volt, mint más 
skanzenekhez fordulni.

Olyan ötlet is felvetődött, hogy felesleges lebontani a faépületeket, fel kell emelni 
helikopterrel, és arrébb kell tenni az egészet.10



A Skanzenhez vezető utca



Felkerült a bejárat fölé a GöcsEji FalumúzEum feliratú tábla



A Göcseji Falumúzeum területének birtokba adása, 1964. szeptember 24. 
Az érdekeltek gyülekeznek az olai malomnál



A birtokba adási eljárás a vízimalomnál, 1964. szeptember 24. 
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Mi is át akartunk telepíteni helikopterrel egy magtárat. Megkerestük az ideiglene-
sen itt állomásozó szovjeteket, akik elképesztő összegért lettek volna hajlandók 
a műveletre. Végül egy trélerrel sikerült egészében áthozni és a Néprajzi Mú - 
zeum Könyves Kálmán körúti udvarára deponálni az építményt. Amikor arra 
került sor, hogy végre Szentendrére vigyük, akkor egészen hihetetlen megoldás 
született: lebontották, szétszedték, és szétszedve elszállították. 

A magyarországi skanzenek történetének egyik legfontosabb fogalma a hitelesség  
és az eredetiség. A muzeológusok a kutatások alapján történeti-néprajzi szempontból 
térben és időben hiteles településkép, épület, porta, tüzelőberendezés és berendezés 
kialakítására törekedtek. Ide tartozik az anyag, a szerkezet, a méretek és a forma, valamint 
az épület mikrokörnyezetének hitelessége. Mindegyik skanzenben arra törekedtek  
a kutatók, hogy az áttelepített épület felépítése során a romlott anyagok és szerkezet 
helyett az eredetinek megfelelő építőanyagot használják, és az eredeti szerkezeteket 
alkalmazzák az eredeti méretekkel és a hagyományos technológiával. A hiteles falukép 
érdekében pedig olyan objektumok is felépülnek, mint a templom, a harangláb, a kálvária, 
a tűzoltószertár, a mosóház, az iskola, a bolt. Mikor alakult ki ez a komplex szemlélet?

Eleve úgy indult. Az életmódot akartuk bemutatni a berendezésen, a házak egymás-
hoz való viszonyán keresztül, magán a telepítési terven keresztül. Szentendrén 
azért csökkent a telepítési tervben a tájegységek száma, mert rájöttünk, hogy 
ha településképet is mutatni szeretnénk, három-három telekkel szinte lehetet-
len. Az enteriőrök pedig már a gyökereknél megjelentek, hiszen a termes mú-
zeumokban is éltek a lehetőséggel.

A tudatos településkép kialakítása ugyanakkor nem általános a világ szabadtéri 
múzeumaiban!

Az első szabadtéri múzeumok parkmúzeumok voltak: a skandináv intézmények 
mind ide tartoznak. Igaz, náluk nem olyan zárt településszerkezet van, mint a 
Kárpát-medencében! A második nagy periódus idején, amikor a németek is sorra 
építették a falumúzeumokat, már gondoltak a faluképre. Mivel náluk is sok he-
lyen szórvány jellegű települések voltak, nem kellett azzal megküzdeniük, hogy 
ha egymás mellé teszek két épületet, akkor azoknak összhangban kell lenniük.

Somogyban ugyanakkor senki sem látta a családszerkezet és a ház összefüggé-
seit. Én kutattam, hogyan függnek össze a nagycsaládi szervezettel a lakó-
ház arányai, például a konyha vagy a pajta mérete. A csökölyi házat például 
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szétválasztották, amikor kettévált a család. Az elejét fagörgőkön szembe át- 
tolták, de ott maradt a konyha. A Szennai Szabadtéri Gyűjteményben két telken 
kisebbek a pajták, mint a házakhoz illene, de eredetiek – mert ezek maradtak 
meg. Bár rekonstrukció szóba kerülhetett volna azóta, eljövetelem után meg-
elégedtek a hiányos állapottal.

A berendezés során kezdetben lakáskultúra-rekonstrukció folyt. Rögtön az elején 
meghatároztuk, mekkora a család, de modellben gondolkoztunk. A Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban a Bakony, Balaton-felvidék tájegység építésekor (2000-ben 
adták át – a szerk.) a családrekonstrukció is kiegészítette a korábbi kutatásokat. 

Ez a törekvés már korábban is tetten érhető. Például az első, Felső-Tiszavidék 
tájegységben, amely a szakmai közönség előtt 1973-ban, a nagyközönség számára  
1974-ben nyílt meg részlegesen!

Pontosan erre törekedtünk már akkor is. Emlékszem, én is meghatároztam több-
ször, napra, percre, hogy mikor zajlik a házban a történet, mekkora a család, ho-
gyan élnek. Ezt jól kiegészítik a családtörténeti kutatások, de ezeket nem lehet 
mindig átfordítani.

Nagyon nehéz dolgunk van akkor is, amikor olyan házat kell áttelepítenünk, amely-
hez megvan az eredeti berendezés. Van olyan házunk Pócspetriből, amelyben 
egyedül a Sokol rádió volt új. De ott volt a tiszadobi ház, amelynek a lakója meg-
őrizte az első világháborús katonaládáját is. Mindent érintetlenül találtunk,  
és úgy mutatunk be a múzeumban. 

Ezek a berendezések legtöbbször nem általánosak. Utolsó lakóiknál egyfajta deviancia 
is megfigyelhető, mert a gazdasági fejlődés nem hagyja érintetlenül a házakat. 

Ha évszámos a ház, törekedtünk arra, hogy az évszámnak megfelelő legyen a beren-
dezés a házban és a porta más részeiben.

Mindig a legfiatalabb tárgy határozza meg a berendezés korát. Egyébként őrület-
be tudtak kergetni az évszámos és feliratos tárgyak. Kitaláltam, hogy amit be-
rendezek, mondjuk Nagy Józsefék háza volt, erre Kovács Eszter neve bukkan 
fel, és minden tárgyon más évszám látható. Rengeteg gondolkodást igényel, 
hogy ezek ne kerüljenek ellentmondásba egymással. Aztán, miután elkészül  



174

Páll István: 

Németh József: 

Knézy Judit: 

a kiállítás, mint minden múzeum berendezésénél, elkezdenek a tárgyak ön - 
álló életet élni. Poroló teremőr, dekoráció az asztalon… Egyszer csak azt tapasz-
taljuk, hogy ez már rég nem az a berendezés. Ha eredetileg nem készült mú- 
zeumpedagógiai terem, felmerül, hogy szükség van rá. Aztán idővel túl is teng a 
közművelődés: itt foglalkoztatunk, ott foglalkoztatunk. Nagyon szomorú, hogy 
egyszer csak néhány foglalkozás miatt kiürítik a termet, és esetleg soha nem ke-
rül vissza az eredeti, évtizedes munkával összeállított berendezés.

Két muzeológiai koncepció ütközik abban, amit Iván mond, és amit mi csináltunk 
később. Iván, ne haragudj, hogy ezt mondom, véleményed az ortodox szabad - 
téri muzeológus tudományos álláspontját képviseli. Nekem, népi építészettel 
foglalkozó néprajzosnak is, ha bemegyek egy skanzenbe, akkor az ötödik épü-
letben már a könyökömön jön ki a dolog. Hiába tökéletes minden tudományos 
szempontból, unom. Ha a laikus látogató bejön, ő még jobban unja, minden be-
rendezést egyformának lát egy idő után. Nem értékeli a te többéves munkádat, 
ahogy a teremőr sem. Azon az asztalon sosem volt hétköznap virág, de ő még-
is odateszi, mert szebbnek találja. Aztán jön a néprajzos, és a haját tépi, hogy  
ő azt nem úgy képzelte el. Itt van a probléma! Úgy tudom becsalogatni a közön-
séget, hogy néprajzi foglalkozást, abba a házba illő programot szervezek. Mikor 
teszek jobbat? Ha az adott épületet átrendezem mézeskalács-sütéshez, vagy ha 
elviszem egy olyan épületbe, amelynek semmi köze a skanzenhez építészetileg? 
A látogató nem fogja a modern épületben megérteni, miként fűtöttek be a ke-
mencébe, hogyan gyúrták a tésztát az asszonyok. Itt jön a muzeológus és a köz-
művelődő konfliktusa. Ekkor az igazgató azt mondja, hogy nem fog a gyúró- 
tábla elhasadni, ha gyúrnak rajta, csak vegyszerrel ne kezeljék előtte!

Nálunk a múzeumban minden ház kémény nélküli, miközben a betelepített házak 
egy része a bontás előtt már kéményes volt. A házak felében a füstös konyha 
nem bontáskori állapotot mutat, hanem visszadatál, archaizál. Ha valaki be-
megy a Göcseji Falumúzeumba, azt érzi, hogy ez egy egységes település, pedig 
már a század elején sem ez volt a jellemző falukép!

Somogyban Karádon nemcsak archaizáltak, hanem iparosház helyett parasztházat 
rendeztek be, amelyben pedig századfordulós igen egyszerű szecessziós beren-
dezés volt. De ezt a bútort kidobták, sarokpados szobát rendeztek be, azt is ros-
szul, azóta is a szoba hátsó sarkában áll a pad (Csilléry Klára is kifogásolta pedig).  
A kerámiák sem felelnek meg egészen az itt használatosaknak, Kaposvárról 
hoztak a raktárból hedrehelyi tálakat, amilyenek itt sose terjedtek el.
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Na látja, pont ez nem érdekli a közönséget! Cserép – cserép.

De hazudok neki, ha mást teszek ki. Azt tanultam, hogy csakis a biztosat, az igazat 
szabad közvetítenem.

Össze lehet-e a szakma és a közönség igényeit hangolni?

Nem lehet!

A szakma mindig engedjen!

Figyelembe kell venni azt is, mire kíváncsi a közönség, tud-e különbséget tenni. Nem 
egyszeri kérdés az iskolások részéről: „Tessék mondani, hol tartották a tévét?”

Vajkay Aurél például a tihanyi konyha közepébe betette a festett ládát, és amikor 
többen rákérdeztek erre, mert nem oda való, azt mondta: a közönségnek csi-
csás dolog kell! 

Hogyan viszonyult a néprajzos-muzeológusok szigorú szakmai szempontjaihoz  
a műemlékvédelem?

A műemlékes, építész szakmának egészen más elképzelései vannak a népi építé-
szetről, a múzeumok berendezéséről és használatáról. Azt gondolták, hogy 
amit helyben nem tudunk megőrizni, vigyék be a skanzenekbe. Nem értet-
ték, hogy a koncepcióba nem illik be minden „ócska épület”, például az utca-
képbe nem illeszthető be egy balra nyíló ház. Másrészt az is elgondolkodta-
tó, amit mi néprajzosok csinálunk az épületekkel. Egy várrekonstrukció után  
legalább öt-hat korszak látszódik az épület történetéből. Ezt a szinkronbemu-
tatást egy szabadtéri néprajzi múzeumban nem lehet megoldani, főleg a mé - 
retek miatt. 

Amikor a skanzenkoncepciók megszülettek, számoltak azzal, mennyibe kerül  
a fenntartásuk?

Nem, az első héjazatok cseréjénél kellett szembesülnünk a költségekkel.

A gyorsaság miatt a Göcseji Múzeumban nem csépeltük ki rendesen a zsúpot, ben-
ne maradtak a magok. Ezért megjelentek azonnal az egerek, varjak, sokkal 
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előbb pusztult a falumúzeumi ház, mint a lakóház. Ki is hajtott a tető sokszor, 
és a gyökerek sem tettek neki jót. 

Mikor jöttek rá, hogy ezzel is számolni kell?

Öt év múlva. Mi szenvedtük meg leginkább. Amikor a többiek tervezték a múzeu-
mot, mi már rég rohadtunk! Régészt és néprajzost szinte könnyebb volt találni, 
mint jó zsúpolót.

Ha évente egy centimétert töltődött a terület, harminc év alatt harminc centimétert 
töltődött az udvar, és már befelé folyt a víz.

Ami Szennára átkerült, a saját helyén elpusztult volna, a berendezésekre is vonat-
kozik ez, de sajnos ezek védelmére Szennán nem fordítottak elég gondot. Volt 
bőven kivetnivaló a fenntarthatósággal, a múzeumi nyilvántartási és ügyrendi 
rendeletek betartásával, a revízióval, a hiányzó tárgyak jegyzőkönyvezésével, 
hiányoznak számos esetben a munkanaplók. Pedig van példa arra, hogy helyi 
munkanélkülieket, önkénteseket tanítanak be a karbantartásra. 

Azt mondták a néprajzosok, hogy a gerendaház alján a sározásnak le kell érnie  
a földre. Így hiába volt a szigetelés, a sározáson felszivárgott a nedvesség, és a 
kátránypapír fölött elkezdődött a korhadás. Bevezettem egy titokban tartott újí-
tást a tető zöldülése ellen. Mivel a beázás, a korhadás a gerincen kezdődött, kát-
ránypapírt terítettünk arra, aztán ezt természetesen eltakarta a zsúp. 

Ez milyen viszonyban áll a hitelességgel?

A látogató nem látja…

A fenntarthatóság érdekében mennyire lehet véteni a hitelességgel szemben, csalni egy 
kicsit?

Attól függ, mit tekintünk hitelességnek. A Szlovák Szabadtéri Múzeumban, Túróc-
szentmártonon el voltam hűlve, hogy B–30-as falazótéglából építik a házakat, 
hiszen mi nagyon törekedtünk a hitelességre. Bizony most már Magyarorszá-
gon is csinálják így, mert nem látszik. Mivel nem saját építőbrigád végzi már a 
munkát, hanem meg kell tendereztetnünk, a nyertes cégek hallani sem akarnak 
a hagyományos faltechnikákról!
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Hol marad akkor a hagyományos szerkezet, technikák megőrzésének, átadásának 
missziója?

A hitelességnél az anyag, a szerkezet és a forma azonossága vagy nem azonossága  
a döntő. Az nagyon snassz, ha a háromból három nem hiteles. Legalább egyet 
jó lenne figyelembe venni, bár egyre kevésbé lesznek klasszikus értelemben hi-
telesek ezek az épületek.

Ezek már attrakciók! Külsőleg úgy néz ki, ahogy eredetileg kinézhetett, de elfogad-
ható-e ez hitelesnek? Éppúgy kérdés ez, mint a viselet bemutatása. Magyar- 
országon a német muzeológiát vettük át, nincsenek babák az enteriőrjeinkben. 
A skandináv múzeumok bővelkednek ebben és a mi tájházaink is. Most me-
lyik a hiteles? Hogy mutatjuk be a ruhákat? Behajtogatva a szekrénybe? Kite-
rítve az ágyra? Hol rendezek be egy viseletkiállítást? A közönségnek csináljuk  
a skanzent, nem magunknak!  
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ez a kiállítás 
a mérték diadala, 

a buktatók 
sokaságának 
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P.  S Z Ű C S  J U L I A N NA
H I Á N Y B Ó L  E R É N Y 
G O N D O L ATO K  A Z  M N G  Ú J R A R E N D E Z E T T 
19.  S Z Á Z A D I  Á L L A N D Ó  K I Á L L Í TÁ SÁ R Ó L

¶ Iskolai folyosó. Magyar gyerek valószínűleg ott, a tanórák szünetében talál-
kozik először – persze reprodukciók formájában – a Visegráddal és a Tetemre - 
hívással, az Egri nőkkel és a Majálissal. Az identitás részeiként ezek a művek épp-
úgy műveltségének részei lesznek, mint a Szép Ilonka és a János Vitéz, vagy mint  
Toldi és Kárpáti Zoltán, csak utóbbiakat, merthogy kultúránk irodalomcentri-
kus, már odabent, az osztályteremben magyarázzák (ha a gyerekek olaszok len-
nének, a képeket, szobrokat beillesztenék az órarendbe, ott ugyanis a művészet-
történet elemi tantárgy). 

¶ A további találkozások is a szigorúan ellenőrzött hivatalos keretek között ma-
radnak. Az iskola folyosója után jönnek a kötelező múzeumi osztálykirándu-
lások, a történelem tankönyvek illusztrációi és a jutalomként kapott, lakás-
díszként végző albumok. Ellentmondásnak látszik, pedig nem az: a 19. századi 
magyar képzőművészet a magyar gyerek (majd felnőtt) számára egyszerre vált 
önazonosságának magasztos részévé, felettes énjének erkölcsi bizonyítékává, 
a hazaszeretet fenséges dekorjává, valamint az unalommal tűrt szocializációs 
tananyag letudandó penzumává. Egy izgalom nélküli, örömtelen és kevéssé 
szórakoztató látványvilág sivatagává. 

¶ A Magyar Nemzeti Galéria újragondolt állandó kiállítása számolt ezzel az imprin-
ting élménnyel. De azzal is számolt, hogy az intézmény jelenlegi keretrendsze-
re amúgy nehezen tűrne radikális változásokat. Bár a véleményt egy recenzió 
végén szokás összegezni, a megújítás jegyében a sorrend legyen ezúttal fordí-
tott. Ez a kiállítás ugyanis a mérték diadala, a buktatók sokaságának elkerülése 
és a muzeális blikkfangok intelligens vállalása. Érdemes szálára szedni a fölkí-
nált látványt. A kiállítás tagolása merészen szakított két begyöpösödött hagyo-
mánnyal. Az egyik hagyomány több mint százéves, prototípusa egy összefog-
laló művészettörténeti munka, amely a millennium után jelent meg, Szana 
Tamás írta, és csaknem négyszáz oldalon műnyomatokkal gazdagítva regél-
te el a sikerekben gazdag időszak képzőművészeti eseménytörténetét (Száz év  
a magyar művészet történetéből, Athenaeum, 1901). Talán ennek a historizá-
ló pozitivista módszernek köszönhető, hogy a választott művek – mint cérna-
szálon a kalárisok – fényesen, de önálló karakterüktől megfosztva sorakoznak, 
mintegy fölfűzve a művészeten kívüli világ szálára, a körülmények hatalmára.  
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tizenhét különnemű 
szakaszra bontva, 

tizennégy terem 
adottságait 

figyelembe véve 
járták végig a nehéz 

terepet

Az elsődleges szempont tehát a nemzeti történelem, a művészet pedig mi más 
lehetne, mint alárendelt szolgálólány, ancilla. Ez a koncepció fejezi ki a leghatá-
sosabban ugyanis a magyar sors páratlanságát, továbbá a hazai teljesítmények 
semmi és senki mással össze nem hasonlítható minéműségét, a más srófra járó 
külvilág homályban hagyhatóságát (lásd Lyka Károly hatkötetes opusától kezd-
ve a Galéria előzmény kiállításáig számtalan patrióta koncepciót). 

¶ A másik forgatókönyvet a szellemtörténet írta. A két világháború között jelent 
meg Genthon István összefoglalója, amely stílusok és irányzatok szerint külö-
nítette el az emlékeket, éles cezúrát vonva például a biedermeier és a romantika, 
valamint a historizmus és a realizmus között (Az új magyar festőművészet történe-
te, Magyar Szemle Társaság, 1935). Ha a skatulya rendszerrel a múzeumok nem 
is nagyon éltek – a gyűjtemények általában ellen szoktak állni a stílustörténe-
ti formák szerinti táblázatszerű fölosztásoknak – a szakirodalom annál inkább 
kedvét lelte a hatásosan szortírozó technikában. Ez írja körül ugyanis a legplasz-
tikusabban a magyar sors csöppet sem különleges karakterét, továbbá a tágabb 
régióra jellemző általános jegyeket. Ezúttal háttérben hagyva a történelem te-
remtette különös karakterológiát és előnyben részesítve a globális és transz-
nacionális motívumokat (lásd Péter András összefoglalójától kezdve a Corvina  
Kiadó – egyébként kitűnő – Stílusok-korszakok sorozat köteteiig). 

¶ Az újrarendezett kiállítás alkalmából azért érdemes e két, leggyakoribb kor-
szak-interpretációt fölidézni, mert Krasznai Réka, a vállalkozás fiatal kurátora 
és segítőtársai (főképpen Hessky Orsolya) éppen nem alkalmazták a föntebb 
vázolt és merev szakmai toposzokat. Harmadik utat választottak. Tizenhét kü-
lönnemű szakaszra bontva, tizennégy terem adottságait figyelembe véve jár-
ták végig a nehéz terepet. A különneműnél nincs pontosabb szó, mert a szaka-
szok a legkülönfélébb alosztályokba sorolandók (Linné ettől kitérne a hitéből). 
Némelyike ikonográfiai természetű. Csendéletek, Keleti vonzalmak, a fénykorát 
élő Portrék tehát külön szekciót kaptak, hiszen a korabeli megrendelő és szál-
lító főképpen efféle kategóriákban gondolkodott, ez tetszett neki igazán, eze-
ket akasztotta szobája falára. Ezért nyerhetett itt kitüntetett figyelmet például 
Donát János egész alakos tunikás arcképe bizonyos Barkfrieder úrról (1815), egy 
udvari szállítóról, úgy is, mint a széplelkű kapitalista egyik korai megjelenésé-
ről. Vagy így kerülhetett újra reflektorfénybe Borsos József ezeregy éj hangula-
tú, mély tűzű színekben tobzódó Libanoni emírje (1843), aki nem volt más, mint 
egy jelmezbe öltözött és a magyar múzeumügy fejlesztéséért fáradó nagy fan-
táziájú exhibicionista főúr, Zichy Edmund gróf.  De külön sarkot kaptak egyes 
művészeti műfajok is, kisebb-nagyobb vállalkozások egyaránt. Ha nem lenné-
nek itt, sérülne a dualizmusról alkotható valódi kép. Bár nem lehetett ideidézni 
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Than Mór vagy Lotz Károly olykor fárasztó muráliáit, a vázlatok azért fölvillant-
ják valamennyire itt az állami reprezentáció foga fehérét. (Művészfestmények 
alfejezet) Vagy ha nem volt is túlságosan jelentős a korszak hazai éremművé-
szete, a hangsúlyos helyen és remek installációval kivitelezett „plecsnivitrin” 
valamit mégis visszaadott abból a tekintélyelvű és meritokratikus hagyomány-
ból, amelyet a magyar muzeológiában először Sinkó Katalin gondolt végig az 
Aranyérmek és ezüstkoszorúk című tárlattal (Magyar Nemzeti Galéria, 1995), és 
ez a mostani állandó kiállítás is nyilvánvalóan sokat köszönhetett neki, posztu-
musz is. Mint ahogy a tárlat stílusa, szelleme, találékonysága az emlékezet széf-
jéből más fontos mintaképeket is előhívhatott. Mindenekelőtt két, 2009-ben 
megvalósított időszaki tárlatot: a Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy és a művé-
szetek címmel kivitelezett komplex mustráját (rendezte: Gyapay László és Ko-
vács Ida), valamint a München magyarul című úttörő jelentőségű művészettör-
téneti panorámát (rendezte: Bakó Zsuzsanna, Hessky Orsolya és Róka Enikő).

¶ Visszatérve az újratervezett állandó látványához, Krasznaiék nem rombolták le 
valamennyi szakmai tradíciót. Ha a művészeti szcénában éppen a történelem 
vitte a prímet, akkor engedtek ennek a külvilág diktálta inspirációnak is. Csak 
éppen a hangsúlyt az áttételekre, a hangulatra, a kódolt tartalomra helyezték. 
Pajzsra emelt Árpádot, Cegléden beszédet mondó Kossuthot, Andrássyt, Tisza 
Kálmánt, Erzsébet királynőt tehát itt kár keresni. A rendezők megelégedtek a 
kultikusnak tekinthető Déva vára (1830, Hofbauer Jánostól) vagy a vesztes for-
radalom ellenére is viháncoló Lányokkal bál után (1850, Borsos Józseftől) című 
vászon felmutatásával, meg persze – ahogy Fülep Lajos nevezte – a magyar ta-
nagrákkal, a fellobbanó és gyorsan elhamvadó nemzetkarakterológiai esetta-
nulmányok gyönyörű darabjaival (Izsó Miklóstól, 1864/70).

¶ Ha pedig az emlékanyag természete leginkább a stiláris besorolást igényelte, ak-
kor a Nemzeti Galéria kiállítása ezt is nagyvonalúan engedte. Annak ellené-
re engedte, hogy az összefoglaló munkáknak csak kisebbik része legalizálta e 
„szellemtörténeti” kategóriákat. Biedermeier, naturalizmus, plein air tehát itt 
szépen néven van nevezve, noha Lyka az előbbit „táblabíró világgal”, Végvári  
Lajos a középsőt „Munkácsy és korával”, Németh Lajos a harmadikat pedig lako-
nikusan csak „realista törekvésekkel” helyettesítette. 

¶ És mivel csak az ökör konzekvens: bizony hiányzik a korszak-kiállítás felcímei kö-
zül a klasszicizmus, (de azért itt mereng Ferenczy István utolérhetetlen színvona-
lú Pásztorlánykája), elmaradt a historizmus (noha a Zichy-grafikák legalább vide-
oboxban láthatók), és nincs nyoma a szimbolizmus kiírásának sem (pedig Tóth 
László triptichonja beleférne abba a fiókba is). Aggódni azért nem kell: e mű- 
vek másképpen is szépen megtalálták helyüket. A stíluskategóriai címkéket 
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az mindenesetre 
tény, hogy a művek 
számszerűségében  

a korszak 
verhetetlen

a kiállításra 
becitálta  

a társművészeteket 
is

helyettesítette ugyanis az Itália földjén topográfiai természetű fejezete, az Eg-
zotikum és erotikum kultúrszociológiai besorolása, A modern élet heroizmusa, va-
lamint az Ember és társadalom a századvégen című szekció szociologikus meg-
közelítése. A rendhagyó csoportosítás külön segített például id. Markó Károly 
nosztalgikus idilljének (Olasz táj táncoló alakokkal, 1846), Székely Bertalan  
Japán nőjének (1871/2) vagy Thorma János Szenvedőkjének (1892). Érdekesebbek 
lettek. Egyedibbek. Magányosabbak.

¶ Petrovics Elek, e gyűjtemény első őre írta képeskönyvében, hogy keresgélve hazai 
mesterműveket  a 15. századtól a 20. század első negyedéig, legnagyobb számban 
a 19. században találta meg kutatásának értelmét. Ha ebben az ítéletben ma már 
sem a szakma, sem a közönség nem biztos egészen, az mindenesetre tény, hogy a 
művek számszerűségében a korszak verhetetlen. Ahogy haladunk az időben elő-
re, annál inkább: a kiegyenlítés értelmetlen, reménytelen és lehetetlen lett vol-
na. Eleinte a művészeti termés gyér volt, és csak erős jóindulattal volt magyarnak 
nevezhető, s mire az évszázad véget ért, a kiállítóhelyeket már elöntötte a képző-
művészet, úgy is mint árucikk. Ezt az aszimmetrikus adottságot a kurátorcsa-
pat modern ötlettel egyensúlyozta. A kiállításra becitálta a társművészeteket is.

¶ Külhoni múzeumokban ezt a Gesamtkunst-megoldást elég régóta alkalmazzák 
(nálunk nagyon ritkán, inkább csak kísérletező kedvű vidéki múzeumokban). 
A táblakép közelében egy váza, a szobor mellett egy garnitúra, a grafika szom-
szédságában egy jellemző fotó szokta értelmezni ilyenkor az alap mondaniva-
lót. Bár az utóbbi referenciapéldákkal a Nemzeti Galéria ezúttal nem élt – pedig 
a portrék, életképek műtermi fényképei közül lett volna miből válogatni – a nyi-
tótérben a Zádor Anna-hagyatékból származó pazar támlás széktől a teremsor 
vége felé kiállított különleges minőségű Zsolnay kerámiákig több jeles ponton 
– a néző legnagyobb örömére – mégiscsak megszűnhetett a téma lényegéből fa-
kadó, egyhangúan soroló akasztás fenyegetése. A tárlat elejéről már-már hiány-
zott a néző orrát megcsapó csokoládéillat, a pipafüst és a levendula, a végéről 
meg a vonatgőz, a parfüm és egy kis ópiumfüst, elkeveredve az abszint szagával. 
De azért jól volt ez így. A 3D után a 4D nem mindig vált sikeressé. 

¶ A „legéletesebb” rendezői komponálással a több alfejezetre bontott Forradalom 
és nemzetépítés szekció lett. Azé a történelemélmény műveké, amelyeket – 
mint említettem - Krasznaiék nem hagytak ki, de nem is vállalták egészen föl. 
A hosszanti terem jobb oldalán egy képzeletben húzott időtengelyen sorakoz-
nak a magyar művészetet előre mozdító intézmények, a Marastoni-féle tanodá-
tól az intézményesült művészoktatás hiteles helyéig, a frissen fölavatott Nem-
zeti Múzeumtól a bécsi mintára alkotott Műcsarnok létrehozásáig – igaz, mi 
nem készült akkoriban bécsi minta szerint? Az időtengely előtt a protagonisták 
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kimaradt  

a millenniumi  
„fesz és pomp”

bronzba öntött képmásai, József nádortól Pulszky Ferencig, Rökk Szilárdtól Pod-
maniczky Frigyesig. Az időtengely fölött a falon pedig az intézmények iparko-
dásának szép eredményei: a münchenieket leiskolázó Benczúr tobzódó színei 
(Vajk megkeresztelése-vázlat, 1869), a hamvába holt tehetségű Dósa Géza hollan-
dos intellektualizmusa (Bethlen Gábor tudósai körében, 1869), az életkép műfaj-
ban eminens eredményt fölmutató Pap Henrik mélabúja (1878-ból, Boszniában, 
1893) vagy a dualizmus leginkább szeretetreméltó festősztárja, Lotz Károly ele-
gáns erotikája (Lotz Kornélia fekete ruhában, 1896). 

¶ Ezek lennének a hivatalos Magyarország hivatalosan megvásárolt, hivatalos stí-
lusban előadott teljesítményei. Vannak köztük remekművek, vannak csinos da-
rabok, és vannak köztük puszta kordokumentumok. Akárcsak a velük szem-
ben, a bal oldali falon megvalósított „mini szalonban”, ahol a sűrűn akasztott 
felület börtönnek látszó keretrácsai közül is ki-kikandikál egy-egy remekmű, 
egy-egy csinos kép vagy egy-egy felejthető műcsarnoki „futottak még” tölte-
lék. Ha jól fejthető meg a kurátori szándék, akkor ez a sok szépreményű és nem-
zeti nagylétet bizonyító hivatalosság, valamint az egymás hegyén-hátán nyo-
makodó, piacot remélő reprezentációs művészet azért zsúfolódott össze ebben  
az egyetlen teremben, mert az egész kiállítás éppen nem erről szólt. Inkább szólt 
a művészi individuumról, az egyéni invencióról, a minden nehézség ellenére is 
győztes tehetségről. Amely akkor is magyarrá lett és magyar maradt, ha ezt nem 
föltétlenül hangsúlyozta trikolórral és koronával. 

¶ A Nemzeti Galéria a maga újrarendezett 19. századát szűkre szabta. Nem foglalko-
zott sem az előzményekkel, sem az utózmányokkal. Nincs benne sem a nagy idők 
előtti „por és sár”, továbbá kimaradt a millenniumi „fesz és pomp”. Hiányoznak 
a dokumentatív jellegű művek és a modernizmus felé tett első félénk lépések  
(Szinyei-Merse még itt van, Nagybánya már nincs). Legfőképpen pedig távollé-
tükkel ajándékoztak meg az üressé csépelt iskolai folyosókról ismerős „szenzá-
cióképek”. Részben azért, mert a légkondicionált Munkácsy-termek anyagai a 
láthatás alól természetes fölmentést kaptak, részben azért, mert a lépcsőházból 
nyíló szálák, a királyi épület praktikus belakásának igénye nem tekinthetett el 
a mozivászon nagyságú festmények kiakasztásától, részben – merem remélni –  
talán azért, mert Krasznaiék ezzel a válogatással mást akartak kifejezni.

¶ Egy szerényebb, szolidabb, folytonosságot sejtető, csöndben fejlődő és a vakító lát-
ványosságokhoz képest szimpatikusan hazai képzőművészetet. Ez lenne annak 
az egyenletes fejlődésben reménykedő polgári és civil Magyarországnak a pro-
dukciója, amelyről a múlt és jelen művészettörténete – és persze történetírása 
– sokszor megfeledkezett és megfeledkezik. Ez az újrarendezés tehát a szabályt 
erősítő kivétel. 
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A Palesztinai Múzeum épülete
The Palestinian Museum. Iwan Baan felvétele
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GYÖ R GY  P É T E R
M Ú Z E U M  A  H ATÁ R O N 
PA L E S T I N I A N  M U S E U M , R Á M A L L Á H , B I R Z E I T,
M U S E U M  O N  T H E  S E A M , J E RU Z SÁ L E M

¶ 1989-ben (május 18. és augusztus 14. között) volt látható Párizsban a Magiciens 
de la Terre1 a Centre Georges Pompidou, illetve a Grande Halle de la Villette épü-
letében, s végül ez lett az a kiállítás, amely számos előzmény után, nem kis rész-
ben a kortárs történelem aktuális fordulatainak következtében, új értelmezé-
si kereteket követelt és teremtett mind a kortárs művészet univerzális, globális 
szemlélete, mind a múzeumföldrajz addigi értelmezési tartományai számára. 
A hidegháború vége egyben a „három világ” rendezett hierarchiájának vetett 
véget, s a politikai földrajz átváltozása, az új szerződés a valósággal: a posztkom-
munizmus kezdetével két év alatt érvénytelenné tett, átírt határok olyan új pers-
pektívát, művészeti világot kínáltak a kortárs művészet univerzalizmusának új 
percepciója és ismeretlen térképei számára is, amelyet 1988-ban, a kiállítás elő-
készítése hónapjaiban senki sem sejthetett.2

¶ A Jean-Hubert Martin rendezte kiállítás ma is világos és félreérthetetlen érv  
a múzeum és a kiállítás intézményei, a kortárs művészet fogalmai közti szoros 
összefüggésre.3 Azaz, a Magiciens de la Terre, mint azt annak egyre gazdagabb, 
véget nem érő utóélete is mutatja, a Nyugat intézményei és fogalmai által meg-
határozott modernizmus végét jelentette be. Egy új párbeszédet, új reprezentá - 
ciós gépezetet, új művészetfogalmakon alapuló elbeszéléseket, tehát új, önref-
lexív múzeumi norma megjelenését. Mindazt, ami aztán részben meg is történt. 
A global art world4 fogalma és gyakorlata körüli viták sora valóban a kizárólag 
nyugati szemmel (ad notam: Joseph Conrad’s Under Western Eyes) látott, értett 
„távoli világok” érvénytelenné válására mutattak: a posztkolonializmus kog-
nitív, mentális térképei, a léptékekről szóló viták, azaz a spatial turn,5 a nagy és 
virtuális (művészet)történeti elbeszélés folyamatosságának kritikáit kínálják 
egyben.6 A posztkolonializmus szemlélete, az új esztétikai program és annak 
művészet-, azaz intézménytörténeti tényleges gyakorlata között komor különb-
ségek húzódnak meg, főként akkor, ha túltekintünk az olyan virtuális hiper-
realista helyeken, mint Abu Dzabi, vagy Dubai,7 amelyek a részben az irreá - 
lis mítosz, a globális nyugati múzeum normájának újrahasznosításán alapuló 
kulturális kolonializmus gigamúzeumai, intézményei, a globális neokapitaliz-
mus logikájának részei, semmi mások. Arra alkalmasak, hogy a vagyonokba ke-
rülő építészeti látványosságokkal, sztárépítészek nárcisztikus emlékműveivel 
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elfedjék a demokráciahiányos régiók valóságát, az új kontextusban luxussá lett 
európai kultúra globális pszeudo interpretációjának rémületes példáit teremt-
vén meg. Mögöttük: a kulturális örökségekről szóló alig látható viták.8

¶ Vannak azonban valódi helyek, Izrael, illetve Palesztina is ilyennek tekinthető, ahol 
a kulturális, művészettörténeti fogalmak, reprezentációk, művészeti intézmé-
nyek egyben direkt nagypolitikai eszközök, amelyek története és jelen állapota 
pontosan érzékelteti a múzeumok identitáspolitikai szerepét, amelyek elsőd-
leges kontextusa a helyi konfliktusok hálózata, semmi más. Azaz a történelmi 
múlt nem széles értelemben vett, tág metakontextus, hanem a szigorúan napi 
politika immanens része, amely megfelelően folyamatosan „beleszól” a mú - 
zeumtörténetbe is. 

¶ Az alábbiakban olyan, nemrégiben létrehozott, esetenként átalakulás alatt álló 
palesztin, illetve évtizedek óta létező s a közelmúltban átrendezett, átépített iz-
raeli múzeumokról lesz szó, amelyek helyzete, lehetőségtartománya egyaránt 
jól mutatja, hogy mit is jelent a szűk és determináns kontextus. Így szó lesz az 
észak-izraeli területen álló Umm El Fahem Art Galleryról,9 a nyugat-galileai 
Sakhninban lévő Museum of Palestinian Folk Heritage kis gyűjteményéről,10 
illetve a Ciszjordániában, Betlehemben lévő Betlehem Art Galleryről. 

¶ Nyilván más a jelentése és jelentősége, amint a politikai kontextusa is a Rámalláh 
felett, Birzeitben lévő Palestinian Museumnak, amelynek sorsa, jövője – meg-
ítélésem szerint – jelentős hatással lehet az izraeli/palesztin kulturális mező, 
konfliktuszóna többi, Izrael területén belüli intézményére is. Megint más hely-
zetben van a jeruzsálemi Israel Museum, illetve a Kelet-Jeruzsálem határán lévő 
Museum on the Seam, végül a Tel-Avivban található Museum of Art. Minden 
esetben múzeumokról van szó ugyan, de az intézmények között több meghatá-
rozó különbség elsősorban a palesztin és az izraeli zsidó kulturális identitás in-
tézményes formái, lehetőségei között húzódik meg. Izrael állam léte és jövője 
– minden, évtizedek óta tartó s kortárs válság és vita ellenére – kétségbevonha-
tatlan tény, ellenben a részben virtuálisan, tehát elsősorban jogi fogalmak által 
létező palesztin állam, azaz területének határai messze nem evidensek, ennek 
megfelelően kulturális intézményeinek működési feltételei is radikálisan eltér-
nek az izraeliekétől. Ugyanakkor a politikai valóságok eltéréséből következő-
en más kulturális logikát követnek és követelnek az Izrael területén, illetve a 
Ciszjordániában, a Palesztin Hatóság területén lévő intézmények. Mindezeket 
a múzeumokat, kiállítási intézményeket – némiképp abszurd módon – összekö-
ti egy radikálisan eltérő, egymással kibékíthetetlennek tűnő történeti narratíva, 
azaz emlékezetpolitika. Ugyanakkor maga az izraeli álláspont sem nem homo-
gén, sem nem statikus, az elmúlt évtizedekben végbement a cionizmus belső 
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kritikája, erős intellektuális pozíciókra tettek szert a posztcionizmus adandó 
alkalommal egymástól is eltérő, de mégis egyként is látható új elbeszélései.11 
A kortárs társadalom identitását, kulturális emlékezetét meghatározó történe-
ti narratíva átírása érzékelhető befolyással van az izraeli múzeumok perspektí-
vájára, s különösen a kortárs gyűjteményekben és kiállításokon egyre nagyobb 
szerephez jut az évtizedeken át a láthatatlanság tartományában maradt vagy 
félhomályba tűnt palesztin társadalom és kultúra is.

¶ A cionista narratíva egyeduralmának megszűnése egyet jelentett egy fontos kér-
dés megkerülhetetlenségével, ugyanis az 1947-es, két államról szóló ENSZ-aján-
lásokat tudomásul nem vevő arab általános sztrájk, majd az izraeli telepek 
elleni, arab államok által kezdett támadásokat követő 1948-as (végül Izrael füg-
getlenségének kikiáltásához vezető) háború és különösen utóéletének értelme-
zése, mai narratívája. Az évtizedeken át kikezdhetetlen izraeli álláspont, a cio - 
nizmus politikai ideológiájának megfelelően, az 1947–1948-ban történteket ok-
kal az új állam, az új zsidóság alapjának tekintették. Ugyanakkor ez a hideg- 
háború alatt végig fennmaradt s a széles értelemben vett Nyugaton elfogadottá 
vált izraeli narratíva marginalizálta, láthatatlanná tette a palesztinok exodusát. 
1948-ban az izraeliek mintegy 350 palesztin falut romboltak le, 160-190 ezer pa-
lesztin menekült a gázai övezetbe, háromszázezer a West Bankre, azaz Ciszjor-
dániába, s százezer Transzjordániába, ugyanennyi Libanonba, 75-90 ezer pedig 
Szíriába. Mindennek megfelelően kialakult a menekülttáborok mára mélyen 
tagolt társadalma,12 s a katasztrófa, a palesztinok által nakbának hívott exodus 
máig alapvetően meghatározta a palesztin nép identitását, politikai emlékezet-
kultúráját.13 Végül, mintegy 150 ezer palesztin maradt Izraelben.14

¶ A cionista narratíva uralkodóvá válásának megfelelően a palesztinokról a kortárs 
nyugati világban kialakult kép reménytelenné vált.15 Ugyanakkor, az izraeli le-
véltári törvényeknek köszönhetően a nyolcvanas évek elejétől kutathatóvá vált 
az 1948-ban történt események java része. Következésképp néhány év alatt ki-
alakulhatott az új történészek, új szociológusok által létrehozott posztcionis-
ta paradigma, amelynek szerzői egymással is vitában állnak. Ugyanakkor vég-
bement egy, az angolszász, német, francia tudományos életben, illetve kortárs 
publicisztikában is egyaránt ismertté vált percepcióváltás, amelynek megfele-
lően a több százezer menekülésre kényszerített palesztin áldozat emléke, azaz 
számon tartott sorsa az izraeli társadalmi fantázia, a kortárs kultúra, azaz a való-
ság része lett.16 Bármint is alakuljon az izraeli/palesztin béketárgyalások jövője  
– illetve a jelen írás kereteit messze meghaladó kérdés, az izraeli politika irá-
nyultsága –, az 1948-as háború posztcionista, új, az elmúlt évtizedben konst-
ruálódó emlékezete, azaz árnyalt valóságának élménye jelen van a kortárs 
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Rámalláhot, 
földrajzi közelség 

ide, földrajzi 
közelség oda,  

egy igazán komor 
fal, tehát egy 

ellenséges politikai 
világ választja el 

Jeruzsálemtől:  
az olyan távol van 

Izraeltől, amennyire 
csak lehet

kulturális, művészeti diskurzusokban,17 s az hatással van a palesztin múzeu-
mok és kulturális intézmények, fogalmak jelentős részére. 

¶ A Rámalláh felett, egy hegytetőn, a Birzeit Egyetem campusa mellett, ugyancsak 
őrzött területen lévő Palestinian Museum a Palesztin Autonóm Területek, hiva-
talosan, Palesztin Autonómia Palesztin Nemzeti Hatóság által ellenőrzött ré-
szén található. Nem véletlenül tűnik mindez elég bonyolultnak a kívülálló szá-
mára, ugyanakkor ez a múzeum elsődleges kontextusa, azaz szó sincs arról, hogy 
mindez megfeleltethető lenne a szomszédos, jeruzsálemi Israel Museum vagy 
akár az oda végül is elég közel eső tel-avivi Museum of Artnak. Ciszjordánia és 
Gáza, azaz a Palesztin Autonómia két egymástól – Izrael által – elzárt része je-
lenti az 1988-ban Algírban kikiáltott független állam területét. Ezt az államot de 
jure elismerte az ENSZ tagországainak nagy része, kivéve számos nyugati orszá-
got, amelyek diplomáciai kapcsolatot tartanak Palesztinával, de annak függet-
lenségét nem ismerik el. Ugyanakkor az ország területének nagy része az izraeli 
katonaság felügyelete alatt áll, Ciszjordániában négyszázezer izraeli él, katonai 
jelenléttel őrzött telepeken. Rámalláh, amely Jeruzsálemtől mindössze tizenkét 
kilométerre fekszik, egyben a Palesztin Nemzeti Hatóság székhelye, azaz az iz-
raeli ellenőrzési pontokon túli területen lévő, mintegy harmincezer lakosú vá-
ros valamiként az ország fővárosa. Rámalláh még ma is több vallású, etnikumú, 
azaz, keresztény, arab város, ennek megfelelő építészeti emlékekkel, boltokkal, 
intézményekkel,  az tehát ma is bonyolult szemantikájú terek szövete.

¶ Azaz a város kulturális intézményeit, így elsősorban az 1996-ban alapított nonpro-
fit kiállító- és koncerttermet is magába foglaló, oktatási célokat is megvalósító, 
egykor a város, ma a Palesztin Kulturális Minisztérium tulajdonában lévő Kha-
lil Sakakini Cultural Centert is determinálja a város nagysága, illetve annak po-
litikai földrajzi helyzete. Rámalláhot, földrajzi közelség ide, földrajzi közelség 
oda, egy igazán komor fal, tehát egy ellenséges politikai világ választja el Jeru-
zsálemtől: az olyan távol van Izraeltől, amennyire csak lehet. 

¶ A Palestinian Museum egy, a terület feletti kontroll, a kormányozhatóság, a nem-
zetállami normák és hagyományok szerint szélsőséges, kulturálisan abszurd 
helyen, politikai vákuumtérben áll. Mintha mindez Foucault 1977–78-ban  
a Collège de France-beli előadássorozatát idézné. „A XVI–XVII. században szü-
letett adminisztratív Állam, ez már nem feudális típusú, hanem államhatá-
rok közti territorialitás jellemzi, az adminisztratív állam, amely a szabályok 
és a fegyelmezés társadalmának felel meg, végül a kormányzó Állam, ame-
lyet már nem a területiség, az elfoglalt földfelszín határoz meg, hanem egy tö-
meg, a népesség tömege, kiterjedésével és sűrűségével és a területével is, de ez 
egyetlen tényező csupán.”18 A napi rutint meghatározó instabilitás,19 amely  



211

az architektúra 
és a kulturálisan 

definiált 
természet egy zárt 
nemzetállamként 

működő, a területei 
felett abszolút 

kontrollt élvező  
és követelő hatalom 

anticipációja

a múzeum  
nem más, mint  

a megelőlegezett 
államiság 

biztosítéka, 
reménye

pontosan annak 
az utópikus 

modernizmusnak 
a modellje, 

tükörfordítása, 
melyre a Palesztin 

Autonómiának 
épp olyan nagy 

szüksége van,  
mint amilyen kevés 

reménye

a Rámalláhban kormányzó Palesztin Nemzeti Hatóság politikai álláspontjából 
is következő valóság, nyilvánvalóan erőteljesen kihat a kulturális intézmények-
kel kapcsolatos elvárásokra. (S ami a közvetlen környezetet illeti: ebben város-
ban áll Jasszer Arafat síremléke is, azaz a keresztény temetővel, ortodox, luterá-
nus, katolikus temetővel rendelkező város, részben a történelmi folytonosság 
képviseletére hivatott, részben a szuverenitás demonstrálására.) S itt elválik a 
territoriális bizonytalanságra, a történeti traumákra, a sérelmekre és jogi köve-
telésekre válaszként szolgáló, azokat létében reprezentálni hivatott Palestinian 
Museum, illetve a kortárs művészet globális artworldjéhez tartozó intézménye-
inek szerepe, küldetése. Utóbbiak ugyanis működésképtelenek, még pontosab-
ban, értelmetlenek a széles nemzetközi kontextus nélkül20: ami nem jelenti, 
hogy nincs közvetlen politikai szerepük, de legitimitásuk nem a hagyományos 
nemzetállam kormányozhatósági gépezetével áll összefüggésben, mint a Pales-
tinian Museum esetében az történik. 

¶ A Birzeit University campusa melletti, ugyancsak zárt területen álló új épület,  
illetve annak kertje, tehát az architektúra és a kulturálisan definiált természet 
egy zárt nemzetállamként működő, a területei felett abszolút kontrollt élvező és 
követelő hatalom anticipációja: a múzeum a nem létező Palesztina utópikus, eszka-
tologikus épülete, léte a sürgető politikai vágynak: tehát az állam létrehozását ígéri, 
amelyet addig is reprezentálnia kell. A múzeum nem más, mint a megelőlegezett 
államiság biztosítéka, reménye. A hegytetőre emelt s ugyanakkor ott a fennsík-
ba belesimuló épület pontosan követi a környék látképét: a múzeum nem egyet-
len tömbből, hanem többosztatú geometrikus mintázatból áll, amely valójában 
a teraszos kertépítészet logikáját, látványát követi, ismétli. A dublini Heneghan 
Peng iroda – megítélésem szerint – egyszerűen megfordította a szokásos sorren-
det, felülírta az „erőviszonyokat”, s így az épület alkalmazkodik a tájhoz, amely 
a palesztin identitás kérdését jeleníti meg, tartja fenn.

¶ Ez a helyzet önmagában olyan súly ezen az intézményen, amely érthetővé teszi azt 
az óvatosságot, amelyet annak tanúsítania kell.21 Az épület és a teraszos földmű-
velést identitáskérdéssé fordító politikai táj22 együttese tehát pontosan annak az 
utópikus modernizmusnak a modellje, tükörfordítása, melyre a Palesztin Auto-
nómiának épp olyan nagy szüksége van, mint amilyen kevés reménye: mert a va-
lóságban a territoriális fragmentumok koalíciójából álló terület, amelyet akár-
hány állam szövetségének hívhatnak egy napon, soha nem lesz alkalmas arra, 
hogy egyetlen, és kizárólagos elbeszélést jelenítsen meg, hiszen már a zsidó része 
is darabokból áll. Az askenázi, mizrahi, orosz, afrikai zsidóság mind eltérő kultu-
rális enklávék, nem beszélve mindezek egy másik mintázatáról: a vallási és vilá-
gi kultúrák kompetíciójáról. Az utóbbi pedig nyilvánvalóan ugyanúgy releváns 
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a palesztin állam szempontjából is, amely a világi modernizmus hagyományá-
ban keletkezett, s nehezen térhet át egy radikális iszlám vallási fordulatra, amely 
megint egy teljesen új állami normarendszert jelentene – s amúgy a jelenleg 
használt, teremtett és követelt kulturális infrastruktúra sem illeszkedne abba.

¶ Az Umm el-Fahem Art Gallery, a sakhnini Museum of Palestinian Folk Heritage, 
illetve az Arab Museum of Contemporary Art ugyanott, annak a politikai, föld-
rajzi, mindennapi életet megszabó realitásnak a határain, tehát Izrael Állam 
területén belül működik, amelynek létét a Palestinian Museum nem ismerheti 
el, amiért is valóban sorsdöntőnek tűnik a 2017 őszére meghirdetett Jeruzsálem 
kiállításuk, melynek az 1967-es háború ötvenedik évfordulóján kellene meg-
nyílnia. Ugyanakkor, mint az a múzeum honlapján olvasható: a szeptemberben 
megnyíló kiállítás Jeruzsálemet, az utóbbi ötven évet széles kontextusban fog-
ja bemutatni, kritikai szemlélettel.23 A rámalláhbeli múzeumban történő vagy 
pusztán megtörténésre váró események ugyanis automatikusan a nagypolitikai 
nyilvánosság kérdéseivé válnak, azaz annak kiállításpolitikájában egy virtuális, 
elképzelt nemzeti közösség reprezentációja áll, amelyhez képest az aktuális lá-
togatók olykor biodíszletek csupán. Hány nagy múzeum állandó kiállítása járt 
így szerte a világon: a hatalom önreprezentációja a valóságban hosszú időn, oly-
kor éveken át gyakran üres termeket jelentett s jelent, így van ez néha ma is, Bu-
dapesten. A Nemzeti Múzeum például mostanában köt új szerződést politikai 
identitása és a látogatóbarát közintézmény normái között.

¶ Umm el-Fahem és Sakhnin: a helyi közösséggel, azaz a közönséggel is kapcsola-
tot kell hogy tartson, s ez alapvetően más múzeumi, kiállítási stratégiát köve-
tel, mint az állami intézmények kulturális-politikai logikája, esztétikai normája. 
Nem véletlen, hogy Umm el-Fahem 2015-ben – az izraeli nemzeti lottó támogatá-
sával – megjelent impresszív, háromnyelvű nagy katalógusának címe: The Iden-
tity of the Palestinian Artist, Tradition, Culture, Modernity and Globalization. A ka-
talógus azokat a kortárs palesztin művészeket mutatja be, akik megfelelnek a 
kettős esztétikai elvárásnak, azaz munkáik tematikusak, érthetők a helyi kö-
zönség számára is, ugyanakkor – az összeállítók reményei szerint – megfelelnek 
a globális art world jóval bonyolultabb szerepeinek, több önreflexiót tartalma-
zó normáinak is. Belátható, hogy ez az esztétikai kettősség majdnem teljesíthe-
tetlen, miközben megkerülhetetlen is. Újra és újra a kiszolgáltatottság metafo-
rái, a mindennapi élet gyakran fenyegető jelenetei, ikonjai tűnnek fel a képeken:  
a két társadalmat elválasztó fal, az ellenőrzési pontok, akár Abed Abdi, Asad Azi, 
Nabil Anani, Suleiman Mansour képein, utóbbiak ugyanakkor az idilli örökség 
bemutatására is vállalkoznak, ugyanúgy, mint Khaled Hourani is. A metafori-
kus kisrealizmus olykor a direkt politikai karikatúra felé mozdul el, mint Usama 
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Said, kiknek művei ismerősek az izraeli palesztin, valamint a Ciszjordániában, 
a Gázai övezetben élő közösségek számára: de ugyanezek a munkák a legjobb 
esetben is a globális kortárs művészeti szcéna peremén ha elhelyezkedhetnek, 
ugyanúgy, mint a kortárs magyar festészet lokális univerzumát választó alko-
tók esetében is az történik. Igen figyelemreméltó vagy fájdalmas látni, hogy a te-
matizált identitásteremtő festészet eszköztára mennyire szűkös, mennyi szálon 
kötődik a 19–20. századi akadémikus kisrealizmushoz, milyen tétován áll meg a 
történeti és kortárs izmusok határán: mert az érthető képi elbeszélésért fizeten-
dő ár, az adott esetektől függetlenül, mindig magas. Nem véletlen, hogy rész-
ben ugyanezek a művészek tűntek fel a betlehemi Gallery at the Walled Off ho-
tel 2017 tavaszán megnyílott csoportkiállításán, a Reviewing Oneself and the Art  
if Living című, Housni Alkhateeb Shehadah rendezte eseményen, amely az elmúlt 
évek egyik legnagyobb médiahírverését kapó és megítélésem szerint legvissza-
taszítóbb kulturális vállalkozása. A kolonialista orientalizmus modorában be-
rendezett szálloda szobáit Banksy aktuális, helyspecifikus képei, falfestményei 
dekorálják, amelyek, úgymond, a szubverzió, némi civil kurázsi, az ellenállás do-
kumentálásának benyomását kelthetik az internet használóiban. Ugyanakkor 
az tényleg semmi más, mint a katasztrófaturizmus minősített esete, a botrány ki-
váltságában való szállás abszurd lehetősége, s ennek a belsőépítészetnek a köz-
vetlen szomszédságában lévő galéria képeinek jelentését – akármilyenek legye-
nek is azok – teljes mértékben meghatározza a szálloda egészének minősített 
giccse. A földszinti Piano bár (miként is lehetne más a neve) designjának legfél-
reérthetetlenebb része a falat díszítő, egykor vadászati trófeák rögzítésére szol-
gáló, címer formájú falemezek, amelyeken agancsok helyett különféle kamerák  
láthatók, alattuk parittyák: az intifáda kommercializált emlékműveként.24

¶ Sokkal fontosabbnak és emlékezetesebbnek véltem az okkal az elfelejtett múzeu - 
mok listáján helyet kapó Museum of Palestinian Folk Heritage már évek óta érin-
tetlen gyűjteményét, amely a szegénység kultúrájának reprezentációja, illetve 
maga is esete annak. A felejtés oka a politikai kihasználhatatlanság. A múzeum  
nem követ semmiféle politikai etnológiát, stratégiai néprajzot, „mindössze” azt 
a világot teremti újra, amelyet egy magyar festő, Gedő Ilka egykoron a bibliai tár-
gyak világának nevezett, amelyek felett eldübörgött a történelem páncélvona-
ta. Nem tűnik valószínűnek, hogy az a használati tárgyakból, viseleti rendekből, 
bútorokból, olajképekből összerótt assemblage, amely a szerény épület falai kö-
zött – szó szerint – eltűnik a porban, számos látogatót vonzana, de mégis kevés 
világosabb, félreérthetetlenebb hely van ennél, világosabb bizonyítéka annak, 
hogy az igazi elnyomás soha nem csak politika, hanem az egész életet determi-
náló, sújtó folyamatos, néma agresszió. Ez a – múzeumföldrajz szempontjából –  
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marginális helyen lévő múzeum talán kiváló példája az elfelejtett helyek semmi-
hez sem fogható varázsának, a semmibe vett helyek igazságának.

¶ A „túloldalon” az izraeli múzeumipar univerzális csúcsteljesítményei állnak, az Is-
rael Múzeum Jeruzsálemben, a tel-avivi Museum of Art,25 amelyek számos inter-
kulturális kiállítást rendeznek, keresik és kínálják a lehetőséget a párbeszédre: 
a középosztály számára. Azaz ezeknek az említése elkerülhetetlen, de elemzé-
sük itt, ebben a kontextusban nem szükséges, és nem is különösebben érthe-
tő. Van azonban egy olyan jeruzsálemi múzeum, amelyet mindenképp fontos 
itt bemutatni, különös tekintettel arra, hogy a Museum on the Seam távol áll a 
közismertségtől. Az arab lakosság által meghatározott Kelet-Jeruzsálem határa 
és Mea Searim, az ultraortodox negyed közé beékelt, 1932-ben jeruzsálemi kő-
ből emelt épületet egy Athénban tanult palesztinai keresztény arab építész, An-
doni Baramki tervezte, és palesztin, valamint görög építészeti mintákat követ.26

¶ A város politikai frontján álló épület használattörténete pontosan reprezentálja 
az izraeli/palesztin elkülönült együttélés (live together separately) bonyolultsá-
gát. 1948-ig az épület vegyes lakosságú területen állt, majd a háború utáni meg-
állapodásoknak megfelelően izraeli katonai felügyelet alá került, tekintettel a 
szomszédban létrejött jordániai–izraeli határra. Az 1967-es háború után a sérü-
lésekkel megőrzött épületből múzeum lett (The Tourjeman Post Museum), ame-
lyet a keresztény, az iszlám és a judaizmus közös, globális jelentőségű, univerzá-
lis városának szimbólumaként kívántak működtetni, s ez az emlékezetpolitikai 
kísérlet végül érthetően teljes kudarccal zárult. A múzeum ezen korszakának 
kudarcos története nem kis mértékben emlékeztetheti az olvasót a Rámalláh 
felett álló Palesztinai Múzeum problémájára. Mindkét esetben a politikai iden-
titás reprezentációjának és a hely szellemének összeegyeztethetetlenségét lát-
hattuk. Egyik esetben egy túl sűrű hely, a másik esetben a non-lieu tette lehe-
tetlenné, illetve teheti bonyolulttá a múzeum küldetését. A kétezres évektől a 
múzeum alkalmazkodott a valósághoz, s az ideális együttélés reményét és lehe-
tetlen programját felcserélte a módszeres konfliktuselemzések programjával, 
mint az a mai elnevezése: a Museum on the Seam is mutatja. A múzeum jelen-
tősége tehát vitathatatlan, éppúgy, ahogy a jelentése is félreérthetetlen. Ennek 
megfelelően marginális a szerepe az izraeli múzeumi rendszerben, s a palesz-
tin kulturális intézmények felől is jobbára láthatatlan. A Museum on the Seam: 
magányos, láthatatlan múzeum a határon, amelynek eltüntetésére, meghaladá-
sára hivatott. Kulturális, emlékezetpolitika, identitásteremtő, párbeszédre hiva-
tott intézmény ennél szimbolikusabb térben talán nem is állhat. 

¶ Köszönettel  tartozom a kíváló  Végh Rolandnak, aki nélkül ez a cikk soha nem szü-
lethetett volna meg.
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of Palestinian Folk Heritage-zsel együttműködésben álló AMOCA (Arab Museum  

of Contemporary Art, illetve AMOCAH – Heritage ) tagadhatatlanul számos a global  
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art world-szerte ismert kortárs művészt állított ki. A múzeum egyike az izraeli/palesztin 

kulturális-politikai együttműködési kísérleteknek, a kortárs művészet közegének 

jelentőségére az alábbiakban még visszatérek.
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fenyegetett, de létező államon belül születnek, addig a palesztin szövegeket, álláspontokat 

végül megköti a területhez jutás, azok visszaszerzésének mindent meghatározó vágya.

[12]  Israelis, Palestinians in the Shadow of the Wall, Spaces of Separation and Occupation.  

Ed: Stephanie Latte Abdallah and Cédric Parizot, Routledge, New York and London 2015. 
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[13]  Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal: Palestinians, The Making of a People, with a new 

preface. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1994. 128–156. Ráadásul  

a helyzet 1967 után, a palesztinok felől nézvést csak tovább romlott.

[14]  Meg kell jegyeznem, hogy a magyar olvasók kivételezett helyzetben vannak: az 1944-ben 

Palesztinába került, majd onnan 1951-ben hazatérő Kardos G. György 1968-ban megjelent 

regényében, a palesztin, beduin, zsidó parasztok nehéz együttéléséről szóló regényében, 

az 1947-ben játszódó Avraham Bogatir hét napjában pontosan utalt minderre. „Kergessétek 
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The University of Michigan Press, Ann Arbor 2007. Postzionism: A Reader. Edited  

by Laurence J. Silberstein, Rutgers University Press, 2008. Ilan Pappe: The Idea of Israel, 

A History of Power and Knowledge. Verso, London, New York 2014. 

 Nem vagyok abban a helyzetben, hogy az izraeli történészek és szociológusok vitájában 

komolyan állást foglaljak, illetve megítéljem a különböző álláspontok közti folyamatosan 

változó töréspontokat. Nem felejthetjük el, hogy ez a vita – amelynek csak angol 

fordításait, illetve steril tudományos kontextusait látom, s amelynek mindössze  

az általam ismert köteteire hivatkoztam – egyetlen pillanatra sem egy absztrakt kérdés, 
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Resolving the Israel/Palestine Conflict. Yale University Press, New Haven and London 2009.

 Ami az általam ismert magyar nyelvű tudományos és nem politikai hisztéria 

meghatározta recepciót illeti, lásd Novák Attila: A cionizmus, mint akarat és képzet.  

In: Kommentár, 2010/4. Gadó János interjúja Benny Morrissal („Az arabok nem írnak zsidó 

menekültekről”) In: Szombat, 2013. aug.
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szemben a kortárs művészet intézményi struktúrája egyre erőteljesebben van jelen,  

illetve kerül át az ún. „peremvidékekre”, így az olyan konfliktuszónákba is, mint Izrael, 
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Green-Anthony Gardner: Biennials, Triennials, and Documenta: The Exhibitions That Created 

The Contemporary Art. Wiley Blackwell, Chichester, West Sussex 2016.
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[22]  Vö. Z. Ron: Agricultural Terraces in the Judean Mountains I–II. In: Israel Exploration Journal, 

Vol. 16. No. 1–2. 1966, 33–49., 111–112. Ghazi Falah: The Israelisation of Palestine human 

geography. In: Progress in Human Geography, Vol. 13. 4. 1989. dec., 535–550. N. Kliot and  

S. Waterman:The political impact on writing the geography of Palestine/ Israel. In: Progress in 

Human Geography, Vol. 14. 2. 1990. 237–260. o. (válasz Ghazi Falah cikkére). The Landscape 
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Birzeit University Publication, 1999. Shelley Egoz: Deconstructing the Hegemony  

of Nationalist Narratives through Landscape Architecture. In: Landscape Research, Vol. 33.  

No. 1. 2008. febr., 29–50.

[23]  Nyilván nem véletlen, hogy a honlapon, amelyen az Izrael szónak nem láttam nyomát, 

s az 1948-ban történteket, évszám és eseménytörténet nélküli evidenciaként nakbáként 

említik, melynek emlékezetét a múzeum megőrizni hivatott: amúgy teljes joggal,  

és a kérdés mindössze az, hogy miként, milyen kontextusban, Izrael létéről tudomást véve  

vagy nem.
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agresszió nélkül, némán és kérlelhetetlenül teszi. Kurátor, alkotó, múzeumi tér ritka 
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[1] Az írás 
példaanyagát 
bemutattam  
a 2009-es 
énlakai Székely 
kismesterségek 
konferencián,  
egy változata 
megjelent  
a Mesterségek 
a székely 
közösségekben című 
konferenciakötetben 
(Gagyi 2010).

GAGY I  J ÓZ S E F  szociográfus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Ö R Ö K S É GÜ N K ? A  KO C K A H Á Z A K  VA S KÖ R N Y E Z E T E 1

¶ Kezdjük azzal, hogy alaposan szemügyre vesszük az alábbi pillanatfelvételt  
(1. kép). Nyár van, ott a legyek ellen védő gézfüggöny a bejárati ajtó előtt, és a 
falusi ház kapujában fiatal anya és gyermekei, éppen kikísérték a látogatókat. 
A háttérben nem látszanak az udvar gazdasági épületei, de a szomszéd ház mö-
götti csűr igen, ilyen lehet az is, ami ebben az udvarban, a ház folytatásában áll. 
Az egykori, az udvar másik oldalán álló nyári konyhát, kis házat átépítették: 
lakóház lett, manzárddal és a manzárdból nyíló erkéllyel. A ház bejárati ajta-
ja előtt szélesebb veranda, üvegtetővel (jól kivehető a több évtizedes szennye-
ződés, moha rajta), felfutott szőlővel és a mindezeket tartó vascsőállványzattal. 
A képet domináló szerkezet azonban, premier plánban: a vaskapu, vaskerítés. 
Nincs rajta évszám, de a szomszédságban, az utcában álló társai közül néhá-
nyon vasszámokkal ez áll: 1971, 1976, 1977. Ekkor, a múlt század hetvenes évei-
ben, a romániai szocializmus delelőjén épülhetett ez is. A kép 2008-ban készült, 
és kiszámítható, hogy a fiatal édesanya kisgyerek lehetett, esetleg meg sem szü-
letett akkor, amikor ezt a vaskaput szülei (meg a környező házak előtt álló ka-
pukat szüleinek a kortársai) valószínűleg a házépítés után, az utcai homlokzat 
rendezésekor megépíttették. 

¶ Amire fel szeretném hívni a figyelmet: az a kapu. Több mint harminc év után 
ugyanott, ugyanúgy áll. Vagy mégsem? Új a betonréteg a bejárónál, a kapu mö-
götti járda, és a kapu is fel van újítva, festve. Talán csak a kép szélén, a kerítés al-
ján lévő kerek lyuk mutatja, mi és hogyan lehetett itt eredetileg: szennyvízkifo-
lyó, ami előtt az árok feltöltődött, befüvesedett. 

¶ Amire fel szeretném hívni a figyelmet: a kapu gondozottsága. Ha csak idősek lak-
nak a környező házakban, vagy már ők sem, akkor ezek a kapuk rozsdásak, szín-
telenek, elhanyagoltak, ütött-kopottak, mint az itt látható, amely mögött az el-
hagyott udvart traktorparkolónak használja a szomszéd (2. kép). 

¶ Ezen a Marosvásárhely melletti, erdélyi településen, ahol a képek készültek, a tel-
jes kapuállomány 48 százalékának alapanyaga kizárólag a vas. Fából, kőből, tég-
lából is készültek és állnak kapuk, de ami dominál: a vas, azaz vascső, hajlított 
betonvas, táblavas. A faluképet meghatározza, mert ma (még) ez a legegysége-
sebb anyaghasználatot, mintakincset, ízlésvilágot mutató tárgyegyüttes: kocka-
ház vagy vinklis ház, felújított hosszúház, vaskorlátos veranda, vascsőrendszerű 
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lugas a felfuttatott szőlővel, és előttük vaskapuk és vaskerítések összeérő, az 
utca két oldalát szegélyező sorai. Marosvásárhely külső negyedeiben, ahol ma-
gánházak sora áll, vagy a környező falvak bármelyikében találkozhatunk ha-
sonló látvánnyal, tárgyakkal, együttessel. Városok és (nem csak) város közeli 
települések gyors átalakulása, kiépülése zajlott Romániában, Erdélyben a szo - 
cializmus második évtizedétől, az ötvenes évek végétől kezdve, és az ekkor egy-
re olcsóbb és (leginkább az össznépi kölcsönösségi rendszereknek köszönhe-
tően) egyre inkább hozzáférhető és tartósnak tudott vas lett ezeknek az építke-
zéseknek a kedvelt anyaga. Új házak, ha lehet, akkor kockaházak, majd később 
már emeletes kockaházak, és előttük a vasbetonvasakból kialakított mintás vas-
kapuk mutatták az átalakuló életmód új lehetőségeit, megformálódó ízlését,  
a kialakuló igényeket (3. kép).

¶ Az idő telt, a rendszerváltás eljött, az építkezési kedv lehanyatlott majd újra fel-
lendült, a vas mint építőanyag dominanciája megszűnt, mert csak egy lett a töb-
biek között. Generációváltás történt, eltávozott/távozóban van az a nemzedék, 
amelyik a szocializmusban volt aktív korú, amelyik vasból építkezett, vassal tet-
te tartóssá és széppé környezetét. Mit kezd az új generáció mindazzal, ami épü-
letként és az épület körüli építményként rámaradt? Lebontja, átalakítja vagy 
meghagyja, felújítja, és büszke rá, mint az alábbi képen látható kapu gazdái  
(a falu legjelentősebb vállalkozójának szülei). Jól láthatók a szomszéd udvaron 
álló gyárépületek, de az már nem, hogy a szomszéd kapu funkcionális vaskapu, 
hiszen ki kell szolgálnia a szállítást végző autósforgalmat (4. kép).

¶ Feltételezhető, hogy leszedték és az árnyalatokra figyelve külön festették meg  
a sötétebb barnára a betonvasból kialakított mintázatot, majd, a vaslemezek be-
festése után, visszaillesztették azokat. A kiskapu fölött levő díszítmény ma lát-
ható formájában feltételezhetően újonnan készült, a dátum eredeti. A faluban 
nem volt általános szokás a székelykapuk mintájára feliratot illeszteni, az épít-
tetők neveit nyilvánossá tenni, állatmotívumot (itt galamb) alkalmazni, mint 
ennél a hivalkodóan díszes (vagy: a kiemelt státust messzire mutató) kapunál. 

¶ Mindezek után sorakozhatnak a kérdések: miért újítják fel a vaskaput egyesek, 
mások meg miért bontják le és helyettesítik mással (ha vas, akkor kovácsolt-
vas)? Mi történt a városi, vidéki társadalomban az elmúlt ötven évben, a kocka-
házak és az ezekben kialakítható életmód elterjedésének idején. Hogyan ívelt 
fel, majd hanyatlott le a kockaházak vaskörnyezetének divatja? Beszélhetünk-e 
a falusi társadalomban az elmúlt évtizedekben, különösen a hatvanas–hetve-
nes–nyolcvanas években megfigyelhető jelenségekről mint egyfajta kulturális 
folytonosság kialakulásáról, vagy inkább (a hagyományostól való) elszakadás-
ról, átalakulásról, majd a már hagyományosként kezelt anyagok-formák, végső 
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soron a szocialista építkezéskultúra vidékiségre jellemző elemeinek megőrzé-
séről? Mit tekintsünk örökségnek: érdemes-e vaskaput állítani kockaház elé  
a skanzenben? 

adatok

¶ Szőcsné Gazda Enikő írja, hogy az egyéneket védő rendszerek között a települé-
sen/faluban kiemelten fontos szerepük volt a kerítéseknek: a bekerítésnek mint 
tettnek és a kerítéseknek, mint fizikai tárgyaknak, a határokra épített alakza-
toknak: „A kert a magánvagyon védője volt, olyan szimbolikus küszöb, amely-
nek átlépése már eleve a másik ember autoritásának a megsértését jelentette” 
(Szűcsné Gazda 2001, 71.). Tárkány-Szűcs Ernő is említi, hogy „a birtoklás jele 
a kert, a szőlő, sőt néhol a külső föld bekerítése volt. Már a foglalás is tulajdont 
eredményezhettek, ezért a foglaló jelek tulajdont jelölő jelekké válhattak” (Tár-
kány-Szűcs 1981, 522.). Ezek a kerítések (bekerítéscselekedetek és tárgyak, mint 
fizikailag korlátozó kerítések) a közösségben a családi tulajdonok között kiala-
kult egyezményes határokat merevítették ki, mutatták meg, tették időben ál-
landóvá, meg ami még fontosabb: szimbólumokként működtek, hiszen való-
jában nem a fizikai állapotuktól függött, hogy a birtoksértést végrehajtotta-e 
valaki vagy sem. Ebben alapvetően különbözött a paraszti világ építményekkel 
jelölt része azoktól, amelyek természetként, természetes környezetként vették 
körül a településeket. 

¶ Úgy gondolom, hogy nem a „szocialista modernizáció” keretei között alakult ki, 
hanem azelőtt is, folyamatosan létezett a falvak, a vidék társadalmában az új 
felé fordulás, a városihoz, a paraszti világon kívülihez való viszonyulásban a 
„szép” és „modern” átvételével az újhoz való igazodás. Ezt a néprajztudomány-
ban akkulturációként ismerték, vizsgálták, értékvesztésként, a modernizáció 
pusztító hatásaként minősítették. Hermann Bausinger szerint magának a népi 
kultúrának az elit által kialakított, politikai-köznapi, valamint tudományos rep-
rezentációja, a népi kultúrának a változásokkal dacoló „antimodern pólus” képe 
is egyértelműen kijelölte az „újjal” szemben a „régi, hagyományos” körvonalait, 

Új házak, ha lehet, akkor kockaházak, később emeletes 
kockaházak, és előttük a vasbetonvasakból kialakított 
mintás vaskapuk mutatták az átalakuló életmód  
új lehetőségeit, megformálódó ízlését, a kialakuló igényeket.
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térképeit (Bauzinger 1995, 7.). És ekképpen torzított: az átalakulás lassú ütemét 
mozdulatlanságnak, a felgyorsuló átalakulást pedig széthullásnak kategorizál-
ta. Holott mindkét, ezek szerint társadalomtörténetileg jól elkülönülő, elkülö-
níthető időszakban, tevékenységsorban, kulturális viszonyulásban lényegében 
ugyanaz történt. 

¶ Az (egy ideig még) paraszti (majd ipari munkás és nyugdíjas, de a téeszben tevé-
kenykedő, a saját földjét is megdolgozó) falusi, vidéki népesség hosszú ideig 
őrzött, majd gyorsabban cserélődő, önmaga által előállított vagy vásárolt tár-
gyaival, legyenek azok mindennapiak, használatiak, kis értékűek vagy a tartós 
fogyasztási cikkek, esetleg a regionális vagy nemzeti térben értékelhető szim-
bolikus tárgyak kategóriájába sorolhatók, nem tesz mást, mint önmagát mutat-
ja, fogalmazza meg. Azt az önmagát, amelyik a „szépre” vágyik, azért, hogy mint 
ennek fenntartóját, megvalósítóját társai értékeljék, hogy társai között a státu-
sát fenntartsa, megerősítse. Ha a „szép” egyben „új és modern” is, akkor ettől  
az értelmezéstől nem tekinthet el a közösségben élő ember.

¶ A rendezett élet a közösségi rend felismerését, ennek elismerését és ennek való 
alárendelődést, az ehhez való illeszkedést feltételezi. Egykori, mai, egymásra 
figyelő, egymással intenzív, szemtől szembeni kapcsolatokban élő egyének vi-
déki közösségeiben a rendezettség kialakítása és fenntartása, azaz az egyéni és 
közösségi érdekek, értékek kisközösségi, sajátos egybeszervezettségének, hie-
rarchiájának – az élet értelmét megadó rendnek – a biztosítása a feladat. Ennek 
a feladatnak a tárgyakba fogalmazott teljesítése, egyik tárgyiasulása a ház, ud-
var, kapu, kerítés, a lakás (mint tér) berendezése, a lakás (mint használat) mód-
ja. Az emeletes, palotaszerű épületek is ugyanúgy munka- és ceremoniális te-
rekre osztottak voltak tegnap, osztottak ma is, mint a kunyhók, és éppen úgy a 
közösségi (populárisnak is definiált) elvek, ízlés, a közösségi értelmezésekhez 
igazodó, azok szellemében megvalósuló tárgyhasználatok fokozott érvényesü-
lése – a városi lakások, házak terében megszokott sokféleség, individualitás kor-
látozottsága – jellemzi őket.   

¶ Az 1950-es évek végétől, de főleg a kollektivizálás, a „mezőgazdaság szocialista át-
alakításának” romániai befejezését jelentő 1962 után a falvakban is egyre álta-
lánosabbá vált, hogy több forrásból szerezte jövedelmét a család, és ez az élet-
színvonal viszonylag gyors növekedéséhez vezetett. Ennek az egyik jól látható 
tárgya: az új („vinklis”, „L alakú” vagy kocka-) ház, amely „a beruházás legfőbb 
formáját jelentette a fiatalok számára berendezésükkel együtt, mintegy annak 
jelképeként, hogy a termelés uralmát a fogyasztás uralma váltja fel” (Jávor et 
alii 2000, 992.). És a ház mellé, elé, hozzá illő módon új kerítést, kaput is kel-
lett állítani.  



„Rácsos” vaskapu és kerítés (Marosvásárhely, külváros)



„Napos” vaskapu (Mezőpanit)



„S-es” vaskapu (a kerítés barackmagos, vegyes – Mezőpanit)



„S-es” vaskapu és kerítés (Búzaháza)
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[2] „curtea fiind 
împrejmuită cu 
garduri din lemn 
cu porţile de fier 
tipic ardelenesti” 
Dobos-Pop 2006, 
116.

[3] Egy kis séta, kis 
tapasztalat: autózva 
tessék megszámolni 
a falvakban az út 
mellett sorakozó 
kapukat, és ahol  
a ritmus négy-öt-hat 
vaskapu után egy 
fa- vagy vegyes, 
ott a vaskapuk 
uralma kétségtelen. 
Gyulakután, ami 
a hőerőműnek 
köszönhetően 
munkásközpont 
volt, tizennyolc-húsz 
vaskapu is követi 
egymást. A Radnót 
és Ludas közötti 
Kutyfalván, amelyet 
az 1970-es árvíz 
rombolásai után 
újjáépítettek, csak 
mutatóban látni 
egy-egy másfajta 
kaput.

¶ A magyarországi falvakban – és ez a megfigyelés részben az erdélyi, város közeli 
helyszínekre is vonatkozik – „a korábbi táji-építészeti különbségeket az unifor-
mizáló építészeti törekvések gyakorlatilag eltüntették. A kockaházak divatjá-
nak hódolva a régi hosszúházak utcafronti részét még egy szobával kibővítet-
ték, és sátortetőt emeltek fölé. A másik jellemző építészeti mód értelmében a 
régi házat lerombolták, helyére a típustervek alapján modern anyagokból fel-
építették az új kockaházat, s „a kockaházakat a munkavégzésre és a termények 
feldolgozására, tárolására, illetve az állattartásra alkalmas építményekkel egé-
szítették ki” (Valuch 2001, 298.). Az újonnan épült falurészekben Erdélyben is a 
modernizáció jegyében épültek a kockaházak, és nem csak a gazdagsága miatt 
kivételes helyzetben levő Korondon, ahogy azt Miklós István tanulmányában  
olvashatjuk (Miklós 2007, 666.), hanem sok más helyszínen is. 

¶ Kiindulópontom: a falusi településeken a lakóház és a kapu, kerítés aspektusa leg-
alább annyira jelzi a társadalmi hierarchiát, mint a falu terében való elhelyezke-
dése, és éppen emiatt a falvakban vagy a falusias jellegű kisvárosokban a külső 
megjelenés, a térhatároló elemek nagyobb üzeneti értékkel bírnak, jelentés - 
telibbek, mint a városban (Tamáska 2006, 41.).

¶ Az erdélyi, városi és falusi településeken a magánterek térhatárolásának, tér-
képzésének, presztízst biztosító látványképzésének a 20. század közepén meg-
jelenő, elterjedő új eleme a vasból készített kapu és kerítés. Ez fokozott presz-
tízsképző erővel, a közösségen belül és más közösségek felé is szimbolikus 
jelentéssel rendelkezett, akárcsak a másfajta, őt időben megelőző és vele pár-
huzamosan fennmaradó, fából készült kötött fakapu (amelyet ma székelykapu-
ként ismernek – lásd Kovács 2000, Pozsony 2008). 

¶ Falun vaskaput állítani az igazodásnak vagy elhatárolódásnak, a korral való lé-
péstartásnak,  a „városi értékek felmutatásának” volt a jele. Erdélyben, a két- 
ezres évek elején kutató bukaresti szociológusok megjegyzése szerint a kuta-
tott helyszínen, a Ludas melletti Cintoson „az udvart tipikus erdélyi vaskapu 
meg fakerítés övezi”.2 

¶ Vitát lehet nyitni arról, hogy mennyire tipikus, milyen tájakon, településeken  
(általában városokhoz közeli, jórészben már a hatvanas évek végétől ingá-
zók lakta településeken) található jelentős számban ez a térhatároló elem,3  
és hogy miért lenne ez csak falusi jelenség, hiszen a magánházakból álló, a má-
sodik világháború utáni időszakban épült városnegyedekben is tömegével meg-
található a kockaház-vaskapu-vaskerítés együttes. A vaskapuk, vaskerítések 
elterjedésére egy városi példa: Marosvásárhelyen az egykori Postaréten, vagy-
is a mai Tudor Vladimirescu utca rövid szakasza, a Cserelaja, Năvodari, Pălti-
niş és Sălişte utcák zömében 1955 és 1960 között épült, akkoriban földszintes 
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[4] Itt nőttem fel, 
ezért ismerem 
belülről a negyedet. 
Az adatok 
egy 2008-ban 
végzett számlálás 
eredményei.

[5] A kutatást Gagyi 
József irányította,  
a terepmunkán  
a Sapientia EMTE 
Marosvásárhelyi 
Kommunikáció  
és Közkapcsolatok 
szak tizenhat diákja 
vett rész. Csíkfalván 
a terepmunka 
résztvevői: Átyin 
Kata, Meleg Erika 
(III. évf.), Asztalos 
Boglárka Réka, 
Balázs Warza Attila, 
Barabás Ünige, 
Dászkel László, Nagy 
Éva, Pápay Kamilla, 
Szilveszter József  
Szabolcs (II. évf.),  
Pap Boglárka  
(I. évf.). A paniti 
terepmunka 
résztvevői: Vass 
Gyopár (III. évf.), 
Csergő Kinga, 
Farkas Jenő, Simon 
Renáta, Tordai 
Márta, Zsigmond 
Imola (II. évf.). 
Lelkes részvételüket, 
munkájukat ezúton 
is köszönöm!

kockaházainak (1989 után ezek közül számosat átépítettek, emelettel, manzárd-
dal láttak el) nyolcvan százaléka előtt áll ma is vaskapu, vaskerítés.4 

¶ Úgy gondolom, az erőltetett szocialista urbanizálódás folyamatában alakultak 
ki az úgynevezett „vinklis” (L alakú) és kockaházak, az emeletes házak előtti- 
melletti térhatárolás jellegzetes elemeként, városi és falusi környezetben egy-
aránt az uniformizált kereseti, felhalmozási, tartós fogyasztási lehetőségek és 
modellek kialakulásával és a téralakítás kulturális változásaival együtt. Szo-
cialista vállalatok, kisipari szövetkezetek és „maszekok” szakosodtak az elké-
szítésére, ugyanakkor a tulajdonosok, akik fémiparban dolgoztak, vagy értet-
tek a fémmunkához, szintén megpróbálkoztak saját kaput és kerítést építeni.  
Ennek eredményeképpen a mai falvakban kisebb-nagyobb százalékban ott áll-
nak a házak előtt, a házak mellett a vasból, esetenként ugyanazon mintára ké-
szült, a készítésre kialakított technika és az ezt meghatározó ízlés tárgyiasult 
valóságaként felfogható vaskapuk. Például a 2009 nyarán, más témát kutató 
terepmunka során Csíkfalva község öt településén, valamint Mezőpanit telepü-
lésen vettük számba a vasból készült, ma is álló kapukat.5 Ezek arányát az aláb-
bi táblázat mutatja.

TelepülésVaskapuk számaVaskapuk aránya a teljes 
kapuállományban ( %)

Csíkfalva község   294    31
Csíkfalva (községközpont)    76    43
Jobbágyfalva    86    36
Nyárádszentmárton    66    40
Búzaháza    25    14
Vadad    42    32
Mezőpanit (községközpont)   367    48

¶ Az arány egyik esetben sem éri el az ötven százalékot – de talán nem is maga az 
arány fontos, hanem annak az összefüggésnek a vizsgálata, hogy milyen tí-
pusú családoknak milyen házuk és kapujuk van, azaz igaz-e az a feltételezés, 
hogy a hatvanas–hetvenes–nyolcvanas években családot alapító, szakmunkás, 

 Szocialista vállalatok, kisipari szövetkezetek 
és „maszekok” szakosodtak az elkészítésére, 
ugyanakkor a tulajdonosok, akik fémiparban 
dolgoztak, vagy értettek a fémmunkához, szintén 
megpróbálkoztak saját kaput és kerítést építeni.
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[6] A hivatalos 
megnevezés szerint: 
lăcătuş mecanic şi 
montator.

ingázó, vagyis a mobilabb családokra jellemző az, hogy vaskapukat állítanak.  
Ennek a kérdésnek a vizsgálatára azonban a fent megnevezett településeken 
nem került sor. 

Egy kapuépítő

¶ Arra azonban kíváncsi voltam, hogy kik építették a ma is álló kapukat. Az olya-
nok, mint a jobbágyfalvi F. A., munkaidőn kívül, a törvényes formákat megke-
rülve és ilyen értelemben maszekként foglalkoztak vasmunkával, többek között 
kapuépítéssel is. F. A. 1950-ben született a nyárádmenti Csíkfalva községhez tar-
tozó Jobbágyfalván. 1967-ben került Galacra, a Kisipari Szövetkezetek Országos 
Szövetségének ottani szakiskolájába. A Nyárádszeredai Nyárád Kisipari Szövet-
kezetnél iskolázták be, a szövetkezettel volt szerződése, tehát ide tért vissza ta-
nulmányai végeztével 1969-ben, mint szerelő és géplakatos.6 Előbb a lakatos-
műhelyben, majd a „rezezőben” (rézöntvényeket készítő műhelyben) dolgozott 
1988-ig. Ekkor váltott, a Nyárádszentmártoni Mezőgazdasági Termelőszövet-
kezet lakatosműhelyébe került, ahol 1991-ig, a termelőszövetkezet felbomlásá-
ig maradt. Azóta a családja által visszakapott földeken gazdálkodik, és alkalmi  
lakatosmunkákat végez.  

¶ A kisipari szövetkezet lakatosműhelyében megrendelésre épületlakatosi munkát, 
a többi között kapukat és kerítéseket is készítettek, itt szerezte meg az ehhez 
szükséges tapasztalatot. Az első, maga készítette, azóta is szolgáló, de ma már 
viharvert vaskaput a saját újonnan épített háza elé állította 1972-ben.

¶ Ekkor még a mester, a műhelybeli tapasztalt főnök is jött, hogy tanácsokat adjon, 
segítsen a felállításnál. Ezután már egyedül is boldogult. Évtizedekig a faluban 
és a környéken, megrendelésre, magánembereknek készített vaskaput, vaske-
rítést, verandavasazatot, szőlőlugas-vasazatot, „disznókerítést” (azaz a disznó-
pajta köré kerítést), vas kukoricatartó górét, vas szénatartót, garázsokat és ga-
rázsajtókat, valamint, amikor egyre több fürdőszobát kezdtek építeni, akkor  
az ezek működtetéséhez szükséges víztartályokat.

¶ Legfontosabb és legértékesebb munkáinak a vaskapukat tartja, ezekre a legbüsz-
kébb. A nyár volt a kapukészítés szezonja: „volt olyan nyár, hogy húsz-harminc 
kaput is készítettem”, és ennek következtében egy kapu eltervezése, összeállí-
tása, felállítása „a kicsi ujjamban volt”. 

¶ Ő vásárolta meg hivatalosan, a marosvásárhelyi lerakatban vagy a falusi építő-
anyag-lerakatokban a szükséges vascsöveket, betonvasat, vagy az építőtelepe-
ken, alkalmi helyeken ő szerezte be (leginkább feketén, lopva, ahogy fentebb 
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[7] F. A. úgy 
emlékszik, hogy 
ez az összeg 
háromezer-ötszáz 
lej – ugyanakkor 
a havi, hivatalos 
jövedelme mintegy 
kétezer-ötszáz lej 
volt.
[8] „Számomra  
az örökségalkotás 
azt jelenti, amit  
a fiatalok csinálnak 
vele azután, hogy 
elfogadják az apa 
halálát” (Vintila 
Mihailescu – 2000, 
2009, 50.).

írtam: az „össznépi kölcsönösségi rendszerre” támaszkodva) ugyanezeket  
az anyagokat. A kapu méreteit, alakját, a díszítést megbeszélte a tulajdonos-
sal, majd rajzot készített. (Sajnos nem őrizte meg ezeket a rajzokat.) Egy nap ki-
szabta, egy másikon összeállította, egy harmadikon felállította a kaput. Egy-
szerű lakatosszerszámokat használt. 1975-ben készíttetett egy „aparátot”, azaz 
a hegesztéshez szükséges magas feszültségű áramot előállító transzformátort, 
ma is ezt használja. Az első elektromos szerszámát, egy villanyfúrót 1985-ben  
vette Magyarországon.  

¶ A Nyárád Kisipari Szövetkezet műhelyében a vas épületelemeket, így a kapukat 
is műszaki rajz után készítették. A vaskapukról, kerítésekről is léteztek mérnö-
kök által készített rajzok, az ezek nyomán elkészült mintadarabok, az úgyne-
vezett prototípusok. F. A. és kollegái ezekből indultak ki, amikor saját haszná-
latra készítettek olyan mintákat, amelyek variánsait aztán megépítették. Saját 
„prototipek” voltak ezek, mert ezek kialakításában, az arányok mérlegelésében,  
a minták kiszabásában már szerepe volt a lakatos tudásának, preferenciáinak, 
ízlésének. Az elkészítendő forma, a díszítések kialakításába beleszólhatott  
a megrendelő is. Alapelv volt, hogy a kapu nagyságát a ház homlokzatán levő 
ablakokhoz viszonyítják: nem volt magasabb a kapu, mint az ablakok alsó pár-
kánya (az úgynevezett „ablaktalpa”). A kapuk mintázatát F. A. öt kategóriába so-
rolta: „rácsos” (ezek voltak időben legelőbb), „napos”, „S-es”, „barackmagos” va-
lamint „vegyes”. Adott esetben, kérésre még az elkészítés évszáma, a készíttetők 
monogramjai is rákerültek a kapura. 

¶ A jobbágyfalvi kapuk közül többet egy deményházi lakatos készített: ezek arról 
ismerhetők fel, hogy öntöttvas minta (például oroszlánfej) van rajtuk. Persze 
az is megtörtént, hogy ha a tulajdonos értett a vasmunkához (ilyen pedig több 
is volt), akkor nem fordult szakemberhez, hanem ő maga készítette el a kapu-
ját és a kerítését. 

¶ F. A. minden műhelybeli munkatársa, a Nyárád Kisipari Szövetkezet minden laka-
tosa legalább magának, rokonainak készített vaskapukat. Az élelmesebbek, me-
részebbek, így F. A. is „nagyban” dolgoztak, azaz nagyobb mennyiségű munkát 
vállaltak. Ehhez nem volt hivatalos engedélyük, a nyereség után nem adóztak, 
a munkavállalás az ismeretségre, a kölcsönös bizalomra épült. Egy kapu elké-
szítésének az ára ugyanannyi volt, mint ha hivatalosan, a szövetkezetnél leszer-
ződte volna a megrendelő – csak gyorsabban készült el.7 Igaz, az anyaghoz a szö-
vetkezet olcsóbban jutott hozzá, de ez a klienst nem érdekelte.

¶ A munkatársak a megrendelésekről, az anyag beszerzésének lehetőségeiről tájé-
koztatták egymást, a sikeres (több kliens által preferált) „prototipokat” átadták 
egymásnak. A szövetkezeti műhely volt az a helyszín, ahol egyrészt a hivatalos 



„Vegyes”, de inkább barackmagos vaskapu, kerítés (Mezőpanit)



„Vegyes” (inkább barackmagos) vaskapu, kerítés (Mezőpanit)
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megrendeléseket teljesítve, másrészt a nem hivatalos munkákra készülve vagy 
azokról beszámolva valamelyes tapasztalatcsere és egységesülés zajlott, vagyis 
az itteni tevékenység mint közös háttér befolyásolhatta egy kistáj vasból épített 
kapuinak a technikai-formai egységét.       

¶ F. A. és társai azonban nem voltak népi specialisták, mint egykori, kapuépítő vál-
lalkozó elődeik. Vagy mégis? Nehéz egyértelműen eldönteni. Tevékenységét is-
merve, munkáit szemlélve nem lehet azt mondani, hogy F. A. márpedig egy ki-
emelkedő, kreatív mesterember, művész. A fa kapukészítők, kapufaragók egy 
népi mesterség művelői voltak – a vaskapuk készítőiről nem állítható mindez. 
Az anyag, amellyel dolgoznak, jellegzetesen nem hagyományos, hanem a mo-
dernizációval, a technika átalakulásával (gépek, infrastrukturális változások, 
építkezés) jelent meg. A vaskapu nem egy falusi térhez kötött tárgy, nem egy 
kistáj jellegzetes térhatároló formája, hanem városi és falusi is egyben, ráadá-
sul pedig szorosan kötődik a mobilitáshoz, az életmódváltozáshoz, egy új élet-
tér kialakításához (kockaház, emeletes ház). 

¶ A vaskapu nem más, mint egy tömegáru egy olyan időszakban, amikor erre a tö-
megárura, másképpen: tartós fogyasztási cikkre különböző városi és falusi hely-
színeken egyre nagyobb volt a kereslet. F. A. pedig már nem az előző korszak-
ban kis műhelyekben, leginkább kézi munkával, kis sorozatban vagy egyéni 
megrendelésre tárgyakat előállító kisiparos. Nem népi kismesterség művelő-
je: az jellemző rá, hogy oktatási szakintézményben, a lakhelyétől távol szakmát 
tanul, és hazatérve ezt a szakmát ipari szervezettségű keretekben gyakorolja. 
Ez biztosítja alapvetően a megélhetését, a társadalmi kapcsolatait, a társadal-
mi beilleszkedését. Emellett, ezzel együtt mesterségét egy sajátos területen ál-
lítja a vidéki emberek, vidéki közösségek szolgálatába: kialakul a „vaskapu- 
konjunktúra”, és ő ezt meglovagolja. 

kérdésEk

¶ Az átalakulás, igazodás jegyében Erdélyben, Kelet-Közép-Európában nemcsak  
az új házak, hanem a régiek elé is sorban kerültek a vaskapuk: „ilyen kis székely-
kapuk voltak a szomszédban és nálunk is, aztán az egyik csinálta, a másik csi-
náltatta (ti. a vaskapukat), így ment ki nálunk a fa divatból” – állítja a nyárád- 
szentmártoni M. Á. nyugdíjas traktorista, gépész, aki maga csak a saját vas- 
kapuját készítette el, másoknak nem dolgozott. 

¶ Nem csak arról van szó tehát, hogy a modern ház, a kockaház elé vaskaput ál-
lítanak, hanem arról, hogy ebben a korszakban és ebben a közösségben, több 
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máshoz hasonlóan, a vaskapu lesz az érvényes, követendő tárgyi minta: ha te-
hetik, bár új házat nem tudnak vagy nem akarnak építeni, de a régi ház elé vas-
kaput állítanak. Ezek a vaskapuk azonban nem szükségszerűen és feltétlenül  
a városi, individualizáltabb formák falusi megfelelői.

¶ A „prototip” egyszerre jelent standard anyagkezelést és formaalakítást, meg azt, 
amit variabilitásnak nevezhetünk. Úgy látom, hogy ennek eredményeképpen 
léteznek ma a lokális variánsok, amelyek lehetnek akár a népi kultúra tovább 
élő, továbbra is kedvelt, az új anyag lehetőségei szerint alakított formái. Meg-
figyelhetők bizonyos, a népművészet különböző ágaiból ismerős motívumok 
(inda, szív, nap). Alapos gyűjtő- és a motívumokat rendszerező, a kapcsolato-
kat feltáró, vagyis néprajzi kutatómunka nyomán lehetne ezekről érvényes ki-
jelentéseket tenni. És meg kellene keresni F. A. társait, dokumentálni tevékeny-
ségüket: tanulmányaikat, mestereiket és társaikat, akikkel együtt dolgoztak a 
„szocialista ipar” műhelyeiben Leltározni kellene a ma is álló, utcák, falvak ké-
pét meghatározó „termékeiket”. Mindezt azért, hogy választ kaphassunk a sor-
jázó kérdésekre: mikor, hogyan alakulnak ki, terjednek el a városi és falusi tér-
határolás, térhasználat új, az eddigiekhez képest homogenizálóként kezelhető 
új gyakorlatai, formái? Milyen ritmusban történt ez az elterjedés, és melyek a lo-
kalitásokat, régiókat jellemző különbségek okai – avagy miképpen lehet a kü-
lönbségek megrajzolásával az elterjedést, egy társadalomtörténeti folyamatot 
bemutatni? Kik a megrendelők, kik a kivitelezők – milyen szociális vonások, 
kulturális minták, mentalitások jellemzik őket? Milyen táji variánsai vannak a 
vasból épített kapuknak? Milyen motívumkincset, téralakítási elveket éltetnek 
tovább a kapuk készítői, állítói – és lehet-e ezt folklorizmusként kezelni? Milyen 
általános, modernizációs és akkulturációs folyamatba illeszthető ez a jelenség?

¶ Egy igen általános, ugyanakkor lényeglátó megfogalmazás8 szerint az örökségal-
kotás akkor kezdődik, amikor 1. az apa meghalt, és 2. az utód elismeri és tény-
ként kezeli az apa halálát. Ha a házépítő, kapuállító generáció kihalt, a fiatalok 
vették át a helyüket, és nem kicserélték, hanem felújították a vaskaput (mint a 
bevezetőben említett esetekben), akkor miképpen jellemezhető ezek viszonya 
az elődök alkotta tárgyakhoz: mit alakítanak át, mit újítanak fel – családi szin-
ten mit tekintenek örökségnek? Hogyan illeszkedik a családi elképzelések so-
kasága a település képét alakító elit (lelkészek és tanítók, tanárok, a népi kultúra 
hagyományosként kezelt és kiválogatott elemeinek szakértői és továbbéltetői,  
a polgármester és a tanácsosok, az adminisztrációban dolgozók – a sor folytatha-
tó) örökségalkotási elképzeléseihez? Vagy ami még kényesebb kérdés: hogyan  
illeszkednek a családi elképzelések a törvénykezés kialakította, szabályozta nor-
matív keretekhez? Vagy ami a számomra a leglényegesebb kérdés: elismerjük-e 



Egy egyedi vaskapu: „zsánerkép” szarvasokkal, medvével, mókussal (Csíkzsögöd)
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az apa halálát, vagyis azt, hogy vége a kockaházakat-vaskapukat építő társada-
lomtörténeti, intenzív modernizációs korszaknak, s beléptünk a posztinduszt-
riális korszakba, az urbanizált falunak építészeti szempontból az individuali-
tások érvényesülését mutató, plurális minta- és formakezeléssel jellemezhető 
időszakába? Másképpen fogalmazva: tudomásul vesszük-e, tényként kezel-
jük-e, hogy az utolsó olyan időszak, amelyben a vidéki településeket az egyé-
ni törekvések azonosságának összegződéseként az egységes falukép kialakítá-
sára való törekvés jellemezte, az a szocializmus modernizációs korszaka volt?

¶ Az pedig, ami ma, egy késő modern korszakban egységes faluképként létezhet, 
már nem az egyformaságra, egymáshoz való igazodásra való törekvés ered-
ménye, hanem az egységes szolgáltatások kialakulása nyomán, a különféle, 
leginkább a fogyasztási szokásokkal jellemezhető életmódok egymás mellett 
éléséből kovácsolódik ki. A mai és még inkább a jövendőben létező vidéken, fal-
vakban a sokféleségből épülhet fel a rend. 
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BA S I C S  B E AT R I X 
K I  L E H E T E T T  „ A  M AGYA R  S Z A BA D SÁG H A R C 
K A R D JATÖ R ÖT T  L E N GY E L  H A R CO SA”?

¶ Az 1848–49-es szabadságharc egyik ikonikus képe egy grafikai lap, amelyről  
Rózsa György ezt írta 1973-as, az események ábrázolásainak nagyon széles kö-
rét bemutató, Spira Györggyel közösen publikált kötetében: „A megsemmisí-
tő vereség allegóriája: a magyar szabadságharc kardjatörött lengyel harcosa.”1 
Hozzátette még Rózsa, hogy „erről a kompozícióról is készültek más – éspedig 
az 1830–31-i lengyel szabadságharcra vonatkoztatott – metszetsokszorosítások 
is. Ezek közül egyeseken az ábrázolt hadvezér képe meghatározott személy – hol 
Aleksander Rypinski lengyel költő és szabadsághős, hol Dembinski képmása-
ként szerepel. Cogniet eredeti olajfestménye az angers-i Musée des Beaux Arts-
ban van”.2 

¶ Csapláros István irodalomtörténész 1993-ban megjelent tanulmányában kissé 
másképp interpretálja a grafika történetét. „Ezernyolcszáznegyvenkilenc őszén 
Jazet francia grafikus és metszőművész párizsi üzletének kirakatában új, idősze-
rűnek látszó metszet jelent meg „HONGRIE 1849” aláírással. A rajzon ugyanaz 
a téma, egy égő város előterében egy csatát és hazát vesztett hős áll, akit Léon 
Cogniet 18 esztendővel előbb rajzolt, és amely 1831 őszén még Prága 1831 aláírás-
sal került üzleti forgalomba. Az ügyes üzletember megérezhette az analógiát, 
vagy pedig csak az 1831-ből megmaradt példányait akarta értékesíteni új, idősze-
rű felírással, ma már nehezen állapítható meg, de az akkori közönség igényei - 
nek eleget tett, amikor Cogniet művét újra kiadta. Az analógia esete, az azonos-
ság esete vitathatatlan.3 Még azt is hozzáteszi, hogy a grafikai lap egy példánya 
a saját tulajdonában van.4 A két szerző épp ellentétesen gondolkodik a kép ke-
letkezéséről, míg Rózsa szerint a lengyel témájú változatok a magyar témát jelző 
feliratú lapról készültek, és feltételezhetően egy időben, 1849-ben, addig Csap-
láros szerint „újrafelhasználásról” van szó, vagyis a „Praga 1831 (és nem Prága – 
Praga a lengyel fővárosnak a belvárossal szemközt, a Visztula túlpartján elterülő 
negyede) címet viselő lap abban az évben keletkezett, amit felirata jelez, és 1849-
ben mintegy aktualizálva lett, immár a magyar eseményekre utaló felirattal.

¶ Egyik szerző sem említi azonban azt az akvarellt, amely minden bizonnyal a sok-
szorosítás alapjául szolgált.

¶ A londoni Wallace Collectionben található vízfestmény Léon Cogniet (1794–1880) 
műveként szerepel a leltárban, The Polish Officer: Praga 1831 címmel. Cogniet 
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egy másik vízfestményét is a gyűjteményben őrzik, a The Polish Standard-Bearer:  
Paris 1814 címen leltározott akvarellt 1831 környékére datálták, míg az előzőnél 
nem szerepel még feltételezett dátum sem. Ez a mű is szignált, felirata pedig: 
‘MARENGO / JENA [EMPER]EUR DES FRANCAIS / … POLONAIS’.

¶ Léon Cogniet rajza után Jean-Pierre Marie Jazet (1788–1871) aquatintája, a Praga 
1831, a Bibliotheque National sokszorosított grafika és fotó gyűjteményében ta-
lálható. A vízfestmény és a sokszorosított grafika tehát nagy valószínűséggel 
1831-ben keletkezett, és egy konkrét esemény a tárgya.

¶ Ki volt a művész, aki erről az eseményről ebben az allegorikus formában meg-
emlékezett? Léon Cogniet Narcisse Guérin (1774–1833) tanítványa volt, 
1817-ben a Prix de Rome-t nyerte el történelmi festményeiért. Kezdeti klas-
szicista korszakát a romantikus irodalom (leginkább Walter Scott) hatá-
sa váltotta fel, és ezt képei is tükrözték, mind tartalmi, mind pedig stilá-
ris szempontból. Számos hivatalos megbízást is elnyert, így például a párizsi  
Saint-Nicolas-des-Champs-templom, a Louvre, valamint a versailles-i törté-
neti múzeum falképeinek elkészítését. 1863-ig, visszavonulásáig az École de  
Beaux-Arts elismert tanára volt, tanítványai közé tartozott például Ernest Meis-
sonier (1815–1891) és Madarász Viktor (1830–1917).

¶ Mi volt az az esemény, amely Cogniet képének megfestését inspirálta? Bár a dá-
tum a Praga név mellett 1831, a lengyel történelem első tragikus, e helyhez kö-
tődő eseménye 1794-ben történt: a varsói nép támogatta a Kościuszko-felkelést, 
és sikeres támadást intézett a városban állomásozó orosz hadsereg ellen. A po-
rosz segítség ellenére az oroszokat sikerült legyőzni, ám az Alekszander Szuvo-
rov tábornok által irányított orosz csapatok elfoglalták Varsó jobb parti részét, 
Pragát, és 1794. november 4-én szörnyű öldöklésbe kezdtek, a városrész mint-
egy húszezer lakosát meggyilkolva. Az eseményről a „pragai mészárlás” néven 
emlékeztek meg a történetírók. Maga Szuvorov tábornok azt írta, Praga min-
den utcáját, terét holttestek borították, patakokban folyt a vér, a Visztula hídjá-
ról százak estek a folyóba és fulladtak bele. 

¶ Ám a szörnyű történet csaknem megismétlődött később. 1815-ben Varsó lett a 
Kongresszusi Lengyel Királyság fővárosa, az Orosz Birodalom védnöksége 
alatt létrehozott autonóm alkotmányos lengyel királyság. Miután az orosz fél 

A téma egyértelműen ugyanaz, mint Cogniet akvarelljéé, 
és a részletek arra utalnak, hogy bár a város vezetői  
nem akartak újabb pragai mészárlást, azért a varsói csata 
eseményei nagyon szörnyűek lehettek.
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sorozatosan megsértette a lengyel alkotmányt, 1830 novemberében felkelés 
tört ki Varsóban, amely további harcokban folytatódott. 1831 szeptemberében, 
a varsói csatában a város nyugati erődítményeit támadták az orosz csapatok.  
Ez volt a lengyel–orosz háború legnagyobb csatája, egyúttal annak záróeseménye.  
Az oroszok átkeltek a Visztulán, Iván Paszkevics tábornok (később ő volt a veze-
tője a magyar szabadságharcot leverő cári csapatoknak) a lengyeleket megadás-
ra szólította fel, aminek elutasítását követően 1831. szeptember 6-án támadást 
indított. A lengyel hatóságok, elkerülni szándékozva egy újabb pragai mészár-
lást, elrendelték a város kiürítését, amelyet két nap múlva az oroszok el is foglal-
tak. A varsói csata a 19. század folyamán a lengyel kultúra ikonikus témája lett, 
költők (Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki), zeneszerzők (Frédéric Chopin) és 
természetesen festők, mint Léon Cogniet örökítették meg a témát, amely egész 
Európában rokonszenvet keltett a lengyelek és függetlenségi harcuk iránt. 

¶ A vízfestmény egy katonát ábrázol, aki mellén keresztbefont karral, akár egy szo-
bor áll, és elszántan előre néz. Egyenruhája helyenként szakadt, vérfoltos, sebe-
sülések láthatók rajta, a lába előtt is vérfoltos a föld. A háttérben egy város égő, 
romos házai láthatók az eget borító sötét viharfelhők alatt. A Rózsa György által 
említett lehetséges személyek közül a költő Aleksander Rypinski igen kevés va-
lószínűséggel lehet az ábrázolt, akinek ősz haja és bajusza jóval idősebb, és más 
külsejű férfit mutat. A másik feltételezés, miszerint a katona Henryk Dembińs-
ki lenne, már valószínűbb, ha külsejét összehasonlítjuk az ábrázolás alakjával. 
Ráadásul Dembiński az 1830. novemberi felkelésben őrnagyként, majd dandár-
tábornokként vett részt, 1831. augusztus 11-én pedig a lengyel kormány kinevez-
te Varsó kormányzójává, a lengyel hadsereg főparancsnokává. Amikor azonban 
Paszkevics csapataival a város felé közeledett, fel akarta azt adni, így leváltották, 
el is hagyta az országot, és 1848-ig Párizsban élt emigrációban. És bár kétségte-
lenül hasonlít valamelyest az akvarell és a róla készült akvatinták ábrázoltjára, 
annál jóval fiatalabb volt akkor, nem említve a tényt, hogy a tragikus esemény-
re emlékező allegória főhősének nem felelt volna meg a személye. 

¶ Ily módon a kérdés egyelőre nyitott marad, ki lehetett a modell, ha egyáltalán volt 
ilyen néven nevezhető módon. Egy másik érdekes kérdés az, hogy a sokszorosí-
tott lapok felirata miért „Praga 1831”, hiszen az események ismeretében az 1794. 
novemberi öldöklés sokkal drámaibb történése a lengyel históriának, mint az 
1831-es. Nem szabad viszont elfeledkeznünk arról, hogy az utóbbi vált végül is a 
lengyel nép szabadságküzdelmeinek szimbólumává a 19. század folyamán, így 
nyilván ezzel a felirattal egy ilyen ábrázolás egyértelműen alkalmasabb volt en-
nek illusztrálására. Ezt látszik megerősíteni egy másik egykorú grafika, amely 
nemcsak keletkezési idejét, de témáját, sőt kompozícióját tekintve is Cogniet 
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képéhez kapcsolódik. Mind a Bibliotheque National, mind pedig a British Mu-
seum gyűjteményében megtalálható egy 1831-ben készült litográfia (előbbi fe-
kete-fehér, utóbbi kézzel színezett változatban), amely egy a Cogniet-kompozí-
cióhoz nagyon hasonló beállításban megjelenő katonát ábrázol. A címe: L’ordre 
règne à Varsovie (Varsóban rend uralkodik). A kőrajzok szerzője Jean Ignace Isido-
re Gérard (1803–1847), aki J. J. Grandville néven lett ismert rajzoló, karikaturis-
ta, számos széles körben ismert lapban tette közzé politikai gúnyrajzait. A raj-
zot Eugène Forest (1808–1891) litografálta. A képen orosz kozák katona áll, torz 
arcvonásai halálfejszerűek. Kezében lándzsát tart, hosszú szárú pipát szív, olda-
lán kard. Lábánál egy levágott fej látható, körülötte akasztófák akasztottakkal, 
karóra húzott levágott fejek, a földön szétszórva fegyverek és legyilkolt halot-
tak. A téma egyértelműen ugyanaz, mint Cogniet akvarelljéé, és a részletek arra 
utalnak, hogy bár a város vezetői nem akartak újabb pragai mészárlást, azért a 
varsói csata eseményei nagyon szörnyűek lehettek. A címfelirat az akkori fran-
cia külügyminiszter, Horace Sebastiani szavait idézi, aki 1831. szeptember 16-
án Párizsban a képviselőházban az orosz intervencióról beszámolva fogalmaz-
ta meg híressé vált mondatát: ‘la tranquillité règne à Varsovie’ (Varsóban béke 
uralkodik).

¶ Hogyan lehetett a varsói csatát, a korábbi pragai vérengzést és a lengyel szabad-
ságküzdelmeket allegorikus formában megjelenítő Léon Cogniet-kompozíció 
sokszorosított változata 1849-ben a magyarországi szabadságharc leveretésé-
nek allegóriája? Mint már említettük, Cogniet akadémiai professzorként szá-
mos külföldi tanítványt oktatott, köztük Madarász Viktort is, aki tizennyolc éve-
sen küzdött a szabadságharc hadseregében, a világosi fegyverletétel idején már 
hadnagyi rangban. Gyalog, bujkálva vándorolt haza Pécsre ez után, és szülei kí-
vánságának megfelelően jogot tanult. 1853-ban azonban már a bécsi Akadé - 
mián képezte magát, a történelmi festészeti osztályt, valamint Ferdinand Wald-
müller magániskoláját látogatta. 1856-tól Párizsban folytatta tanulmányait, 
ekkor lett a mestere Léon Cogniet. 1859-ben, a szabadságharc leverésének ti-
zedik évfordulójára meghirdetett történelmi festészet pályázatra több fest-
ményt is hazaküldött Párizsból, közöttük egy olyat, a Zách Felicián történetét 
ábrázoló festményét, amelyen sajátos módon mutatkozik meg mestere hatása,  

Cogniet akadémiai professzorként számos külföldi  
tanítványt oktatott, köztük Madarász Viktort is,  
aki tizennyolc évesen küzdött a szabadságharc hadseregében, 
a világosi fegyverletétel idején már hadnagyi rangban.
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mégpedig éppen az eddig tárgyalt konkrét műé. Összehasonlítva Cogniet alle-
gorikus lapjának katonáját Zách Felicián alakjával, az egyszerre meggyötört és 
elszánt, súlyos sérelmet szenvedett, mégis tettre kész idősebb férfi alakját lát-
hatjuk mindkét képen. S ha a mester hathatott a tanítványra, ez fordítva is igaz 
lehet: Cogniet talán éppen Madarásznak köszönhetően tudott meg többet a ma-
gyar szabadságharc tragédiájáról, és mivel az akvatinta lapon kiadási dátum 
nem szerepel, nem elképzelhetetlen, hogy Cogniet Madarász hatására használ-
ta újból a témát a magyarországi eseményekre vonatkoztatva. Ez utóbbi feltéte-
lezés azért is hihetőbb, mert egy újabb sokszorosításhoz, kiadáshoz szükség volt 
a művész engedélyére, így a Csapláros István-féle verzió, hogy Jazet szimplán a 
feliratot megváltoztatva újra elkezdte árulni az ily módon aktualizált akvatin-
ta lapot, elég nehezen elképzelhető. Sokkal valószínűbb, hogy egy festő, aki egy 
sikeres és jól megfogalmazott, nagy hatású allegóriát hozott létre, akinek olyan 
fontos volt a műveiben a tartalom, a téma, mint Cogniet-nak, úgy érezte, az ál-
tala létrehozott allegória, amely eredetileg is többértelmű volt, a felirat aktuali-
zálásával újabb értelmet nyert.

¶ Az 1848–49-es magyar szabadságharc nemcsak a francia művészeknek adott té-
mát (természetesen Magyarországon kívül), hanem Itáliában is felkeltette az 
érdeklődést. Az Il Don Pirlone nevű szatirikus lapot Michelangelo Pinto indí-
totta el Rómában, ahol a forradalom, illetve az 1849. február 9-én kikiáltott Ró-
mai Köztársaság olyan kedvező lehetőséget teremtett erre, amilyen korábban 
még nem adódott. A szatirikus politikai karikatúrák legnagyobb részét Anto-
nio Masutti (1813–1895) rajzolta.5 Az észak-itáliai születésű festő, kőrajzoló, mi-
niaturista, karikaturista és illusztrátor a velencei képzőművészeti akadémián 
végezte tanulmányait, és éppen 1848-ban költözött Rómába, ahonnan a köztár-
saság megszűnését követően Torinóba ment. Itt Pinto háromkötetes könyvé-
nek illusztrációit készítette el.6 Élete hátralévő éveiben illusztrálással, valamint 
festmények és oltárképek készítésével foglalkozott. A torinói album acél-
metszet lapjai közül egy sorozat a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Kép - 
csarnokában található.

¶ A magyar forradalom és szabadságharc témája kiemelkedően nagy mennyiségű 
illusztrációt inspirált, és ezek egy része jól ismert a történész-művészettörté-
nész szakma előtt, előszeretettel használják őket a forradalom és szabadságharc 
tárgyában megjelent publikációkban.7 A témák köre változatos, és korántsem 
érdektelen az ábrázolásuk: Masutti magasan képzett, jó művész volt, és kivá-
lóan értett ahhoz, hogy allegorikus ábrázolásokban fejezzen ki eszméket, ese-
ményeket, illetve kevés szereplővel pontosan érzékeltessen csak hosszasan 
és bonyodalmasan elmondható-leírható dolgokat. Az összes lap közül talán  
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a legismertebb Magyarországon az I due carnefici című (a képek rövid, találó cí-
meket kaptak, amelyek a lapokon alul olvashatók). A Magyarországot jelképe-
ző, meztelen felsőtestű nőalakot egy kopár sziklára szorítja le a bundát viselő 
orosz medve, míg a Habsburg Birodalom megtestesítője, a csúf öreg nőalak-
ként megjelenő kétfejű sas egy tőrt döf a mellkasába. Egészen elképesztően 
egyértelmű és hatásos a rajz, nem mellesleg jó a kompozíció, pontosak a részle-
tek. A La tavola del naufragio című lapon az önkényuralom szikláján hajótörést 
szenvedő magyar demokrácia vergődik a tengeren – itt is egy nőalak a jelkép, 
aki a hullámokon hányódó deszkákba kapaszkodik, a hajó süllyedő, még meg-
maradt részén fehér zászló, „democrazia Europea” felirattal. A L’offerta sangui - 
nosa jelenetén a huszáregyenruhás Görgei Artúr adja át a Magyarországot jel-
képező nőalak levágott fejét a kitátott szájú orosz medvének. Görgei többször 
is szerepel, de rajta kívül Bem és Kossuth is hőse néhány kompozíciónak. Sok 
azonban az olyan általánosabb eszméket megjelenítő allegorikus lap, amely ha-
sonlóságot mutat Cogniet fentebb tárgyalt akvarelljével, illetve annak sokszo-
rosított grafikai változatával. Ilyen például az Il braccio del popolo (A nép karja) 
című acélmetszet, ahol a középen kivont karddal álló, huszármentés nőalakot 
a kép alsó részén kardokat tartó kezek erdeje övezi vagy a kétfejű sas előtt álló, 
hasonló külsejű és öltözetű, láncait eltépő nőalak, vagy a demokrácia feldön-
tött fáklyatartójára támaszkodó, törött kardot fogó figura. A jelképes nőalakok 
mind egyformák, keleties, fezszerű fejfedőt viselnek, huszármentét, hosszú ru-
hát. A politikai karikatúrák jelképrendszere egyértelmű volt, kevés szereplőt al-
kalmaztak az egyes kompozíciók megalkotásánál, és nagyon direkt és hatásos 
szimbólumokkal dolgoztak. Legalábbis így volt ez Masutti sorozata esetében, 
mint ahogy Cogniet műveit is ez jellemezte. Masutti sorozata legalább annyi-
ra fontos volt a magyarországi események megismertetésében, közzétételében,  
a magyar szabadságharc ügye iránti rokonszenv felkeltésében, mint amennyire 
Cogniet akvarellje a lengyelek vonatkozásában, majd azt a magyar eseményekre  
értelmezve.

¶ A politikai témájú allegória – és Masutti jeleneteit is inkább allegorikus ábrázolá-
soknak, mint gúnyrajzoknak kell tartanunk – a 19 századi művészet, elsősorban 
a sokszorosított grafika találmánya.8 Kiemelkedően fontos volt tartalmi és for-
mai szempontból egyaránt. Az előbbi tekintetében képes volt egyes népek, nép-
csoportok ügye iránt akár egy földrész rokonszenvét felkelteni és fenntartani, 
míg az utóbbi vonatkozásában olyan ikonográfiai típusokat teremtett, felhasz-
nálva bizonyos korábbi motívumokat, illetve azok egyes elemeit, amelyek hos-
szú időn keresztül első pillantásra egyértelművé, azonnal megérthetővé tették 
az ábrázolások tárgyát a közönség legszélesebb körei számára.
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JA N KÓ  J U D I T
„ A  FA LU  A  K I D O BÁ S  L Á Z Á BA N  É G , 
M I  P E D I G  E L K E Z DÜ N K  GY Ű J T E N I ”
B E S Z É LG E T É S  A  TÖ B B S ZÖ R Ö S E N  J U B I L Á LÓ  C S E R I  M I K LÓ S SA L

¶ Cseri Miklós 60-50-30-23. Ez nem a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
főigazgatójának telefonszáma, hanem interjúnk apropója. Az intézmény veze-
tője idén 60 éves, az intézmény, amelyet 23 éve vezet és ahol 30 éve dolgozik ala-
pításának 50. évfordulóját ünnepli. Minden adat azt igazolja, hogy éppen az ak-
tuális pillanatban ültünk le beszélgetni.

A helyén van most? Pontosabban, ott, ahol lenni szeretett volna, azon a pályán, azon  
a poszton? Játsszuk el a Karinthy-novellát, a Találkozás egy fiatalemberrel címűt!

¶ Nagyon hamar rátaláltam az utamra. Már középiskolás koromban, Sárospatakon 
világossá vált, engem leginkább a történelem érdekel, azon belül is a kiemelke-
dő figurák élete, tetteik. Alma materem predesztinálta is ezt, bármerre men-
tünk a városban, mindenhonnan nagy emberek néztek vissza ránk a szobrokról, 
emléktáblákról. Kedvenc olvasmányaim közé tartoztak Montgomery és Zsukov 
marsall visszaemlékezései, eredetiben olvastam Churchill második világhábo-
rús emlékiratait, amiért irodalmi Nobel-díjat is kapott, és noha nem tartoztam 
a kitűnő tanulók közé, minden történelmi versenyt, műveltségi vetélkedőt meg-
nyertem, legyen az a Ki tud többet Kaffka Margitról? vagy Reményi Hoffmann 
Ede hegedűvirtuózról. Régész akartam lenni, de abban az évben, amikor érett-
ségiztem, nem indult ez a szak, kihagytam egy évet, majd történelem–földrajz 
szakon elkezdtem Debrecenben az egyetemet, hogy aztán a lehető leggyorsab-
ban leadjam a földrajzot. Nincs térlátásom, ami a csillagászathoz, a kőzettanhoz 
szükséges lett volna. A mai napig, ha valamit építünk, a kollégáim lemakette-
zik nekem, hogy lássam, mert nem tudom térben elképzelni. De válaszolok az 
eredeti kérdésre: ott vagyok, ahol akartam, a múzeum, a történelem, a régiség, 
a hagyományok területén.

Miskolcon kezdte a pályáját, mit hozott onnan magával?

¶ Hiszek abban, hogy minden, ami történik, nem véletlen. Annak idején az én 
Miskolcra kerülésem menekítés volt. Eléggé keményen összerúgtam a patkót  
a néprajzi tanszék akkori vezetőjével, így nem engedélyezte, hogy bent maradjak  
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az egyetemen. Nem mentem el egy nyári gyűjtőtáborba, mert az előző hónapban 
nyertem meg az OTDK-pályázatot, és úgy gondoltam, ez felmentést ad. Majdnem 
kivágtak, de népköztársasági ösztöndíjas voltam, később vörösdiplomás, még-
sem lehetett. Tanárom volt a miskolci múzeum akkori igazgatója, Szabadfalvi 
József, aki felvett a Herman Ottó Múzeum munkatársának, úgy, hogy még nem 
volt meg a diplomám. Az első két évben gyakorlatilag nem csináltam semmit, 
csak figyeltem. Az egyetemen megtanultam a feladatokat pontosan, magas szín-
vonalon teljesíteni, de azokat nem én határoztam meg. A főnökeim adtak időt, 
hogy felfedezzem, mit akarok csinálni, ezzel telt az első két év. Olvastam, film-
klubokba jártam, mert még a filmesztéta pálya is vonzott, és közben befejeztem 
a doktorimat, letudtam a katonaságot is. Jóska bácsi és kollégái pedagógiai érzé-
két dicséri, hogy a kezdeti időszakban hagytak tanulni, szocializálódni, figyelni. 
Aztán elkezdődött: a forrói Kakas csárdából csináltunk múzeumot, folytatódott 
a pácini kastéllyal, a tokaji múzeummal, a különböző tájházak körüli foglalatos-
sággal, létrehoztam a Népi Építészeti Archívumot Miskolcon. Ám jött egy meg-
bicsaklás. Akkoriban szokásban volt, hogy az Akadémián zajló nyilvános kandi-
dátusi vagy nagydoktori védésekre eljöhettünk. Emlékszem Kisbán Eszter (most 
professor emeritus a pécsi egyetem néprajzi tanszékén) védésére, amelynek  
a hangulata annyira elkapott, hogy elhatároztam, én is tudós leszek. Egy öreg, 
hétszemélyes Volgában mentünk hazafelé Miskolcra, éjszaka, mindenki aludt 
rajtunk kívül, mi pedig Jóska bácsival beszélgettünk. Lelkesen mondtam, én 
most nekiállok, és két év alatt megírom az én kandidátusimat, mire Jóska bácsi 
lehűtött, majd amikor X, Y és Z is túl lesz rajta, akik előtted állnak a sorban, akkor 
jöhetsz te is. Bennem ez eltört valamit Miskolccal kapcsolatban.

Hiszen ez nem Miskolc, hanem maga a szocializmus. 

¶ Én egy első generációs értelmiségi vagyok, akiben azért nagyon komoly felhajtó-
erők vannak. Két generációval ezelőtt falusi parasztemberek voltak a felmenőim, 
utána a munkások jöttek, én vagyok az első értelmiségi ebben a családban. Sáros - 
patakra küldtek tanulni, ami egy versenyistálló volt, ott ha az ember nem volt 
valamiben kiemelkedő, akkor nem is létezett. Ottani barátaimmal, osztálytár-
saimmal a mai napig összejárunk, két-három havonta együtt töltünk egy estét, 
és tudom, a velem végzettek között van, aki máig gyűlöli az iskolát, mert ott ka-
pott egy életre szóló frusztrációt, én meg ott kaptam életre szóló impulzusokat.

¶Miskolcon megtanultam a szakma alapjait, miként kell kiállítást rendezni, írni, 
gyűjteményezni, előadást tartani, célkitűzéseket tenni és a munkát fegyelem-
mel végigcsinálni. Fizetéskiegészítésként maszekoltunk, téesztörténeteket, 
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falutörténeteket írtunk. Az arányok érzékeltetéséhez: ezerkétszáz forint volt 
a havi fizetésem, a Borsodi Fonóban a cigányasszonyoknak tartott egyórás 
TIT-előadásért cserébe pedig háromszáz forintot adtak. A megélhetéshez eze-
ket is el kellett vállalni. Jól látszott, hol van a horizont, jött a téesz vezetője  
a felkéréssel, hogy írjuk meg kétszáz oldalon a történetüket, és ha a fölöttem,  
a sorban előttem állók nem vállalták, akkor eljutott hozzám a feladat. Repi aján-
dékként osztogatták ezeket a kétszáz-háromszáz példányban kiadott könyvecs-
kéket, jó iparosmunkáról beszélünk, nem a helytörténet-kutatás gyöngyszemei, 
de azt mutatták, amiről a Volgában is szó volt: a sor létezik, és ebbe bele kell  
törődni. A hetvenes évek erőteljesen átalakulóban lévő társadalma sok régi  
feudális vonást őrzött még, autoritásokkal, ranglétrával, ebbe szocializálód-
tam magam is bele, de a természetemnél fogva szívesen lerövidítettem volna 
az utat. Ebben a hangulatban ért a hívás Szentendrére, nem gondolkoztam gya-
korlatilag egy percet sem, evidens volt, eljövök Miskolcról. Szentendre ráadásul  
álmaim városa volt, 1978 nyarán egy hathetes gyakorlatot töltöttünk itt az akko-
ri párommal, elvarázsolt minket. Munkahelyeket tekintve én is egy hűséges faj-
ta vagyok, összesen két munkahelyem volt. 

És az Emmi?

¶ Az egy kitérő volt. Hívtak és menni kellett.

Miért?

¶ Felelősséggel tartozom ezért a múzeumért. Ötven éve létezik, ebből harmincat itt 
dolgoztam, és huszonhárom évet én vezettem. Egy intézményt állandóan pozi-
cionálni kell a fennmaradás érdekében, léte a hullámvasúthoz hasonlít, vannak 
kiemelkedő időszakai és mélypontjai. Miután 2010-ig végignyomtam egy eről-
tetett fejlesztési ütemet, azt éreztem, sok vagyok már a szakmának, úgyis most 
egy ideig a helyben járás következne. Ekkor hívott Balog Zoltán, akit komolyan 
tisztelek, hogy szüksége lenne a tudásomra és tapasztalataimra. Minden afelé 
mutatott, hogy akkor és ott a minisztériumban tudom a legjobban képviselni  
a Skanzen érdekeit. Az embereimnek öt pontban fogalmaztam meg, miért me-
gyek el, s ebben benne voltak a fejlesztési terveink. 

Sikeresnek éli meg a minisztériumi kitérőt?

¶ Most már igen.
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Milyen tapasztalatokat szerzett?

¶ Például hogy főigazgatóként nagyságrendekkel szabadabb vagyok az érdek- 
érvényesítés területén, mint helyettes államtitkárként, ami a politikai színtéren,  
a hierarchikus rendszerben erős végrehajtó szerep. Hamar kiderült, az én sze-
mélyiségemnek jobban fekszik a múzeumi terep.

A vezetői poszt része a személyi kérdések kezelése. Hogyan ítéli meg ebből  
az aspektusból a tevékenységét? 

¶ Már az egyetemen ismert voltam arról, hogy nem félek a konfliktusoktól, volt 
olyan időszaka az életemnek, amikor magamtól mentem bele a csínekbe, ha 
kellett, ha nem. Ma már inkább elszámolok tízig, mielőtt lépek. Mert rájöttem, 
ha sebeket okozok, azokat vissza is kapom. Minden szituációt úgy kell lezárni, 
hogy emelt fővel lehessen belőle kijönni. De nem kerülöm meg a kérdést: biz-
tosan sok ellenségem van, sokakat irritálok, az energiavámpírokra pedig aller - 
giás vagyok. A minapi születésnapi ünnepségem viszont azt is mutatta, hogy 
nem kevés az engem szeretők és tisztelők tábora sem. Ahhoz, hogy ezt a mú- 
zeumot egy kis falumúzeumból fel lehessen emelni az ország egyik legrango-
sabb múzeumává, időnként érdekeket, személyeket is át kellett lépni vagy sér-
teni. Szerintem egy intézmény ereje a társadalmasításban rejlik, ezért álltam  
a tájház ügye mellé, csaknem négyszáz tagú hálózatot alakítottam ki belőlük, 
a pénzosztás során pedig mindent elkövettem, hogy százmilliós nagyságrend-
ben kapjanak pénzt. Mivel a szféránkra is jellemző, hogy sok az eszkimó és ke-
vés a fóka, így az általam megszerzett fejlesztési pénzek is számos érdeket sért-
hettek. De azért kezelem ezeket a helyzeteket. 

1967-ben milyen együttállások hozták létre a Skanzent?

¶ A Skanzen 1967-es alapítása európai viszonylatban relatíve egy kései ügy, a világ-
első 1891-es stockholmihoz képest mindenképp. Már nemcsak az első, hanem 
a második alapítási hullámon is túl vagyunk. A skanzeneket azért hozták létre, 
hogy egy modernizálódó, urbanizálódó világban megmaradjanak a „régi” kul-
túra elemei. Az emberek nosztalgiával és empátiával nézik a korábbi korszakok 
emlékeit, ha intellektuális vagy emocionális kötődésük van hozzá. A magyar 
néprajztudomány és a műemlékvédelem krémje majdnem egy évszázadon ke-
resztül fenntartja a Skanzen szükségességének ügyét, de korábban sosem sike-
rül kiverekedniük, amikor mégis megvalósul, az a kádári konszolidáció közepe.  
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Az Észak-magyarországi falu tájegység nemesradnóti lakóházának újraépítése a múzeumban. 
Lukács Jolán, a lakóház egykori tulajdonosa Cseri Miklós főigazgatóval
Fotó: Gyurán Ágnes, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



MC:

Befejeződött a téeszesítés, elindult a Fock Jenő- és Nyers Rezső-féle új mecha-
nizmus, a sajátos magyar modell a kommunista gazdaságpolitika közepette. 
Enyhülés van. Brezsnyev átveszi Hruscsovtól a hatalmat, nincs háborús konf-
liktus, beindul a háztáji termelés. Elkezdődik a táncházmozgalom, tájházakat 
építenek, még élnek azok az emberek, akiktől van mit begyűjteni, és még él az 
a tág kör, köztük az oly sokat szidott Ortutay Gyula, néprajzos, műemlékvédel-
mis szakemberek, Mendele Feri, Hoffmann Tamás, Füzes Endre meg a többiek, 
akik a külső támogatást, a társadalmi bázist adják a Skanzen köré. A cél a vidé-
ki kultúra megőrzése egy apró csavarral: a szocialista, internacionalista világ-
ban egy kis nemzeti. Egyszerre kegyelmi és katasztrofális állapotban vagyunk. 
Kegyelmi, mert lehet mit gyűjteni, és katasztrofális, mert akkor pusztul el a ma-
gyar vidéki rurális építészet színe java, a gazdasági fellendülés hatására koc-
kaházak ezrei épülnek, a régi házakat lebontják. A falu a kidobás lázában ég,  
mi pedig elkezdünk gyűjteni.

Miként változott a Skanzen szemlélete az elmúlt évtizedekben, mit jelent a múzeum 
társadalmiasítása?

¶ A európai skanzenek alapításakor abban hittek, hogyha a látogató belép egy régi 
házba, magyarázat és útmutató nélkül is mindent tudni fog, de a gyakorlatban 
az derült ki, ez nem működik, elengedhetetlen a néző emocionális bevonódá-
sa. Kedvenc történetem erről: kezdő muzeológusként kaptam a feladatot, hogy 
a Kisalföld tájegységben vezessek végig egy téeszcsoportot Öttevényből. Mesé-
lek nekik, borzasztóan unják, mígnem egyszer csak megérkezünk egy udvarra, 
ahol elmondom, a disznóól Öttevényből való. Abban a percben felébrednek, iz-
gatottan odarohannak, hiszen ez Mari nénié volt, és hosszasan mesélik szemé-
lyes emlékeiket disznótorokról, moslékcipelésről. Fél óra alatt nagyobb hatást 
értem el, több információt adtam át nekik, mint előtte egész délután. Azóta is 
szeretek kijárni a látogatók közé, gyakran keveredek beszédbe is velük, a gömö-
ri kisnemesi házban pedig meg szoktam kérdezni a látogatókat, tudják-e a déd-
nagyanyjuk lánykori nevét. A legtöbben már nem, és látogatóinknak már a déd-
szülei is az első világháború után születtek. Kiderült, közelebb kell jönni időben, 
és meg kell találni az új interpretációs módokat, amelyekkel lehet értelmeztet-
ni a bemutatott kiállításokat. A Skanzennek is megvannak a maga korszakai. 
Kezdetben erős anyag és technikahűség, egyfajta purista szemlélet uralkodott. 
Aztán jött a közművelődés fontossága, kézművesség, agyagozás, nemezelés, 
ezt követi a politika által megteremtett környezet, 1996 a millecentenárium,  
2000 a millennium éve, minden faluban kopjafát állítunk és faluzászlót. 
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MC:  Miként alakult a látogatószám az elmúlt évtizedekben?

¶ A rendszerváltás előtt, persze a kényszerlátogatásoknak is köszönhetően három-
százötven-háromszáznyolcvanezer látogató jött évente. A rendszerváltáskor el-
tűnik a lengyel bányász-, a szovjet brigádkirándulás, visszaesik a látogatószám 
száznegyvenezerre. 1995–97-ben elkezdünk felfelé menni, elérjük a kétszáz-
ezres látogatószámot, de a millenniumra telítődik, ahogy mondani szoktam,  
a „műparaszttal” a társadalom, harmincezer fővel megint visszaesik a látogató-
szám, 2002 a mélypont. Két-három év múlva immár saját erőből újra felfelé me-
gyünk, ez az az időszak, amikor a nyitott múzeumot hirdetjük meg. A program 
tőlem ered, sokat küzdöttem érte: nyissuk ki a múzeumot, jöjjön mindenki, le-
gyen családi nap, céges rendezvények, fesztiválok. Két évig tartott, amíg átvere-
kedtem, a pénz nem volt több, mondjuk így, unortodox megoldásokkal éltem. 
Meg kellett hoznom azt a döntést, hogy abban az évben nem adok ki könyvet, 
helyette WC-t, játszóteret, sörözőt, borozót csináltatok. Nem is tetszett a tudo-
mányos világnak, de megmondtam a munkatársaimnak, ti csak írjatok, kézirat 
nem marad kiadatlanul, ha valaki valamit megír, én megszerzem a kiadásához 
szükséges pluszpénzt, de a rovatokat átcsoportosítom. 

¶Láttam a jó külföldi példákat, és akkor jöttem rá, a fejlődési spirál mehet lefelé 
és fölfelé is. A lefelé menő ág úgy néz ki: nincs pénzem, nem csinálok semmit, 
nem fejlesztek, kevesebb a látogatóm, megint nincs pénzem, még lejjebb me-
gyek. A másik irány pedig: nincs pénzem, de mégiscsak elkezdek valamit csi-
nálni, ennek hírverést adok, és jön a látogató. A mi esetünkben ez úgy nézett 
ki, hogy a múzeumi költségekhez képest nagymértékben költöttünk reklámra 
és marketingre, ehhez vettem el mindenhonnan a költségvetésből, és az összes 
magazinban, sajtótermékben felületet vásároltam. Azóta is legendásan jó a kap-
csolatom a sajtóval, de meg is lett az eredménye, elkezdtek beszélni a Skanzen-
ről, így már mehettem a kormányzathoz további pénzekért, és a spirál elindult 
felfelé. 1996-ban vettem át a múzeumot, négy év múlva gyakorlatilag teljesen 
kicserélődött menedzsementtel dolgoztam, nem ment másképp. 

¶Új szlogent találtunk ki, ez volt A hagyománytisztelet a mi titkunk, arra koncent-
ráltunk, miért fontos az emberek életében a hagyománytisztelet, és ez vezetett 
el a mai társadalmasított vagy szolgáló múzeumhoz. A 21. század emberének 
már nem elég a romantika, a visszavetített idealisztikus állapot, olyat kell mu-
tatni nekik, ami a mai életminőségük javítására fordítható. Nehéz volt átadni  
a munkatársaimnak ezt a fajta gondolkodást, ha a vendégek kérdeznek valamit, 
a válasz ne a régi egyiptomiakig nyúljon vissza, inkább a hasznosság oldaláról 
meséljenek, életszerű példákkal. Felmérésünk alapján a Skanzen látogatóinak 
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MC:

73,4 százaléka huszonöt és harmincöt közötti, magasan kvalifikált fiatal két- 
három kisgyermekkel.

Hat évig volt a nemzetközi szövetség elnöke. Miként választották önt, és a sokféle 
összegyűjtött tapasztalatból milyen külföldi példákat tartott követendőnek? 

¶ Pályám kezdetén egy erős generáció állt az európai skanzenek élén. 1991 szeptem-
berében, ösztöndíjasként dolgoztam Finnországban, és egy éjszaka komppal, 
papucsban, sortban átmentem Stockholmba a szövetség ülésére, ahol kiderült, 
a másnapi gálavacsorát abban az aranyteremben tartják, ahol a Nobel-díj  - 
kiosztó ünnepségeket is szokták rendezni. Az akkori vezetők, németek, ango-
lok, svédek segítettek, összedobták a ruhatáramat, és utána bárhová mentem, 
mindig voltak patrónusaim a ruhatáram összeadói közül. Ismertek és figyel-
tek rám. A későbbiekben már tudatosan dolgoztam azon, ne tekintsenek támo-
gatandó kelet-európainak, ha beültünk valahová, én is fizettem a magam kö-
rét, nem fogadtam el, hogy meghívjanak. Beletettem ezeket az invesztíciókat 
a kapcsolatépítésbe, hogy teljes értékű tag legyek a társaságukban. Végül befo-
gadtak, elkezdték értékelni a szakmai teljesítményemet is, meghívtak sokfelé. 
Nyolcvan-száz skanzent láttam a világon, Ausztráliától, Koreán, Arhangelszken 
át Amerikáig. Mindenhol tanultam valamit, de a legnagyobb benyomásokat 
rám az arnhemi (Hollandia), az aarhusi múzeum (Dánia), a Bokrijk (Belgium)  
és a Beamish múzeum (Anglia) tette. A német múzeumok más szempontból 
voltak fontosak, sokszor azért, hogy úgy ne.

¶2000-ben nálunk tartottuk a nemzetközi szövetség huszadik, jubileumi konfe-
renciáját, Új évezred, új kihívások címmel, és az itt megfogalmazottakat azóta 
úgy emlegetik, mint a szentendrei gondolat. Azt jártuk körül, mit lehet kezdeni 
egy 19. századi gondolattal a 21. században, egy kötet is megjelent az itt elhang-
zott előadásokból. Mi akkor már túl voltunk az első nagy fejlesztési hullámon, 
idejött a szakma, meglátták Szentendrét, és egyik percről a másikra bekerül-
tünk az élvonalba. Ha most kell számba venni Európa öt legjobb skanzenjét, ak-
kor Szentendre az egyik. Szétvált egy kicsit az európai paletta, az angolszászok,  
a skandinávok és Szentendre felvette a ritmust, a németek, Svájc, Ausztria, 
Csehország, Franciaország a középmezőnybe tartozik, és Kelet-Európa végtele-
nül lemaradt, mert ott még mindig a népi romantika álomvilágában élnek. Ki-
jevben van egy óriási skanzen, gyönyörű, igaz, rossz állapotú faépületekkel, és a 
területen áll egy szocialista falujuk, amit a hatvanas–hetvenes években húztak 
fel. Zseniális és egyedülálló kordokumentum lehetne, de elzárva, elkerítve tart-
ják, mert nem ukránnak, hanem szovjetnek, tehát nem szeretnivalónak tartják. 
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Összefügghet ez a társadalmi kibeszéletlenségekkel? 

¶ Persze. Még egy példa, az észtektől: a 2,2 milliós lakosság felét Sztálin kitelepítet-
te vagy likvidálta, és oroszokat telepítettek be a helyükre. Az észt múzeumban 
egy házban rekonstruálták ezt a kitelepítési szituációt, mire az észtek tiltakozó 
petíciókat írtak, hogy ilyesmi nem kerülhet be, majd ismeretlenek felgyújtot-
ták. Mi itt, Szentendrén viszont felvállaljuk a társadalom kibeszéletlen traumá-
inak megjelenítését. Ezért lett a mádi zsidó ház, ezért az amerikai magyar ház, 
a német kitelepítéses házunk, a Búcsú a parasztságtól kiállításunk, és az Erdély 
tájegység létrehozása is ezt szolgálja. A feldolgozatlanság, a manipulált félin-
formációk ellen dolgozunk. Nemcsak a pántlikás ládák, a széki táncosok, a ka-
lotaszegi szőttesek miatt kell az Erdély kiállítási egységünk, hanem mert a tár-
sadalomnak a mai napig kibeszéletlen traumája Trianon, és alig tudunk valamit 
a diaszpóráinkról. A társadalmi múzeum izgat jelenleg, az újra kétszázezer fölé 
kúszó látogatószám szerint nem vagyok ezzel egyedül.

¶Az épülő Erdély tájegység Köröstárkány-házában meg szeretném majd mutatni 
az 1919-es román vérengzést, bár a kollégáim tartanak a diplomáciai bonyodal-
maktól, de bíznunk kell a románokban is, hogy képesek lesznek a társadalmi 
párbeszédre. Ha a németek fel tudták dolgozni a múltjukat, ha a Hideg napok  
belefért a magyar közbeszédbe, ennek is bele kell. Nem a nemzetek bűnösök, 
embertelen szituációk és egyéni bűnök vannak, amikről beszélni kell. 

A közelmúltban még egy újdonság elindult, május 1-jén debütált az élő interpretációs 
programjuk.

¶ A skanzenek működésének legnagyobb hendikepje, hogy hiányzik belőlük az em-
ber. Nyugat- Európában az élő interpretáció az utóbbi öt évben rohamosan el-
terjedt, most minden a story tellingről és a living historyról szól. A kiállításban, 
épületben, enteriőrben, berendezésben megjelenő tudásanyag mögé kell ten-
nünk az élményt, mi is beláttuk, enélkül nem megy. 2016. október 23-án pályá-
zati pénzből már kipróbáltuk a Kisalföld tájegységben, hogy színinövendékek 
segítségével eljátszottuk a térség ötvenhatos történéseit, a mosonmagyaróvá-
ri sortüzet, a párttitkár elkergetését. Óriási sikere volt, ez adta a döntő lökést, 
hogy május 1-jétől elkezdjük rendszeres programként. A felföldi mezőváros-
ban játszunk el egy szituációt, miszerint az egyik polgárházba beköltözik egy 
színésznő, aki a truppal érkezett, és a szomszédos házban működő kádár se-
gédje szerelmes lesz belé. A másik házból valaki Sátoraljaújhelyre készülődik 
papneveldébe, a harmadikban a csizmadia dolgozik. A Katona József Színház 
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dramaturgjai készítették a harminc–negyven perces történet forgatókönyvét, 
és félprofi-profi színészek jelenítik meg a szituációkat és karaktereket. 

Említette az Erdély tájegységet, mennyi idő kellett hozzá, hogy az örökös tervezésből 
megvalósítás legyen? 

¶ 1999-ben tartottuk az első konferenciát róla Tusnádon, és rengeteget dolgoztunk 
rajta a munkatársaimmal. Az erdélyi népművészetnek és építészetnek itt a he-
lye a Skanzenben, de nem szabad elmenni az édes Erdély romantikus pátosza 
felé. A valóságot kell megmutatni, és a változásokról kell beszélni, amikor egy 
faluban a hétfalusi csángóknál már olyan kevés a magyar, hogy a harangozójuk 
is román. Szándékoltan nem abba az irányba indultunk, hogy Toroczkay- vagy 
Kós Károly-féle csodaházakat építsünk itt fel, az 1920 utáni korszak feldolgozá-
sát vállaltuk, középpontban azzal a fő kérdéssel, mi történt a határon túlra ke-
rült magyar népességgel. A megtartó helyszínekre fókuszálunk, mint a vasár-
napi iskola, a legényegyletek, az egyház stb. És vizsgáljuk azt a kérdést, mi miatt 
mennek el, miért asszimilálódnak, mi az oka, hogy már csak 1,2 milliónyian 
vannak magyarok Erdélyben. Egy évszázad alatt megfeleződtek. 

¶Dühös vagyok, amikor erdélyi barátaim azt mondják, nem adják a gyereket ro-
mán iskolába, mert akkor nem tanulja meg a románt, nem érettségizik le, nem 
veszik fel román egyetemre, aki átjön Magyarországra tanulni, már nem megy 
vissza, vagy nem végez egyetemet, és nem lesz ott magyar értelmiség. Jó ez?  
Ezeket a kérdéseket akarjuk feltenni. 2020 decemberében fejeződik be az épít-
kezés, 2021 nyarán nyitunk.

Ez lesz a főműve?

¶ Mi az életmű? Sose gondolok erre így, de azért ennek a programnak a megvalósu-
lása betetőződése lesz a pályámnak. Szerencsés vagyok, mert mindig azt éltem 
meg, hogy a Skanzent egyre magasabb lépcsőfokra tesszük. Ha a Liget-projekt 
és az országos múzeumok nagyrekonstrukciója sikerül, 2018–20 táján, ahhoz 
fel kell zárkózni. Nem szabad lemaradni. Aki lemarad, az kimarad. 

Ha visszatekint a pályájára, talál olyan fordulatot, amit ma másképp lépne meg,  
vagy minden úgy jó, ahogy van?

¶ Semmire sem mondanám,hogy megbántam. Amikor átvettem a Skanzent, két 
irányzat csapott össze, az akkori ellenfelem, aki az alapítók közé tartozott 
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egyébként, azt mondta, tetszik, nem tetszik, be kell vallani, hogy a szentendrei 
Skanzen létrehozása nagyon ambiciózus, de fenntarthatatlan koncepció volt, 
hagyjuk így a három tájegységet, elégedjünk meg egy kicsi, átlátható, maxi-
mum 120-150 épületet magába foglaló múzeummal. 

¶Ezzel szemben én azon az állásponton voltam, hogy ennyire gazdag és részlete-
zett skanzen, ami ilyen átfogó képet tud adni, nincs másutt, megéri fejleszteni, 
csináljuk. Ezzel a koncepcióval nyertem, de az első tíz évben csupán a húsz év-
vel azelőtt kialakított terveket valósítottam meg, koncepcionális szinten nem 
sok innovációt hajtottam végre. Talán ezen változtatnék, hamarabb kezdeném 
a magam újításait, de ez így történelmietlen, abban a szituációban nem tehet-
tem mást. 1995-ben egy megkeseredett, lehetőségeiben már nem nagyon bízó 
csapatot vettem át, mind azt gondolták, az ő életükben már nem épül meg a táj-
egységük. Emlékszem olyan összmunkatársi értekezletre, amikor felvázoltam, 
mit fogunk felépíteni, és az első sorban ülők kinevettek, majd az első ciklus vé-
gén erős támogatottsággal választottak újra, mert elkezdtek hinni az általam 
vázolt jövőképben. Ha akkor drasztikusan váltok, lehet, hogy belebuktam vol-
na, de a mostani eszemmel azt is gondolom, gyorsabban és bátrabban is bele-
vághattam volna.  

 
csEri miklós Miskolcon született, 1957-ben. A debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem történelem–néprajz szakán végzett 1984-
ben. 1981 és 1987 között a miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzos 
muzeológusa. 1987 és 2014 között a Szentendrei Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum munkatársa, 1994-től főigazgatója. Egy rövid Emmi-ál-
lamtitkársági kitérő után 2016-tól ismét a Skanzen főigazgatója.  
Az ICOM magyarországi elnöke 2002 és 2008, valamint 2012 és 2015 
között. 1998-tól 2002-ig a Pulszky Társaság alelnöke. Az UNESCO Ma-
gyar Nemzeti Bizottságának tagja. Számos díjban és kitüntetésben ré-
szesült, megkapta a Belga Királyi Lovagrend tisztikeresztjét, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, Szentendre Város Díszpolgá-
ra. Publikációi sorában két önálló kötet, csaknem ötven cikk és tanul-
mány, majd hatvan tudományos népszerűsítő írás, valamint ötven-
hez közelítő számú tanulmánykötet és évkönyv szerkesztése fűződik  
a nevéhez.
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Bíró Friderika
Szilágyi Lenke felvétele
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G R É C Z I  E M Ő K E
„ E R R E  N E M  K É S Z Ü LT E M , N E M  I S  K É S Z Í T E T T E K  F E L”
B E S Z É LG E T É S  A  S Z A BA DT É R I  N É P R A JZ I  M Ú Z E U M 
E GY I K  A L A P Í TÓ JÁVA L ,  B Í R Ó  F R I D E R I K A  N É P R A JZ KU TATÓVA L 

¶ Lényegében egyetlen monumentális kutatási téma határozta meg Bíró Frideri-
ka pályáját, az egyetemi évektől szinte napjainkig: a szentendrei Skanzen Nyu-
gat-Dunántúl tájegységének felépítése. A tájegységgel kapcsolatos muzeoló - 
giai munkákkal párhuzamosan azonban tudományos kutatómunkát is végzett. 
Több tanulmánya és könyve jelent meg Zala és Vas megye népi építészetéről,  
lakáskultúrájáról, a paraszti életformáról, népművészetről. Egy lezártnak tekin-
tett pálya titkairól beszélgettünk.

Az életrajza alapján budapestinek és nagymarosinak is tekinthető.  
Melyiket érzi az otthonának? A kérdést azért tartom fontosnak,  
mert a paraszti életmód az egyik kutatási területe, és nyilván érdekes lehet,  
hogy milyen volt az a környezet, ahol felnőtt.

¶ Budapesten születtem, de szüleimmel Nagymaroson éltem. Itt töltöttem a gye-
rekkoromat, itt jártam iskolába, és később is, amikor már Budapesten laktam 
nagyanyámnál, szinte minden hétvégén hazautaztam édesanyámhoz, ott vol-
tam otthon. Mégis elérkezett egy időszak, amikor egyre többet és hosszabban 
éltem a fővárosban, akkor évtizedekig inkább a pesti lakásunkat tekintettem az 
otthonomnak. Ennek ellenére nem éreztem magam városinak. A falusi élet-
forma, a vidéki emberekkel való hosszú együttlét, a velük való barátság, csa-
ládi összetartozás bizonyára nagymértékben befolyásolta a gondolkodásomat. 
Aki vidéki környezetben nőtt fel, és mindvégig megmaradt a kapcsolat is, ta-
lán máshogy gondolkodik, mint aki az egész életét a nagyvárosban élte. Ter-
mészetesen nem szabad igazságtalannak lennem, hiszen sok olyan városi kol-
légám, barátom van, akiknek nem volt vidéki kapcsolatuk, mégis, azonosulva 
a paraszti életformával, ennek szellemi és tárgyi világával, neves néprajzkuta-
tók, professzorok, muzeológusok lettek. Számukra is ugyanannyira természe-
tes volt a falusi élet, mint akik vidékről származtak. Azt hiszem, hogy ez magá-
tól az embertől is függ.

Lehet, hogy éppen a téma „egzotikuma” az érdekes.
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¶ Nem tartom szerencsésnek ezt a kifejezést, hiszen a témában, a néprajzban soha 
nem az egzotikumot láttam, soha nem azt kerestem. De ha már így kérdezte: 
az Őrség valóban idegennek, nagyon is távolinak tűnt, és amikor 1966-ban ide 
utaztam múzeumi gyakorlatra és adatokat gyűjteni a szakdolgozati témám-
hoz, egy egészen különleges, addig ismeretlen világot ismertem meg. Koráb-
ban, még 1962–63–65 körül, amikor közelebb kerültem a néprajzhoz, több rövid 
gyűjtőúton is részt vettem. Így például a Balassagyarmathoz közeli Ipolyszögön 
vagy a Nagymarostól nem messze fekvő Ipolytölgyesen, Pilismaróton, vagy ép-
pen a határ túloldalán, a Párkány fölött fekvő Kőhídgyarmaton. Ezek a falvak 
különlegességük ellenére sem voltak idegenek számomra. Meg kell azonban je-
gyeznem, hogy ha néprajzi kutatásaink során csak a különlegest, az egzotiku-
mot látnánk, keresnénk, akkor baj lenne. Akkor csak egy felületes, talmi képet 
kapnánk a paraszti világról, és ezáltal hamisan is festenénk le azt.

Művészettörténetet szeretett volna tanulni. Miért adta fel az álmát?  
Igaz, az építészettörténet kutatásával nagyon nem szakadt el ettől.

¶ Könnyű volt feladnom. Nyilván nem voltam annyira elkötelezett a művészettörté-
net iránt, pedig ebben a szellemben nevelkedtem, hiszen édesanyám művészet-
történész volt, otthonról minden támogatást megkaptam. A szakma iránt tehát 
csak vágyakoztam, de könnyen hagytam, hogy a néprajz „legyőzze”. Érettségi 
után a Néprajzi Múzeum könyvtárában dolgoztam „társadalmi munkában”, 
ami azt jelentette, hogy a munkámért nem kaptam fizetést. Apróbb feladato-
kat kellett elvégeznem, sőt neves néprajzosok mellett a múzeumi raktárakban 
is dolgozhattam. Sokat tanultam tőlük. Anyai nagyapámnak szép népművésze-
ti gyűjteménye volt, főként cserépedények, tálak, bokályok és sok hímzés, szőt-
tes. Sajnos ezek nagy része a háború alatt elpusztult. Fényképről ismertem csak 
őket. A megmaradt tárgyak azonban a mai napig is a lakásunkat díszítik. Ezek 
a tárgyak nyilván inspiráltak is, látványuk, közelségük korán belém oltotta a 
népművészet iránti szeretetet. A múzeumi raktárakban megismert tárgyak kö-
zött pedig már megéreztem, hogy szívesen foglalkoznék néprajzzal. 1963-ban 
jelentkeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karára magyar–néprajz szakra. Fel-
vettek egyéni levelező tagozatra. Ez azt jelentette, hogy a tanulás mellett dol-
gozhattam, de a nappali tagozat előadásain a társaimmal együtt nekem is részt 
kellett vennem. A magyar szakot esti tagozaton végeztem el. Egyetemi éveim 
alatt a Magyar UNESCO Bizottság titkárságán voltam hivatalsegéd. Itt öt évig 
kisegítő munkát végeztem, és többnyire csomagokat, leveleket hordtam külön-
böző hivatalos helyekre. Főnököm, Maller Sándor engedélyével vehettem részt 
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munkaidő alatt az egyetemi előadásokon. Neki köszönhetem, hogy el tudtam 
végezni az egyetemet.

Kikre emlékszik az egyetemről, akik meghatározták a későbbi pályáját?

¶ Mindenekelőtt Tálasi István professzor urat kell kiemelnem, ő volt a tárgyi nép-
rajzi tanszék vezetője, sokat segített nekem is, másoknak is, nagyon szerettük. 
Barabás Jenő is ezen a tanszéken tanított, mindannyiunk sorsát meghatároz-
ta, akik tárgyi néprajzzal foglalkoztunk, én is neki köszönhetem, hogy az őrségi 
építészet, lakáskultúra felé fordultam. Az évfolyamtársaim többsége a szakmá-
ban maradt, ami akkoriban nagy dolognak számított. Ebben az időben alakult a 
Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja Ortutay Gyula vezeté-
sével, és az akkor végzett folklór szakos évfolyamtársaim nagy része odakerült. 
A Néprajzi Múzeum Falumúzeum osztályára az egyetemről elsőnek Balassa  
M. Iván érkezett, aki egy évvel előttem végzett. Neki a múzeumi tájegységek 
megtervezésében is része volt.  Egy évre rá léptem be a múzeumba, röviddel utá-
nam pedig jöttek a többiek, hiszen olyan nagyszabású programot állítottak ös-
sze a vezetőink, hogy többen is kellettünk a megvalósításához. Mindannyian  
egy-egy múzeumi tájegység felelősei lettünk, ki rövidebb, ki hosszabb időre.

Ekkor már megvolt a múzeum Falumúzeum osztálya?

¶ Igen. 1967-ben alakult, éppen ötven éve. Ebben a formában, vagyis a Néprajzi 
Múzeum külön osztályaként 1972-ig működött, majd szétvált a két intézmény,  
és 1974-ben ki is költöztünk Szentendrére.

Tehát már az egyetemen pontosan tudta, hogy merre vezet a pályája?

¶ Már másodévben el kellett gondolkodnunk a szakdolgozatunk témájáról. So-
kat és sokszor jártunk a Néprajzi Múzeumba, ami akkor még a Könyves Kál-
mán körúton működött. A könyvtárban készültünk föl a vizsgákra, vagy ép-
pen a dolgozatokhoz gyűjtöttünk anyagot, az adattárban kutattunk, kollégákkal 
beszélgettünk. Erdélyi Zoltán, aki a népi építészet kutatója volt, maga is részt 
vett a készülő szabadtéri múzeum tervezésében. Ő beszélt nekem először arról, 
hogy nemsokára megalakul a Falumúzeum, szükség lesz majd olyan kutatók-
ra, akik népi építészettel, lakáskultúrával foglalkoznak. Szinte ösztönzött, hogy 
ezt a témát válasszam. Sőt azzal is csábított, így emlékszem vissza, hogy a ki- 
állításrendezés során külön „női munka” lesz a berendezések díszítése, a képek 
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felaggatása a falakra, a terítők elrendezése, az ágyak bevetése, a függönyök igaz-
gatása. És én már láttam magamat, amint igazgatom a függönyöket a kis abla-
kokon… Ez a történet később, amikor valóban így történt, mindig eszembe ju-
tott. Amikor végleg eldőlt, hogy népi építészettel és lakáskultúrával szeretnék 
foglalkozni, Barabás Jenő tanár úr az Őrségbe, az ország egyik archaikus vidé-
kére irányított. Barabás a Szalafőtől nem messze fekvő Pankaszra küldött, Dö-
mötör Sándor, a szombathelyi múzeum korábbi igazgatója pedig Szalafőt tartot-
ta érdekesebb, fontosabb terepnek. Így hát ők igazgatták az utamat, én Szalafőt 
választottam. Az Őrség természetesen nem volt ismeretlen a néprajzosok kö-
rében: már a 19. század eleji tájleírók is felfigyeltek a tájegység archaikus vilá-
gára. Régies paraszti építkezése, lakáskultúrája, népművészete, sajátos nyelv-
járása szinte napjainkig a néprajzi kutatások középpontjába emelte a térséget.

Segítsen elképzelni: hogyan lehetett eljutni Szalafőre a hatvanas évek közepén?

¶ Abban az időben nem lehetett könnyen eljutni a nyugat-dunántúli falvakba. A ju-
goszláv és az osztrák határt szögesdróttal védték, a határ mentén több kilométer 
széles határsáv húzódott. Azokra a településekre, amelyek ebbe a kijelölt sáv-
ba beletartoztak, csak engedéllyel lehetett beutazni. Voltak ötszáz méteren be-
lül fekvő falvak is, ezekbe még nehezebben tudtunk eljutni. Az országos határ - 
őrségtől kellett hivatalosan határsávi engedélyt kérni, hogy az előre megneve-
zett falvakba elmehessünk. Miután megérkezett az engedély, ami egy kis iga-
zolvány volt a felsorolt falvak neveivel, már indulhattunk. És valóban csak oda 
mehettünk, és addig maradhattunk, amíg és amire az engedély szólt. A Szom-
bathelyre menő vonatot már Sárvár állomáson ellepték a határőr katonák, el-
kérték az igazolványokat, papírokat. Ha valami problémát találtak, leszállítot-
tak a vonatról, és a legközelebbi határőrsre vittek kihallgatásra. Volt benne 
részünk egypárszor. Éveken keresztül így indultam, így indultunk kollegáim-
mal Vas és Zala megye határ menti falvaiba. Az Őrségbe, főként Szalafőre egy 
napig tartott az út. Reggel hatkor indult a gyorsvonat a Déliből Szombathely-
re. Itt órákat kellett várni, amíg egy másik vonat továbbment Zalalövőre, on-
nan egy vicinális indult Őriszentpéterre, ami délután öt órára meg is érkezett.  
Innét pedig autóbusszal lehetett Szalafőre utazni. Emlékszem, első alkalommal 
le is késtem az autóbuszról. Egy őriszentpéteri tanárnő állított meg egy katonai 
dzsipet, kérve őket, hogy vigyenek el Szalafőre. Miután éppen a határhoz men-
tek, felvettek, és Szalafő közepén ki is tettek az útra.

¶ 1966 augusztusa volt. Forró nyári késő délután. Néma csönd fogadott. Sehol egy 
lélek, sehol senki. Tudtam, el kell indulnom, emberekkel kell találkoznom, 
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szállást kell keresnem. De én csak álltam az út szélén. És akkor megéreztem  
a fenyőfák kesernyés, addig soha nem érzett illatát, megláttam a fű között a sö-
tétkék enciánokat, a lila erikákat. Ekkor kezdődött minden, akkor ez a látvány, 
ez az érzés jelentette nekem az Őrséget. Akkor még nem tudtam, hogy a néma 
fenyőfák, a mesebeli virágok milyen szomorú titkokat rejtenek. A fák mögül 
elő-előbukkanó igazoltató katonák, az út mentén fűvel, bokrokkal benőtt be-
tonbunkerek, drótokkal összekötött jelzőrakéták emlékeztettek később egy né-
hány évvel korábbi, szörnyű világra. És a szalafőiek szorongása, gyanakvása az 
idegen iránt is csak később oldódott. Csak jóval később tudatosodott bennem, 
hogy mi történt itt néhány évvel korábban az őrségi parasztsággal. És valóban, 
ahogy az interjú címe is jelzi, „erre nem készültem, nem is készítettek fel”.

¶ Így jutottam el annak idején az Őrségbe, és utána sok-sok éven keresztül egyedül 
és később kollegáimmal együtt is így utaztunk.

¶ Azt még el kell mondanom, hogy azon az augusztusi késő délutánon hosszabb  
keresgélés után szállást is találtam. Egy idős asszony és családja fogadott be. 
Náluk azonban nemcsak szállást kaptam, hanem otthonra is leltem, szinte csa-
ládtaggá váltam. Mai napig hozzájuk és egy másik családhoz járok vissza, haza, 
az Őrségbe. Az első nyáron majdnem két hétig maradtam. Mindannyian, akik 
azokban az időkben néprajzi gyűjtőutakra jártunk, parasztcsaládoknál laktunk. 
Az alatt a néhány nap, időnként több hét alatt, amíg a faluban dolgoztunk, ve-
lük éltünk, ettünk, olykor velük együtt dolgoztunk, és onnan indultunk gyalog 
vagy a házigazdától kapott biciklivel kutatómunkára. Azon a nyáron a szom-
bathelyi múzeum csak úgy engedélyezte a kutatást a szakdolgozatomhoz, amit 
egyébként múzeumi gyakorlatként végeztem, hogy tárgyakat kellett gyűjte-
nem. Jártam házról házra, de fél egyre mindennap vissza kellett érnem ebédre, 
mert ha nem volt ott mindenki (beleértve engem is), a háziak nem ültek le enni. 
Igazodnom kellett a családi hagyományokhoz, a rendhez.

A múzeumba telepítendő házak kiválasztása és megvásárlása hogyan zajlott?

¶ A szabadtéri néprajzi múzeumnak elsősorban az a feladata, hogy bemutassa ha-
zánk jellegzetes tájegységeinek népi építészetét, lakáskultúráját, paraszti élet-
formáját. A tájegység felelősének feladata többek között a megfelelő épület ki-
választása. Ez mindig azonos elvek alapján működik: kezdődik szakirodalmi, 
levéltári, helyszíni kutatással, az építkezési módok feltérképezésével, hogy mi-
lyen periódusok voltak, és ezt hogyan tudjuk majd bemutatni. Így volt ez az első 
pillanattól kezdve, így van ma is. Amikor a múzeumba kerültem, természetsze-
rűleg az Őrség és Göcsej tájegység felelőse lettem. A feladataim közé tartozott 



Biró Friderika Szalafő-Papszeren, 1966 
Fotó: Zolnay Eszter, Szabadtéri Néprajzi Múzeum



Biró Friderika a szalafői kerített ház bontásakor, 1969 
Fotó: Erdélyi Zoltán, Szabadtéri Néprajzi Múzeum
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azoknak a házaknak a felderítése is, amiket a kiválasztottak közül meg is lehe-
tett vásárolni. Erdélyi Zoltán és Szolnoki Lajos, akik kialakították a múzeum 
koncepcióját, már korábban is kiszemeltek olyan épületeket, amelyek egy-egy 
nyugat-dunántúli háztípust képviselnek. Csakhogy közben nemcsak Szent-
 endrén épült szabadtéri múzeum, hanem Zalaegerszegen és Szombathelyen is. 
Mind a zalaegerszegi múzeumigazgató, Szentmihályi Imre, mind a szombat- 
helyi múzeum néprajzosa, Bárdosi János, annak ellenére, hogy mindketten egy-
szerre két intézménynek is dolgoztak, sokat segítettek nekünk. Sokszor osztoz-
nunk kellett a megtalált, kiszemelt épületeken. A vásárlás nem az én feladatom 
volt, ahhoz már a műszaki kollégák véleménye is kellett. Az épület felméré-
se és a vétel lebonyolítása után megindulhatott a bontás. Természetesen ezt 
még elég sok technikai előkészítés előzte meg, de mindegyik épületbontás na-
gyon izgalmas feladatnak ígérkezett.  A bontáskor jöttek ugyanis az igazi szak-
mai felfedezések: miután leszedték a zsúpot, az ember előtt feltárult a csodála-
tos tetőszerkezet. A vakolat leverése után megjelent a falszerkezet, és egyszer 
csak azt láttuk, hogy itt egy toldás, ott egy bedeszkázott ablak helye, egy ajtó 
és még egy. Valóban az volt a legizgalmasabb, amikor ott állt egy ház, és feltá-
rult az egész múltja. Ilyenkor néha nagy szakmai kihívásokkal is szembesül-
tünk, vagyis azzal, hogy a megtalált nyomok alapján rekonstruáljuk-e az épü-
let valamelyik korábbi építési periódusát, vagy tartsuk-e meg a bontáskor talált  
állapotot.

Szentendrén melyik épült fel? A bontáskori vagy az eredeti változat?

¶ Az egyik legizgalmasabb történet a szalafői kerített házé. A keresett háztípus-
ból, a kerített házból már csak volt kettő volt a térségben, mindkettő Szalafőn.  
Az egyik a pityerszeri műemlékegyütteshez tartozott, a másikat, a felsőszerit 
meg tudtuk venni. A ház és a család történetét kutatva megtudtuk, hogy egy 
1860 körüli családi osztozkodás során az épület eredeti beosztása megváltozott. 
Térségünkben régen több esetben is úgy zajlott a családtagok közötti osztoz-
kodás, hogy a fából épült épületeknek egy részét elbontották, majd az örökös 
elvitte a jussát. Az elbontott házrész helyébe az ottmaradottak újat toldottak.  
Ez történt a mi szalafői házunk esetében is. A történetet bizonyító nyomok a 
bontás során előkerültek, és ezek alapján hitelesen tudtuk rekonstruálni az épü-
let eredeti, építés kori állapotát: egy középkori eredetű füstösházat.

¶ Nagy munkát igényelt a berendezési tervek elkészítése is, amit szintén alapos ku-
tatómunka előzött meg, nem beszélve a hosszadalmas, alapos tárgygyűjtések-
ről. Úgy kellett és úgy kell berendezni a múzeumi épületeket, hogy hitelesen 
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meg tudjuk jeleníteni a különböző változásokat is a lakáson belül. Mivel a füs-
tösház rekonstrukciójával egy 1860 előtti állapotot rögzítettünk, a hitelesség 
miatt csak 1860 előtti tárgyakkal rendezhettük be az egyes helyiségeket. A vég-
ső berendezésig, a megnyitásig tartó huszonöt év alatt darabról darabra gyűj-
töttem a szalafői kerített füstösházba szánt tárgyakat, bútorokat. Sok érdekes 
történetet lehetne elmondani a tárgygyűjtések kapcsán is. Padlásokon, elha-
gyott házakban járva, kidőlt-bedőlt pajtákban kutatva találtuk meg múzeu-
munk kincseit. Sokszor múzeumi gyakorlaton lévő egyetemi hallgatókkal jár-
tuk a falvakat néprajzi tárgyak után kutatva. Máig felejthetetlen az a gyűjtőút, 
amikor egyetemistákkal egy zalai szőlőhegyen az összedőlt présházak egyiké-
ben találtunk egy olyan ácsolt ágyat, amiből az országban ezen kívül csak egy 
volt. A Skanzennek az egyik legfontosabb tárgya lett. Az elmúlt ötven év alatt 
több ezer tárgyat gyűjtöttem a múzeumnak. Szeretném kiemelni, hogy szeren-
csés az a muzeológus, aki az első pillanattól kezdve végig tudja kísérni a tájegy-
sége létrejöttét.

Szentendrét sem volt könnyű megközelíteni, legalábbis azt a helyet, amit kijelöltek  
a múzeum számára. Úgy tűnik, mintha élete egy tekintélyes hányadát út közben töltötte 
volna…

¶ Mindannyiunknak, akik Pestről jártunk ki, a 7 óra 10-es HÉV-vel kellett utaz-
nunk, hogy a 8-kor induló autóbuszt elérjük. Nem mindig sikerült, és ha el-
ment a busz, csak délben indult a következő, tehát nekivágtunk az útnak gyalog, 
sokszor keresztül a mezőkön. Később felfedeztük, hogy van egy taxi Szentend-
rén, egyetlenegy, összeálltunk, és együtt fizettük a fuvart. Este ugyanígy vissza.  
Eleinte telefon sem volt. Ez volt a „hőskor”.

Eredetileg megkérdeztem volna, hogy a tervezéstől a tájegység megnyitásáig eltelt 
negyedszázad mivel telt, de már felesleges megkérdeznem.

¶ Ne felejtsük el, hogy közben a többi tájegységet is tervezték, építették. Először 
a Felső-Tiszavidék tájegység nyílt meg. Olykor nagyon lassan haladt a munka, 
máskor pedig felpörgött. Ennek nyilván anyagi okai is voltak, de ebbe nem lát-
tam bele.

¶ Mindenesetre az eltelt hosszú időben is muzeológusi munkát végeztünk, fel kel-
lett dolgozni gyűjtéseinket, leltározni kellett a vásárolt tárgyakat, a fényké-
peket, úgynevezett feldolgozó munkát is folytattunk, tudományos munkát is  
végeztünk.
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¶ A Nyugat-Dunántúl tájegységgel kapcsolatos munkák mellett más feladatokat is 
kaptam. Néhány időszaki kiállítást is rendezhettem itthon és külföldön is. Több 
kollegámmal együtt dolgoztunk a Felföldi mezőváros tájegységünk kialakítá-
sában, ebben a munkában két gyöngyösi lakóház berendezését én terveztem  
és végeztem el.

Felmerült az „elvinni vagy otthagyni” problémája? Hogy melyik a jobb megoldás,  
a falunként egy tájház, a Hollókő- vagy Tihany-típusú műemlékfalu, vagy az újraépített 
házakból álló skanzen?

¶ Biztos, hogy felmerült, hiszen azokban az időkben sorra nyíltak a tájházak is. 
Ezekről a kérdésekről megyei műemléki vagy felsőbb vezetői határozat alap-
ján döntöttek. Nem tudom, mikor és kik határoztak arról, hogy mi marad,  
és mi megy skanzenekbe. Mi, a Skanzen muzeológusai csak szakfelügyelői tevé-
kenységet folytattunk. Azt hiszem, mindegyik változatnak van létjogosultsága. 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége, ami a múzeumunkban működik, oda- 
figyel a tájházak és népi műemlékegyüttesek működésére.

Szintén évtizedeken át végzett fontos munkája volt az a kérdőíves kutatás, amit a férjével 
(Für Lajos történész, az Antall-kormány minisztere – a szerk.) közösen összeállított, 
megírt háromkötetes Búcsú a parasztságtól című munkájukhoz végzett. A kutatás 
módszertanára lennék kíváncsi és a véleményére arról, hogy a paraszti létforma eltűnése 
nem természetes velejárója-e a kor haladásának, a modernizációnak, ami persze  
nem csak magyar jelenség.

¶ Férjem történészként többek között a magyar parasztság történetét kutatta. Régi 
terve volt, hogy feltárja, megírja azokat az okokat, amelyek a hagyományos pa-
raszti élet felbomlásához vezettek. Kutatásának kezdeti eredményeit meg is írta 
tanulmányokban, de tudta, hogy még évekig tartó kiterjedt kutatás kell ahhoz, 
hogy a felvetett kérdésekre választ kapjon, illetve adjon. Sokat mesélt nekem az 
elképzeléseiről. Arról is beszélgettünk, hogyan tudnék ebben a munkában részt 
venni. Azokban az időkben, az 1970-es évek közepén és később is nagyon so-
kat jártam néprajzi gyűjtőutakra. A múzeumban megkezdődtek az épületbon-
tások, a tárgygyűjtések és az életmódkutatások. Ez a munka – mint ahogy ezt 
már elmondtam – azt is jelentette, hogy napokig távol voltam otthonról, falvak-
ban, parasztházaknál laktam. Munka után esténként sokat tudtam beszélgetni 
a háziakkal, szomszédokkal, ismerősökkel. És ők szívesen válaszoltak a kérdé-
seimre. A férjem összeállított egy kilenc pontból álló kérdőívet, ami a paraszti 
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élet különböző területeire vonatkozó kérdésekből tevődött össze. Ennek alap-
ján magnófelvételeket készítettem. Később már a kollégákat, a férjem tanítvá-
nyait, múzeumi gyakorlaton lévő egyetemi hallgatókat is bevontuk a munkába. 
Az eltelt évek alatt négy-ötezer oldal szöveg gyűlt össze. Miután a 2000-es évek 
közepén a kutatás folytatására a férjem elnyert egy pályázatot, lehetőség adó-
dott arra, hogy az összegyűlt anyagot végre feldolgozhassuk, de további kutatá-
sokat, főként levéltári kutatásokat is végezhettünk. Négy év alatt hatezer oldal-
nyi dokumentum gyűlt össze vidéki és fővárosi levéltárakból. Miután a pályázat 
gondozását a Szabadtéri Néprajzi Múzeum vállalta, a teljes dokumentumgyűj-
temény feldolgozás után a múzeum adattárába került.

¶ Az első kötetben a férjem a magyar parasztság ezerévnyi történetét foglalja össze. 
Nagy teret szentel azonban a parasztság 20. század közepén lezajlott erőszakos 
felszámolásának bemutatására is.  Továbbá keresi a választ a hagyományos pa-
raszti élet felbomlásának okaira. A második kötet az interjúgyűjtemény, ame-
lyet a kérdésekre adott válaszok alapján én állítottam össze.  A harmadik kötet 
pedig egy „szomorú” kötet: a férjem halála után rám hárult a feladat, hogy be-
fejezzem azt a munkát, amit közösen indítottunk el. Ebben eredeti levéltári do-
kumentumok alapján a parasztság 1945-től ’60-ig tartó felszámolásának idősza-
kát, a teljes szétesést ismerheti meg az olvasó. Ez a kötet 2014 őszén jelent meg.

¶ A három kötet szorosan kiegészíti egymást, de külön-külön is fontos mondani- 
valót hordoz. A kérdésére válaszolva azt mondhatom, hogy a második kötet,  
az interjúgyűjtemény kérdései a szerszámokra, az egyéni és közösségi mun-
kára, a paraszti gazdaságok világára, a családra, az ünnepekre, a szokásokra 
vonatkoznak. A válaszokat a kérdőív szempontjai szerint osztottuk el, és állí-
tottuk össze a vaskos kötetet. A hagyományos paraszti kultúra elmúlása való-
ban európai jelenség, mégis nálunk nagyon szomorú dolog történt. A bomlás 
nem a modernizálódással kezdődött, hanem azzal, hogy a magyar parasztságot  
1945 után erőszakkal szétverték.

A kulákok üldözése és a téeszesítés nyilván katasztrofális következményekkel járt,  
de a viseletek hordásából, a jellemző tárgyak használatából sem maradt volna sok  
a 21. századra.

¶ Nem az a baj, hogy eltűnt a népviselet, hogy a parasztember nem úgy szánt, ahogy 
száz évvel ezelőtt, nem úgy őrli a kukoricát, mint annak idején. A baj az, hogy 
felbomlott a közösség, szétszakadt az az összetartó erő, ami évszázadokon ke-
resztül összefűzte őket. De nemcsak a közösség, hanem az egyén élete is felbom-
lott. Olyan ritmus szerint éltek, ami évszázadok alatt alakult ki, és egy-két év,  



289

évtized alatt felborult, nem természetes módon, hanem egy külső, erősza-
kos erő hatására, ami szétzúzta a közösségeket. A harmadik kötet azoknak 
a levéltári dokumentumoknak a gyűjteménye, amelyeket vidéki és főváro-
si múzeumokból gyűjtöttünk a kitelepítésekre, tagosításokra, a téeszesítésre,  
a meghurcolásra vonatkozóan. Meg kell említenem, hogy a Skanzen Dél-Du-
nántúl tájegységében látható egy kiállítás, amelynek a címe: Búcsú a paraszt-
ságtól. Sári Zsolt kollegám rendezte. Aki ezt a modern felfogásban megrende-
zett kis kiállítást megnézi, mindent megért abból amit abban a három kötetben  
elmondtunk.

¶ Visszagondolva arra a régi szalafői estére, a családra, a családokra, az őrségiekre, 
a göcsejiekre és a többiekre, elmondhatom, hogy milyen sokat tanultam tőlük, 
hogy mennyi mindent kaptam tőlük! És milyen nagy dolog az, hogy mindazt a 
tudást, ismeretet, amit megtanultam, amit átadtak nekem a „főszereplők”, azok 
a parasztasszonyok, parasztemberek, azok a falusi segítők, barátaimmá vált vá-
roslakók, akik megértették és fontosnak tartották az elmúló parasztvilág hagyo-
mányainak átörökítését – közvetíteni is tudtam! Legyen az egy könyv, egy tanul-
mány, egy harangláb, egy pajta, egy lakóház építése, berendezése, faragott ágy, 
szőttes terítő, festett láda elhelyezése a térben, ünnepi együttlétek vagy éppen 
egy megragadott pillanat megjelenítése a kiállításban. És mindezt egy új, szüle-
tendő múzeumban lehetett megtenni! Társaimmal, kollegáimmal együtt szinte 
az első pillanattól kezdve valóban tervezője, építője, alakítója, formálója lehet-
tem a semmiből kinövő múzeumnak. Részesei lehettünk egy új múzeum szüle-
tésének. Európa legjobb és legszebb szabadtéri néprajzi múzeumát építhettük.

 biró fridErika 1943-ban született Budapesten. Az ELTE bölcsész-
karán 1968-ban végzett néprajz szakon, majd ugyanitt doktorált 1972-
ben. 1968-tól nyugdíjba vonulásáig a szentendrei Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum (illetve annak elődje, a Néprajzi Múzeum Falumúzeum 
osztálya) munkatársa. Legfontosabb feladata a Nyugat-Dunántúl táj-
egység (Őrség, Göcsej, Hetés) épület- és tárgyi anyagának összeállí-
tása és rendezése volt. Kutatási területe a népi építészet, tárgy- és la-
káskultúra. Több tanulmánya és könyve jelent meg Zala és Vas megye 
népi építészetéről, lakáskultúrájáról, a paraszti életformáról, népmű-
vészetről. 2013-ban és ‘14-ben három részben jelent meg Für Lajos-
sal közösen írt és szerkesztett Búcsú a parasztságtól című kötete. Idén 
márciusban a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata ki-
tüntetésben részesült.



Fogarasi Klára
Szilágyi Lenke felvétele
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K A R ÁC S O N Y  ÁG N E S
„O LYA N  E Z ,  M I N T  A Z  A R A N Y M O SÁ S ”
B E S Z É LG E T É S  F O GA R A S I  K L Á R A  F OTÓTÖ RT É N É S S Z E L 
A  T I S Z TA S ZO BÁ K  F É N Y K É P E I R Ő L 

¶ Évtizedek óta kutatja a paraszti kultúra fényképeinek jellegzetességeit: hogyan 
változtak koronként és vidékenként. A régi világ falun című kötete húsz éve je-
lent meg, azóta hiánykönyv. A fotótörténész több mint két évtizedig volt a Nép-
rajzi Múzeum Fényképtár gyűjteményvezető főmuzeológusa. Ma is rendsze-
resen bejár a múzeumba. Ott beszélgettünk vele a történeti képanyag rejtett 
értékeiről, értelmezési lehetőségeiről.

Szembetűnő: a paraszti családi képeken senki sem mosolyog.

¶ Ennek történeti okai vannak. A hagyományos paraszti kultúrában a 20. század 
elején a fényképkészíttetés komoly, ünnepi alkalom volt. Úgy is öltöztek fel,  
a legjobb ruhájukba. Mindig jeles eseménykor – jegyesség, házasságkötés, gyer-
mekszületés – keresték föl a fotográfust. Az ünnepi ruhával, méltóságteljes tar-
tással, az arc rendezettségével élethelyzet, életideál, társadalmi és erkölcsi nor-
marendszer sűrítődött a képbe – ez a korai paraszti fotók jellegzetessége.

Vagyis a kép által kifejezett, közvetített magatartás minta is volt?

¶ Igen, modellértékű. Persze a 20. század első éveiben még csak a módosabb pa-
rasztemberek tudták megfizetni a fényképezkedést. Tömegessé az első világhá-
ború idején vált, amikor a háborúba induló katona közös családi képet készít-
tetett szeretteivel. Ezek a felvételek a századfordulótól az 1920-as évekig olyan 
karakterisztikusak, hogy a parasztpolgárosodás időszakában „klasszikus kor-
szaknak” is vehetjük.

Nézzük akkor, milyen „klasszikus” vonásai vannak e fotográfiáknak. Például:  
a szülők középen ülnek vagy állnak, ugyanakkor a gyerekek nincsenek kiemelt 
helyzetben a fotókon.

¶ A családtagok összetartozását a gesztusok fejezték ki: szorosan egymás mellett 
álltak, fogták egymás kezét, hozzáértek a másik vállához. Csupán jelzésszerűek 
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ezek a mozdulatok – ellentétben a polgári családi képekkel, amelyekre a gesz-
tusok lazasága, sokfélesége jellemző. 

Kunt Ernő antropológus fogalmazta meg: a paraszti szülők azért is helyezkedtek el 
pontosan a kép közepén, mert kifejezték, hogy az ő létük a közösség, a lokális társadalom 
feltétele, és munkabírásukra a felnövekvő, de az öregedő generáció is támaszkodhat.

¶ Ezeken a fotókon az ülésrendtől a gesztusrendszerig mindennek jelentése volt. 
A stílusjegyek a látványon kívül stabil értékrendet is tükröztek. A fénykép egé-
sze a családon belüli tekintélyhierarchiát is mutatja. Az apa tartásából, tekin-
tetéből kiolvasható: ő az, akinek szava volt a családban. És nemcsak a műtermi 
képeket, hanem a századforduló utáni évek falusi helyszíneken készült fotóit is 
ugyanilyen szertartásosság jellemzi.

Csakhogy teljesen anakronisztikus: a parasztcsalád festett polgári vagy főúri háttér 
előtt ül, amely angolparkot ábrázol vagy historizáló épületbelsőt, magas oszlopot, tágas 
lépcsőfeljárót, selyemrojtú bársonyfüggönyt. Ön írta valahol: a polgárosodó parasztság 
a feudális arisztokrácia díszletei között szemlélte ünnepi önmagát. Idealizáló helyzet  
– a polgáriasult jövőbe vetítve?

¶ Pontosan. Csíkszentmihályi Mihály pszichológus szerint a fotó nem pusztán tü-
körkép, hanem a jövőre vonatkozó aspiráció is: „Ilyen szeretnék lenni.” A kora-
beli festett hátterek – amelyeket a tehetősebb fényképészek Bécsből rendeltek, 
katalógusokból választottak ki – nem az autentikus társadalmi közeget mutat-
ták. Kivétel például a székelyudvarhelyi Kováts-napfényműterem. Itt a fény-
képész jó barátságban volt Haáz Rezső festővel, etnográfus művésztanárral,  
így valószínűleg ő festett egy székelyszoba-hátteret. Alig akad lokális identi-
tásra utaló műtermi háttér magyar nyelvterületen, de Udvarhelyen máig hasz-
nálatban van, sőt a leggyakrabban ezt választják a megrendelők. Nem véletlen,  
hiszen ott a települések magyar lakói szigorúan őrzik identitásukat.

Említette, hogy a paraszti kultúrában a fotó – mivel annak idején ritka tárgynak 
számított – az ünnepi szféra részét képezte. Másfelől a tárgyak jelentése – miként 
Clifford Geertz amerikai antropológus is írja – a használatukban rejlik.

¶ Különösen igaz ez a fényképekre. Ha valakinek nagyon fontos egy fotó, lényeges 
számára az is, miképpen őrzi azt. A személyes viszony a fotókkal, a kötődés és a 
ragaszkodás hozzájuk, azok használatában is megnyilvánult. Falun a fényképek 
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a tisztaszoba falára kerültek, a bukóra állított tükör alá. A menyasszonyi kép 
köré még „szentelményt” is helyeztek, menyasszonyi koszorút. Vagy az ügyes 
kezű gazda a maga faragta keretbe illesztette a fotót, néhol selyemszalaggal dí-
szítették. Aki a háznál vendégségben megfordult, szemügyre vehette. Sőt, ko-
rábban a fénykép egyenesen személyhelyettesítő tárgy volt. A katonaidejüket 
töltő fiúk a postán hazaküldött fényképük mellé úgynevezett „arcképköszön-
tő verseket” másoltak az ország keleti részén a 19. század végén, 20. század ele-
jén. A Néprajzi Múzeum Adattárában fellelhetők a kéziratos könyvekbe másolt 
dallam nélküli versminták. Érdekességük, hogy a katonakép élő személyként és 
„papiroson lévő” képmásként is köszönti a családtagokat. Befogadást kér – szál-
lást és ölelést – mint valóságos személy, de a következő kérése rögtön a fénykép-
re vonatkozik: „Függesszék falra fel az én arcképemet! Aranyos rámába vágas-
sák hát bele. Őrizzék meg az én saját emlékemre!”

A családi együttlét tehát nemcsak az elképzelt valóságos jelenléttel, hanem fotó által is 
megteremtődött?

¶ Igen. Térben és időben is. A „becsüld meg, őrizd meg” óhajával eleven és szoros ér-
zelmi kötődést reméltek azok számára is, akik már csak a családi emlékezetben 
éltek tovább a fényképek által. A paraszti közösségek tagjai a fénykép használa-
tát is csak úgy tudták elképzelni, hogy teljes mértékben hozzáigazították a népi 
gondolkodásmód mindent megszólító, antropomorf logikájához. Így a fotó,  
az arckép a környező tárgyi világ hierarchiájában is előkelő helyet foglalt el. 

Ma is ugyanígy függünk a képektől?

¶ A fotónak az a megrendítő képessége, hogy elementáris erővel idézi föl az élő 
személyt, a kezdetektől napjainkig létezik. A képeknek olyan erőteljes érzel-
mi hatásuk van, amely elől nem tudunk kitérni. A közösségi oldalakon manap-
ság ezért olyan népszerűek a nagyszülőkről, családtagokról közölt korai felvé-
telek. Ezek lényegében erőt adó tárgyak: a nemzedékek közötti összetartozás  
az egyén identitását erősíti.

Az ünnepi ruhával, méltóságteljes tartással,  
az arc rendezettségével élethelyzet és életideál, 
társadalmi és erkölcsi normarendszer sűrítődött  
a képbe – ez a korai paraszti fotók jellegzetessége.
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De vajon mindegy, hogy ismerős vagy ismeretlen embereket nézünk-e a fotón? Én például 
csak nemrég „fedeztem fel” a hódmezővásárhelyi Plohn József paraszti képeit, amelyeket 
a 20. század első évtizedeiben készített. Semmiféle közvetlen emléket nem hívnak elő 
belőlem, mégis megrendítenek. Miként Garay Ákos fotói is a „csimbókos parasztokról”.

¶ A jó fotó különleges sajátossága, hogy hatása, ereje jóval meghaladja az általa hor-
dozott objektív információk körét. Másrészt: a látás, a befogadás nemcsak fizio - 
lógiai jelenség, de kulturálisan is meghatározott. A néző műveltségének, kul-
turális érzékenységének függvénye, mit és mennyit lát a képen. Ténybeli tudás 
kell hozzá, és az is, ki mire fogékony. Vizsgálták a fotónak az emlékezéssel való 
összefüggéseit is. Az emlékezés mindig helyhez, személyhez, közösséghez kö-
tött. Még a leghétköznapibb fotó is kifejezi az egész csoport számára fontos gon-
dolkodási és értékelési sémák egész rendszerét. Benne van a közösség értékfel-
fogása, s ha nincs is személyes kötődés, akkor is befolyásolja a viselkedésünket. 
Ezen kívül rejtett időgépek a fényképek. Most fotózom a pillanatot, de az máris 
a múlt, és a jövőben fogom szemlélni. Ez az idővel folytatott játék is hat a nézőre.

Visszatérve a múlthoz: itthon az első népviseleti felvételeket Szatmári Papp Károly 
készítette az 1860-as években…

¶ Ma már inkább azt feltételezzük, hogy az első néprajzi fénykép 1847-ben készült 
Sobri Jóska családjáról. Ez egy dagerrotípia volt, amelyet átrajzolva Vahot Imre 
használt a Magyar Föld és népei című munkájához. Az eredeti képnek nyoma 
veszett. Folyamatosan megemlítem, hátha felbukkan valamilyen hagyaték-
ban. Vannak ugyanis lappangó gyűjtemények. Mindenesetre a néprajzi fotózás 
kezdeti lendületét a 19. századi világkiállítások is gyorsították: jelentős „visele-
ti albumok” születtek, amelyek egyes népcsoportokat mutattak be, ismertettek  
az érdeklődőkkel.

Vehetjük ezeket a néprajzi fényképezés előzményének?

A családtagok összetartozását a gesztusok fejezték ki: 
szorosan egymás mellett álltak, fogták egymás kezét, 
hozzáértek a másik vállához. Csupán jelzésszerűek ezek 
a mozdulatok – ellentétben a polgári családi képekkel, 
amelyekre a gesztusok sokfélesége jellemző.
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¶ Igen. Xántus János, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi osztályának első veze-
tője az 1873-as bécsi világkiállításra a kor neves fotográfusától, Koller Károly 
besztercei fényképésztől is vásárolt színezett fényképeket. És itt, a múzeumban 
őrizzük Glatz Tivadar és Koller Károly erdélyi életképeket ábrázoló vizitképeit 
is. Újabb jelentős fordulatot hozott, amikor – készülődvén az 1896-os ünnepsé-
gekre – megbízták Jankó Jánost, Xántus utódját, a millenniumi falu anyagának 
összeállításával. Jankó ambiciózus néprajzkutató volt, maga is fotózott, gyűjtött 
is fényképeket. Voltaképpen az így felhalmozódott képanyaggal vált szükséges-
sé 1894-ben, hogy elkülönítsék a fényképeket a többi tárgytól. Ezzel létrejött  
a Néprajzi Múzeum fotótára. Országos gyűjtőhálózatot is kiépítettek. Később 
a nagy néprajzos generáció – Györffy István, Gönyey Sándor és mások – gyalog 
járták a vidéket, kutatói tervek alapján dolgoztak. De még így is van olyan tele-
pülés, ahonnan alig van fotó, míg például Kalotaszegről rengeteg.

Sok felvétel készült a Gyöngyösbokréta mozgalom idején is, amely a két világháború 
között tulajdonképpen a későbbi népművészeti, hagyományőrző mozgalmak előzménye 
volt. Néprajzosok azonban kifogásolták az egészet, mondván, nem lehet „beállítani  
és megrendezni” a népi kultúrát.

¶ A néprajzosok elsősorban a hitelesség szempontjait, a gyöngyösbokrétások pedig 
a színpadi hatásokat tartották szem előtt. Ez vitákat is generált.

Inkább reklámfotók ezek? Lehetett turisztikai jelentőségük?

¶ Igen. Az Országos Idegenforgalmi Hivatal támogatta is a mozgalom rendezvé- 
nyeit. Amúgy az első néprajzi reklámfotót a 19. század végén a kolozsvári Dunky  
fivérek készítették a bánffyhunyadi lakodalomról. A Néprajzi Múzeum állandó 
kiállításának egyik terme később ennek alapján készült, s ma is látható.

Vásároltak is képeket a néprajztudósok. A Néprajzi Múzeum Fényképgyűjteményében 
több ezer olyan fotográfia található, amelyeket Györffy István, Viski Károly  

Alig akad lokális identitásra utaló műtermi háttér 
magyar nyelvterületen, de Udvarhelyen máig 
használatban van, sőt a leggyakrabban ezt választják 
a megrendelők. Nem véletlen, hiszen ott a települések 
magyar lakói szigorúan őrzik identitásukat.
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és idősebb László Gyula vettek meg a húszas évek elején az ország különböző  
pontjain működő fényképész műtermekből. Épp azért, hogy áttekintést kapjanak  
a paraszti fényképezkedési szokásokról.

¶ A vidéki műtermek anyagából begyűjtöttek egy nagy kollekciót. Ma azokból is-
merhetők meg a korabeli népviseletek. Nekem ifjabb László Gyula mesélte, 
hogy az ő édesapja részt vett az akkori gyűjtésekben. A fényképészmesterek 
még üveglemezekre fotóztak, és a gazdasági krízis miatt eladták az üvegnega-
tívokat üvegházak befedésére. Amikor megtudták ezt a néprajzosok, azonnal 
gyűjtőutakat szerveztek, és fölvásárolták a lemezeket. Elég sokat sikerült meg-
menteniük. Ekkorra már nagyiparrá vált a fényképészet, és olyan olcsóvá, hogy 
a szegényebb paraszti réteg is meg tudta fizetni a fotószolgáltatást. Csakhogy 
nem volt mód beazonosítani kuncsaftkönyvekből, ki lehet a képen és melyik 
faluból. Napjainkban ugyanakkor jó néhány település összegyűjti a fellelhető 
történeti képanyagot, digitalizálják, ebből kiállítást rendeznek, és a látogatók 
segítségével azonosítják a képeken látható személyeket. Mindezt mi is megkap-
juk. De olyan is megesik, hogy jön valaki a Néprajzi Múzeum Fényképtárába  
kutatni, és rátalál a nagymamája fotójára.

Fontos tudni tudománytörténeti szempontból, ki van a képen?

¶ Mindenképpen. Iparos volt-e vagy gazdálkodó, hol, milyen társadalmi közegben 
élt, milyen anyagi háttérrel rendelkezett. Lényeges az is: ki fotózta le? Nagy kü-
lönbségek voltak az ország különböző pontjain működő műtermek lehetősé-
gei és adottságai között. Össze lehet hasonlítani, mondjuk, a szekszárdi Bor-
gula Műtermet és a székelyudvarhelyi Kováts-napfényműtermet. Az utóbbihoz 
185 faluból jártak fényképezkedni. Borguláéknak is nagy volt a vonzáskörze-
tük. Rengeteget dolgoztak, a két család anyagi lehetőségei mégis különböztek: 
a szekszárdi fotósnak már az 1920-as években nyitott sportkocsija volt.

Van kedvenc néprajzi fotósa?

A fényképészmesterek még üveglemezekre fotóz- 
tak, és a gazdasági krízis miatt eladták az üveg- 
negatívokat üvegházak befedésére. Amikor 
megtudták ezt a néprajzosok, azonnal gyűjtőutakat 
szerveztek, és fölvásárolták a lemezeket.
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¶ Sokan. Többek között Garay Ákos is, aki festőművész volt – mint abban az idő-
ben elég sok fotográfus –, és a pásztorokról szeretett volna képet festeni. Nem 
talált hiteles forrást, így ő maga elutazott Baranya, Somogy, Tolna, Szerém me-
gye több településére. Kórógyon, Szentlászlón is fényképezett. Fölkereste a ha-
tárban az idős pásztorembereket. Felvételei a csimbókos hajviseletű parasztok-
ról pótolhatatlanok, s mint fotók is rendkívüli erejű művészi portrék. Gönyey 
Sándor képei is emlékezetesek. Zseniális fotós volt, majdnem tizennégyezer fel- 
vételt készített. Sokat köszönhet neki is a néprajztudomány. 

Említette, hogy lehetnek lappangó gyűjtemények, hagyatékok a népi kultúra fontos 
fényképeivel. De végtére is minden régi családi fotó között akadhatnak  
a néprajztudomány szempontjából lényeges, különleges felvételek, nem?

¶ Ez így van. A fotótörténész munkája olyan, mint az aranymosás. Óriási mennyi-
ségből, számos érdektelen közül kell kirostálnunk az értéket. Minden fórumon 
elmondom: hozzák be a Néprajzi Múzeumba a fölöslegessé vált családi képe-
ket. Mindenkiben tudatosulnia kell: egyetlen fotó is képviselhet tudományos 
értéket. Példaként szoktam emlegetni azt a nyolcvanöt éves hölgyet, aki Ame-
rikából hazalátogatott, és behozta a múzeumba édesanyja fényképét. Cigándról 
is kaptunk egy különleges, 1890 körül készült képet, amely cifraszűrös kisfiút 
ábrázol. Lomtalanításkor bukkantak rá a honismereti szakkörösök. Rendkívül 
fontosak a falufeltárások, a települések fotóanyagának összegyűjtése, kötet-
be rendezése. Vigyázni kell, ne semmisüljenek meg egy személy vagy egy kö-
zösség képei, mert bizonyos mozzanatok hozzátartoznak az egyéni és a közös  
emlékezetünkhöz is.

 fogarasi klára 1978-ban magyar nyelv és irodalom szakon dip-
lomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán. Ugyanitt 1990-ben etnográfus, öt évvel később fotótörténész 
diplomát szerzett. Egyetemi doktorrá 1996-ban avatták. 1984-től egy 
évig a hatvani Hatvany Lajos Múzeum igazgatója volt. 1989 és 2010 
között a Néprajzi Múzeum Fényképgyűjteményének gyűjteményveze-
tő főmuzeológusa. Kutatási területe: fényképek néprajzi és fotótörté-
neti szempontú elemzése, értelmezése; kutatói életművek; gyermek-
élet; a vizuális kommunikáció formái; a fényképek használata és népi 
jellegű installálása; műfajok, tipikus jelenségek; kollekciók, gyűjte-
mények áttekintése.
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m E t H o d o l o g y
A N  E X H I B I T I O N  A N D  I T S  BAC KG R OU N D
Treasures Beneath the City – Something New from the Past, a temporary Exhibition 
at the Budapest History Museum’s Castle Museum
by Paula Zsidi, curator, deputy director of the Budapest History Museum
p. 59

¶Ten years, more than 2000 archaeologically monitored construction projects, about 150 exca-
vation sites and exactly 1259 exhibited objects – in numbers this is the essence of the tempo-
rary exhibition about the archaeological activity of the Budapest History Museum. However, 
the exhibition involves more than logically arranged, beautiful objects. The ancient settle-
ments in the present territory of Budapest are outlined and you can discover historical events 
and the evidence of past wars and golden ages. At the same time, illustrations and reconstruc-
tions enable visitors to gain an insight into each part of the lived past now buried. In the back-
ground of the exhibition there is the coordinated work of several organisations and institutes, 
construction projects and specialists. Much effort is required to produce a display of the finds 
documented in the course of field work and preserved in the museum, and to delineate a his-
torical picture comprehensible to all. The Budapest History Museum is statutorily responsi-
ble for conducting archaeological excavations in Budapest and undertaking such activity in 
connection with construction projects. The tasks in relation to constructors and excavations 
are both defined by legal provisions. They mainly concern the first phase of archaeological 
exploration, the field work. Those planning construction activities provide the possibility – 
with special consideration to the urban territory – for excavation. During construction, the 
archaeologist can gain an insight, if only briefly, into the historical layers of areas otherwise 
hidden by buildings and infrastructure. Without investments and investors, 90% of archae-
ological work in the capital during the past ten years would not have taken place. The costs 
of excavation are borne by the builder, who would, in the interest of construction, disturb or 
eliminate the various layers. Thus from the point of view of investors, most archaeological ex-
cavations can be considered a ‘by-product’ of construction and development accompanying 
earth works. The interests of constructors and archaeologists are not the same, so successful 
archaeological research requires cooperation, for which mutual respect is necessary. A tar-
get public for the exhibition has not been determined, which we regard as a special value. The 
past belongs to all. Thus it had to be displayed in such a way that everyone understands and 
everyone finds a part of the exhibition which speaks to him or her. This aim is served by tab-
leaux for children, texts in English for foreigners, reconstructions and the interactive equip-
ment for those looking for an experience, as well as detailed information for those seeking 
knowledge. We have not wanted to exclude anyone. At the same time, the exhibition provides 
feedback for investors and city residents alike – there is something new and something valu-
able below ground. 
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t H E m E
TO P O LO GY  A N D  T Y P O LO GY 
The morphological approach in research concerning Hungarian peasant dwellings
by Máté Kavecsánszki
p. 69

¶ One of the most striking bearers of the culture of a given people, region or landscape is repre-
sented by built heritage. At the end of the 19th century ethnographers devoted increasing at-
tention to examining the traditional (vernacular) architecture of the Carpathian Basin. This 
interest, which appeared at the same time as in western Europe, is confirmed by, inter alia, the 
construction of an open-air village for the 1896 Millennium Celebrations in Budapest, which 
played an important role in the commencement of professional, scholarly ethnographic and 
architectural research, although it did not result in the start of  serious folk monument pro-
tection. In the long run, however, the delay proved to be advantageous, since at the time Hun-
garian ‘open-air museology’, the establishment of the first Hungarian open-air ethnographic 
museum and the then scholarly results already made it possible to achieve historical and re-
gional authenticity. Thus was avoided the dead end in which many west European first and 
second generation open-air museums found themselves. When research got underway at 
the end of the 19th century, the general incidence of room+kitchen+larder was essentially the 
typical formula for Hungarian peasant dwellings, although considering the arrangement and 
function of the spaces there were numerous local variations.  However, the newly forming in-
terest in ethnography was not directed at contemporary types, rather in line with the then 
aims of scholarship and motivation archaisms and ancient approaches were sought. Thus re-
search into vernacular architecture almost immediately – without anything in quantity with 
which comparisons could be made – concentrated on the genesis of the Hungarian (!) dwel-
ling and over time sought out, on the one hand, the farthest possible and, on the other, spe-
cifically the ancient Hungarian examples, though these criteria didn’t match the three-part 
peasant dwelling. However, this form of research into the most ancient led to the discovery 
of the regional variations in folk and peasant culture. The recognition of the heterogeneity 
of such Hungarian culture resulted in the nascent regional research in the second half of the 
19th century, and at the same time in the case of vernacular architecture the aim of that rese-
arch was also the discovery of ancient forms. From then on research into Hungarian dwellings 
had two strands – examining the origins and correctly identifying the regional types. Rese-
arch into Hungarian vernacular buildings received a new impetus in 1960s and 1970s. Undo-
ubtedly, the question of regional subdivisions came into prominence, in which a major role 
was played by the ethnographic museology developing from the 1950s. The body of informa-
tion accumulated by the 1980s facilitated the creation of a broad synthesis on both the histor-
ical and regional level, as well as the current array of scholarship. 
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t H E m E
I N T E R C U LT U R A L  D I A LO GU E  I N  O P E N-A I R  M U S E U M S
Open-Air Museums and their Social Roles
by Zsolt Sári, deputy director of the Hungarian Open-Air Museum
p. 99

¶ New museology, which had been developing from the 1970s, became critical museology in 
the early years of the 21st century. Nina Simon’s 2010 work, however, already spoke about 
the participatory museum. By today it has been proved that a museum cannot be an institu-
te simply based on reputation and asseveration. We have to look for the possibilities within 
which we allow for both interaction and contemplation, since a museum is not only based on 
the prestige of its collection. It has to relate to the public’s different points of reference. Con-
sequently, different tendencies are present in a museum – aesthetic contemplation and rela-
xation, connoisseurship and consumption, individual delight and public service. Open-air 
museums represent one of the world’s most successful museum types, with important eth-
nographic and historical collections, visitor-friendly and attractive exhibitions, and activiti-
es and events relating to them. Their success has mainly been due to their ability to appeal to 
a diverse range of social layers, irrespective of educational background and social and econo-
mic status. Open-air museums speak about the daily life of people: visitors can see themsel-
ves and their families reflected in the stories presented. This was the basic conception of the 
open-air museum. Arthur Haselius (1833-1901) dreamt of a museum type which, with the help 
of relocated dwellings, would reflect the rural or urban architecture, interior decoration and 
lifestyle of each region. They were not simply museums of architecture and/or interior deco-
ration, but real social museums which, reaching beyond the spirit of the times, not only dealt 
with the usual tasks of collection, preservation and presentation, but also had a function ser-
ving both education and relaxation. This was the role of the Stockholm Skansen, which was 
simultaneously a folk park, a multifold relaxation park, a green area and a meeting place. The 
success of the Skansen and other open-air museums was based on the creative mix of scho-
larship and entertainment. Initially historical minorities and social issues of both the majo-
rity and minority were addressed in the research and collecting of open-air museums, as well 
as later in their exhibitions and promotional / educational events. Within this basically histo-
rical perspective (and narrative) the lifestyle of regional minorities was presented. European 
open-air museums were among the first museums which, with their own resources, aimed to 
reflect the issue of migration. From the 1970s, huge numbers of non-European migrants sett-
led in the western and northern parts of Europe. The museum representation of the minority 
groups which had migrated looks back to earlier times than the wave of migration experien-
ced today. Several open-air museums have adopted the documentation of the migrants’ cul-
ture as part of their collecting and exhibiting tasks. 



t H E m E
T H E  S K A N S E N  S E N S O R I U M
About the ASTRA Museum in Sibiu
by Anna Keszeg
p. 115

¶ This article aims to present a critical overview of the ASTRA Museum in Sibiu, Romania. Par-
ticular attention is paid to three aspects of the institutional organization: the founding sto-
ry, the contemporary expansion plans, and the museum as a visitor and experience centre. 
The predecessor of today’s museum was founded in 1908 with the aim of assuring cultural 
self-expression to Romanians from Transylvania, copying the models of the existing muse-
ums of Saxons, Hungarians and Székelys. The idea of an open-air museum in Sibiu was ini-
tiated in 1960 by Romulus Vuia, thanks to whom the first open-air ethnographic museum in 
Romania was established in 1967, when the Astra Park opened its doors in Dumbrava forest. 
According to the plans, the museum was to present the popular material culture of “the who-
le country” from the perspective of the history of technology. Today, the museum is the lar-
gest ethnographic institution in Romania, comprising an open-air museum aiming to pre-
sent Romanian, Saxon, Hungarian and Roma culture, the indoor ASTRA Museum, the Emil 
Sigerius Saxon Ethnographic Museum, the planned Roma Museum and the Franz Binder Mu-
seum representing the culture of non-European ethnic groups. The history of the institution 
has a structure that reflects the entire academic debate of European ethnology, ethnography 
and cultural anthropology. In addition, the ASTRA Film Foundation came later. The Founda-
tion is an anthropological documentary film and visual education centre established in 1990, 
which organised Romania’s first documentary film festival in 1993, and has continued to do 
so since then. Today it is the most important event of its kind in the central and east European 
region. The location of the Astra Park is an impressive geographic environment, as well as a 
place where the middle class from around Sibiu loves to relax. Its collection of buildings and 
artefacts is organised in line with the concept of a technical museum: the buildings of the dif-
ferent streets are connected by traditional crafts – there are blacksmiths, potters, textile wor-
kers, etc. Thanks to this framing, the differences between the ethnic cultures of the Transyl-
vanian regions can be seen, while simultaneously remaining ‘hidden’ in that they create the 
illusion of a perfect match without any difficulty. By the entrance to the museum there is a vi-
sually attractive, contemporary exhibition, curated by the ASTRA Museum and the Museum 
of South Trondelag in Trondheim, Norway, presenting the differences of two Roma commu-
nities. From there, visitors reach an attractive museum shop and the park called the site of 
authentic Romanian popular culture. The museum space is full of many discursive splits and 
ideological contradictions. One wonders whether, in a country with a serious lack of unders-
tanding about the politics of memory, those discontinuities will ever come to an end. 
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t H E m E
LO C A L  R E S P O N S I B I L I T I E S
New Possibilities in Den Gamle By
by Martin Brandt Djupdræt
p. 123

¶ Den Gamle By (The Old Town) is an open-air museum established more than 100 years ago. 
Focusing on urban life, it is located in Aarhus in Denmark and attracts many Danes as well 
as foreigners. Den Gamle By has a national focus, but since its foundation in 1914 it has also 
been a museum telling stories about Aarhus through buildings and objects connected to the 
city. As one of the major museums in Aarhus, it has always been an excursion destination, 
drawing people from the city. With the new assignment as a local museum, we had to develop 
a more coherent strategy as the museum for Aarhus and its inhabitants – while at the same 
time continuously being a museum for tourists and visitors to the city. A central aim when we 
were entrusted to be the local museum was to devise a permanent display about the history of 
Aarhus. Another focal point was to seek dialogue with citizens, developing activities and ex-
hibitions with them. These joint projects have been in focus in recent times and have also ra-
ised debate concerning what function such a museum could have. A goal from the start was 
to include citizens, alongside introducing more contemporary history into the museum. One 
project was about homelessness. In 2012 we staged the exhibition Homeless – it is here I live, 
made together with Ulrik Szkobel, a homeless man in Aarhus. The project raised the issue of 
whether we were unethically using a person as a spectacle. We reasoned that by putting the 
museum’s expertise at a citizen’s disposal and allowing him to use our setting to tell his story, 
we would be providing an opportunity for a group who were not normally heard to speak. Our 
museum is partly about everyday life in Danish towns over the centuries, and homelessness 
is certainly part of that story.  Another project where people from Aarhus shared their con-
temporary history was based in the city’s Gellerup social housing area. This is a concrete ho-
using neighbourhood from the 1970s with many low-income inhabitants and many citizens 
from the Middle East and North Africa. We presented a Somali-Danish home in the museum. 
With this exhibition Den Gamle By became a museum about a new refugee group, thereby 
making it relevant for them to come and visit the museum. It is quite justifiable to give an in-
sight into the daily life of immigrants in contemporary Denmark. Yet one thing was missing 
in our role as a local museum, namely a large permanent exhibition about the history of the 
city. Den Gamle By worked on planning that exhibition and in 2012 the museum acquired a 
large grant, making it possible to tell the Aarhus story. Thus an 800-square-metre undergro-
und exhibition opened in April 2017 showing the city’s chronological development from the 
Viking period to the medieval market town, and then to the mid-1800s, when the town expan-
ded tremendously, and culminating in the last 60 years of growth in all areas. 
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t H E m E
T H E  F R E N C H  M O D E L  –  E CO - M U S E U M S
by Edouard de Laubrie, section head for agriculture and nutrition in the Museum 
of the Civilisations of Europe and the Mediterranean (MuCEM), Marseille, France
p. 133

¶ In comparison with most European countries, the idea of collecting and presenting provinci-
al dwellings of different regions in one location is not very popular in France. It contrasts, for 
example, with Scandinavian countries, Great Britain, Holland, Germany, Romania and Hun-
gary. This is so despite the fact that Georges Henri Rivière, the founder of the Musée national 
des Arts et Traditions Populaires (National Museum of Folk Art and Traditions), devised plans 
to establish several open-air museums of ethnography.  From 1932 Rivière deliberated on es-
tablishing an “open-air museum of regions in France”, which would have included one hund-
red buildings from all the regions of the country. On founding the Regional National Parks in 
1966, the idea of connecting them with open-air museums was raised again and promoted by 
George Henri Rivière. Two open-air museums were studied for the plan. One was the Marqu-
èze Museum linked to the Regional National Park in the Landes de Gascogne, in south-west 
of France, which later became the Grande Lande eco-museum in 1969. The other was the fut-
ure eco-museum of Ouessant linked to the Armorique Regional National Park in Brittany, the 
most western part of France.  Only in 1971 was the idea of eco-museums formulated, thanks to 
a coming together of political and cultural factors. It well matched a tendency deriving from 
the events of 1968, which aimed to spread culture as broadly as possible, making it accessib-
le for local communities. A new type of institution, the eco-museum headed by Marcel Ev-
rard in Creusot Montceau-les-Mines, was founded between 1971 and 1974. It is situated neit-
her in a national park nor in a village environment, but is based on the industrial activity of 
an urban community living in 16 settlements. In the words of Hugues de Varine: “The who-
le of the community creates a living museum whose audience throughout is within. The mu-
seum has residents instead of visitors.” Varine’s concept included the experience spread by 
the idea of Museo integral in Latin America during the same period. People’s everyday activity 
is the basis of heritage in Creusot. The residents have to preserve it all, including their own 
dwellings. Hence, eco-museums appeared as a new response to the issues raised in connecti-
on with the educational role of museums. George Henri Rivière stipulated his first definition 
of an eco-museum in 1973 two years after the concept was born.  These days the population 
is more mobile and its members are often not from the location where the eco-museum is si-
tuated. Thus this has to be taken into account in order for the museum to remain as a lasting 
basis, which keeps on adapting to the conditions of the present. Local authorities which ma-
intain eco-museums turn them into cultural assets and employ them to promote the tourism  
of their region, while using them less and less for local development. 
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d E b a t E
BAC K  TO  T H E  S OU R C E S  –  T H E  F OU N D E R S  A N D  T H E  F OU N D E D
Moderated by Marianna Berényi and Zsolt Sári
p. 153

¶ Open-air museums are not only interesting elements of Hungarian museology, they are also 
extremely popular with the public. In 2015 the Hungarian Open-Air Museum in Szentend-
re, the open-air museum in Szenna, the Sóstó, Göcsej and Vas village museums and the Na-
tional Heritage Park in Ópusztaszer attracted close to half a million visitors. The various col-
lections were established during the course of the 1960s and 1970s, within relatively precise 
limits. Scholarly based ethnographic collections were established in which the transferred 
buildings, buildings preserved in situ, sometimes reconstructed or rebuilt, simultaneously 
presented vernacular architecture, lifestyles, interiors, different methods of husbandry and 
the related forms of settlement. What antecedents were these and their success based on? 
How were these institutes established? What kind of debates have they subsequently gene-
rated? Iván M. Balassa (Szentendre), Judit Knézy (Szenna), József Németh (Göcsej) and István 
Páll (Sóstó) have been involved with them for all or a large part of their careers. The discussi-
on with the now retired ethnographers-museologists and museum directors involved an over-
view of a period as well as some museum history, in which the issues raised are still currently 
relevant. In 1959 Gyula Ortutay and his associates organised a conference in which the enti-
re profession presented its standpoint and the views expressed there later became basic po-
ints of reference. Thus there was a recurring notion that an open-air museum should be es-
tablished to present Hungarian vernacular architecture. However, selecting a location gave 
rise to many problems. Before World War II there was a plan involving the People’s Park in Bu-
dapest, but that had become outdated. A fine area by Arany Hill in Aquincum was suggested, 
but in the end Szentendre proposed an open space where the landscape offered both flat and 
hilly sections. In preparation for the selection of buildings, there was a so-called Black Book, 
essentially a wish-list concerning what kind of units could be established and within tho-
se what kind of buildings. When the decision was made to establish the museum, the collec-
ting began. As many people as possible were involved, including those in the provincial are-
as. The Black Book contained some ideas which very quickly proved to be clearly impractical, 
or were unsuitable from the historical perspective. The list contained 18-20 regional units, 
which were reduced to 14 on the basis of a tender for plans. Then a two-round competition was 
launched in connection with developing the transfer plans. The first round involved many 
participants, but by the second round it was possible to choose between 2-3 projects. That pe-
riod of the competition was fortunate in that it allowed for the involvement not only of archi-
tects but also ethnographers. Thus was born the Hungarian Open-Air Museum. 
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c r i t i c i s m
V I RT U E  F R O M  A B S E N C E
On the Rearranged Permanent 19th-century Exhibition in the Hungarian National Gallery
by Julianna P. Szűcs
p. 175

¶ It seems to be a contradiction, although it is not: for Hungarian children (and later adults) 
19th-century Hungarian art has simultaneously become a solemn part of their self-identity, 
moral evidence of their superego and the majestic decor of patriotism, as well as a part of the 
curriculum which had to be tolerated with boredom and then ticked off. The newly revised 
permanent exhibition of the Hungarian National Gallery acknowledges this experience, as 
well as the fact that the present framework of the institution would anyway cope with radical 
changes only with some difficulty. Although the conclusion is usually summarised at the end 
of a review, let the order be now reversed in the spirit of renewal. This exhibition is a triumph  
of restraint, which avoids a multitude of failures and intelligently accepts the use of museum eye- 
catchers. The proportions of the exhibition break daringly with two hidebound traditions. 
One is more than a century old, its prototype being a concise work about art history, Száz év  
a magyar művészet történetéből (A Hundred Years from the History of Hungarian Art – pub.  
Athenaeum, 1901) by Tamás Szana, which recalls the factual history of the arts during that 
successful period. Perhaps due to that historicising, positivist method, the selected works are 
arranged splendidly, but deprived of their independent character, as if they were threaded 
on the string of the world beyond the arts. The other script was written by the history of ide-
as. István Genthon’s Az új magyar festőművészet története (History of New Hungarian Painting 
– pub. Magyar Szemle Társaság, 1935) separated works according to styles and schools, and 
drew a sharp line between Biedermeier and Romanticism, as well as between Historicism and 
Realism. While museums do not often use a ‘boxing’ system – collections usually resist spre-
adsheet-like divisions according to stylistic history – professional literature has found much 
delight in that efficiently sorting technique. It is worth recalling the two most frequent era in-
terpretations on the occasion of the rearranged exhibition because the young curator, Réka 
Krasznai, and her colleagues (especially Orsolya Hessky) have not applied the aforementio-
ned, rigid professional topoi, but opted for a third way. They have managed the difficult ter-
rain by dividing it into 17 individual sections and by taking into consideration the facilities  
of 14 rooms. The Hungarian National Gallery restricted its own revisited 19th century. It was 
not concerned with what happened before or after. Works of a documentative nature or the 
first timid steps towards Modernism are absent. Something else was the aim with this selec-
tion – a more modest Hungarian fine art which suggests continuity, develops quietly and is 
agreeable, compared to many blinding eye-catchers. Hence this rearranged exhibition is an  
exception that proves the rule.  
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m u s E u m  Q u a r t E r
M U S E U M  O N  T H E  B O R D E R
Palestinian Museum in Ramallah, Birzeit, Museum on the Seam in Jerusalem
by Péter György
p. 201

¶ The exhibition Magiciens de la Terre1 was held in the Centre Georges Pompidou and the build-
ing of the Grande Halle de la Villette in Paris between 18 May and 14 August 1989. In the end 
this became the exhibition which, after several antecedents and largely as a result of the cur-
rent changes in contemporary history, required and created new interpretational frameworks 
for both the universal, global view of contemporary art and the interpretational domains of 
museum geography. The end of the Cold War also saw the end of the orderly hierarchy of the 
“three worlds”. The transformation of political geography, a new contract with reality – the 
rewritten borders which lost validity in two years after the beginning of post-communism 
offered a new perspective and art world for the new perception and unknown maps of the 
universalism of contemporary art, which no one could suspect in the months when the exhi-
bition was being prepared.2

¶ The exhibition curated by Jean-Hubert Martin is still a clear and sharply defined reason for the 
close connection between the institutions such as the museum and its exhibition and the con-
cepts of contemporary art.3 That is to say, Magiciens de la Terre, as its increasingly rich and unend-
ing afterlife shows, announced the end of Modernism defined by the institutions and concepts 
of the West. It signified a new dialogue, a new representational mechanism, narratives based 
on new concepts of art and thus the appearance of a self-reflexive museum norm – everything 
that has partly happened afterwards. Indeed, the series of discussions about the concept and 
practice of the global art world4 pointed at the invalidity of “distant worlds” seen and meant by 
exclusively western eyes (note Joseph Conrad’s Under Western Eyes). What is offered is criticism 
of the continuity of postcolonialism’s cognitive and mental maps, the discussions about scales, 
i.e. spatial turn5 and the great and virtual (art) historical narrative.6 There are grave differenc-
es between the view of postcolonialism, the new aesthetic programme and the actual practice 
of art, i.e. its institutional history, especially when we disregard such virtual hyperrealist plac-
es as Abu Dhabi or Dubai.7 They are gigantic museums of cultural colonialism based on part-
ly recycling the unreal myth and the norm of global western museums and they represent part 
of the logic of global neo-capitalism, nothing else. Yet there are real locations, Israel and Pales-
tine can be regarded as such, where cultural, art historical concepts, representations and art in-
stitutes are also direct political tools, whose history and present state demonstrate the identity 
political role of museums precisely, whose primary context is exclusively the network of local 
conflicts. That is to say, the historical past is not a broad meta-context in a broad sense, but an 
immanent part of strictly daily politics, which suitably keeps interfering in museum history. 
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¶ The following will concern recently established Palestinian museums, some of which are under 
transformation, as well as Israeli museums which have existed for decades and have been re-
arranged or reconstructed recently. Both their situation and domain of opportunities demon-
strate well what the narrow and determinant context means. So Umm El Fahem Art Gallery8 
in northern Israel, the small collection of the Museum of Palestinian Folk Heritage in Sakh-
nin, western Galilee9 and the Bethlehem Art Gallery in Bethlehem in the West Bank will be 
discussed.

¶ The Palestinian Museum in Ramallah, Birzeit obviously has a different meaning and significance 
similarly to its political context and in my opinion its fate and future may have an important 
effect on other institutions within the territory of Israel in relation to the Israeli/Palestinian 
cultural field and conflict zone. The Israel Museum in Jerusalem, the Museum on the Seam on 
the border of East Jerusalem and finally the Museum of Art in Tel-Aviv are all in another situ-
ation. Although we are talking about museums in each case, there are several significant dif-
ferences among these institutes, primarily between the institutional forms and possibilities  
vis-à-vis Palestinian and Israeli Jewish identities. Despite decades-long contemporary crisis 
and debate, the existence and future of the state of Israel is an unquestionable fact. Yet the Pal-
estinian state exists in part virtually, primarily by legal notions, i.e. the borders of its territory 
are far from being evident. Correspondingly, the operational conditions of its cultural institu-
tions are radically different from those in Israel. At the same time, as a consequence of the dif-
ference of political realities, institutions in the territory of Israel, in the West Bank and in the 
territory of the Palestinian Authority follow and require a different cultural logic. In some ab-
surd way, all these museums and galleries are connected by a radically different and seeming-
ly irreconcilable historical narrative, namely remembrance politics. At the same time, the Is-
raeli standpoint is neither homogenous nor static. In recent decades an internal criticism of 
Zionism has taken place and the new narratives of post-Zionism, which differ from one anoth-
er when the occasion arises yet appear as one, have attained strong intellectual positions.10 
The rewriting of the historical narrative which defines the identity of contemporary society 
and cultural memory has a perceptible influence on the perspective of Israeli museums. Pal-
estinian society and culture, which remained invisible or seemed to be in the twilight for dec-
ades, are gaining an increasing role, especially in contemporary collections and exhibitions. 

¶ The cessation of the dominance of the Zionist narrative involved the unavoidable nature of an 
important question, namely the interpretation and present narrative of the Arab general strike 
that disregarded the UN recommendations about two states in 1947 and then the 1948 war 
(which in the end led to the proclamation of Israel’s independence) following the attacks by 
Arab states against Israeli settlements. In accordance with the political ideology of Zionism, 
the unquestionable Israeli viewpoint regarded the events of 1947-48 as the basis of the new state 
and the new Jewry. At the same time, it existed throughout the Cold War and the Israeli narra-
tive, which had been accepted in what is generally called the West, marginalised and made the 
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Palestinian exodus invisible. In 1948 the Israelis destroyed some 350 Palestinian villages. 160-
190,000 Palestinians fled to Gaza, 300,000 to the West Bank, 100,000 to Transjordan, the same 
number to Lebanon and 75-90,000 to Syria. Correspondingly, the society of refugee camps with 
their by now deeply divided social strata was formed.11 The catastrophe, the exodus referred to 
as Nakba by Palestinians, has fundamentally determined Palestinian identity and the political 
culture of memory.12 In the end, some 150,000 Palestinians remained in Israel.13

¶ In accordance with the dominant Zionist narrative, the image of Palestinians in the contempo-
rary western world became hopeless.14 However, due to the Israeli laws on archives, from the 
beginning of the 1980s a significant part of the events of 1948 became researchable. Conse-
quently, in a few years a post-Zionist paradigm was formed by new historians and new soci-
ologists, whose authors are in dispute with one another. At the same time, a change of per-
ceptions has taken place and become an element of British, American, German and French 
academic life, as well as contemporary journalism. In accordance with that, the memory, i.e. 
registered fate of the several hundred thousand Palestinians who were forced to flee became 
part of Israeli social fantasy and contemporary culture, i.e. of reality.15 However the future of 
Israeli and Palestinian peace talks is formed – or for that matter the direction in which Israe-
li politics goes, which is far beyond the scope of the present writing – the post-Zionist, new 
memory of the 1948 war which has been constructed in the past decade, i.e. the experience 
of its varied reality, is present in the contemporary discourses of culture and the arts16, and it 
has an effect on a significant part of Palestinian museums, cultural institutes and concepts.

¶ The Palestinian Museum is situated next to the Birzeit University campus on a hilltop above 
Ramallah on a guarded territory controlled by the Palestinian Autonomous Territories, offi-
cially the Palestinian National Authority of Palestinian Autonomy. No wonder it seems com-
plicated for an outsider, yet that is the museum’s primary context, in no way can it be matched 
with the close-by Israel Museum in Jerusalem or the Museum of Art in Tel-Aviv, which is after 
all also quite near. The West Bank and Gaza, namely the two parts of Palestinian Autonomy, 
enclosed by Israel, represent the territory of the independent state proclaimed in Algiers in 
1988. This state was de jure recognised by a large number of UN member states with the excep-
tion of several western countries which have diplomatic relations with Palestine but do not 
recognise its independence. At the same time, a large part of the country’s territory is under 
Israeli army control. 400,000 Israelis live in settlements in the West Bank, which are guard-
ed by the military. Ramallah, only 12 kilometres from Jerusalem, is the seat of the Palestinian 
National Authority, i.e. the town with a population of 30,000 in the territory beyond the Is-
raeli crossing points is the capital of the country in some way. Ramallah used to be populated 
by people of different religions and ethnicities, and was a Christian and Arab town with corre-
sponding architectural edifices. It is still a fabric of spaces with complicated semantics. So the 
size and the political geographical position of the town determines its cultural institutions, 
thus primarily the Khalil Sakakini Cultural Center which was founded in 1996 and includes  
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a non-profit gallery and concert hall, as well as serving educational aims. It used to be owned 
by the town, but today it is in the ownership of the Palestinian Cultural Ministry. Notwith-
standing geographical closeness, Ramallah is separated from Jerusalem by a truly sombre 
wall, i.e. it is a hostile political world, as far from Israel as possible. 

¶ In view of control over the territory, governmentality, as well as the norms and traditions of na-
tion states, the Palestinian Museum stands in an extreme, culturally absurd position, in a po-
litical vacuum. It is as if it all cited Foucault’s lecture series in the Collège de France in 1977–78.

¶ “The administrative state born in the 16th and 17th centuries is no longer feudal but is character-
ised by territoriality between state borders. It governs a society of regulations and disciplines, 
and finally a state of government which is no longer defined by its territoriality, by the surface 
occupied, but by a mass: the mass of the population with its volume, its density, and for sure, 
the territory it covers, but which, in a way, is only one of its components.”17 

¶ The instability defining daily routine,18 which is a reality due to the political standpoint of the 
Palestinian National Authority governing in Ramallah, clearly has a strong effect on the ex-
pectations concerning cultural institutes. (With regard to the immediate environment, Yasser 
Arafat’s grave is there, so the town with its Christian, Orthodox, Lutheran and Catholic cem-
eteries is marked out to represent historic continuity on the one hand and, on the other, to 
demonstrate sovereignty.) And here the role and mission of the Palestinian Museum, which is 
to serve as a response to territorial insecurity, historic traumas, grievances and legal demands, 
and to represent them with its existence, is separated from those of the institutions belonging 
to the global world of contemporary art, since they are unable to function, more precisely are 
meaningless without the broad international context.19 This does not mean that they have no 
direct political role, but their legitimacy is not connected to the traditional nation state’s ma-
chinery of governmentality, as happens in the case of the Palestinian Museum. 

¶ The new building and its park also in a closed area next to the campus of Birzeit University, name-
ly the architecture and the culturally defined environment, represent the anticipation of an au-
thority which operates as a closed nation state, enjoying and demanding absolute control over 
its territories – the museum is the utopian, eschatological building of the non-existent Palestine, the 
existence of a pressing political desire: thus it promises the establishment of a state which it must rep-
resent until then. The museum is nothing other than the guarantee and hope of statehood to be 
achieved. The building, which is erected on the top of the hill and blends into the plateau, at 
the same time follows the vista of its surroundings precisely. The museum consists of not a sin-
gle block, but is divided into a geometrical pattern which actually follows and repeats the logic 
and vista of terraced landscape architecture. In my opinion, Heneghan Peng Architects of Dub-
lin simply reversed the usual sequence and overwrote the “power relations”. Thus the build-
ing adapts to the landscape, representing and maintaining the issue of Palestinian identity.

¶ This situation in itself is such a weight on the institution that it makes the caution it must show 
understandable.20 So the political landscape which turns the building and terrace farming into 
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an identity issue21 is exactly the model and metaphrase of the utopian modernism which Pal-
estinian autonomy needs as much as the little hope it has – because in reality the territory con-
sisting of a coalition of territorial fragments, which could be called a federation of any number 
of states, will never be able to represent a single and exclusive narrative, since its Jewish part 
is also in fragments. The Ashkenazi, Mizrahi, Russian and African Jews all constitute differ-
ent cultural enclaves, not to mention another pattern: the competition of religious and secular 
cultures. The latter is relevant in the same way from the aspect of the Palestinian state, which 
was born in the tradition of secular modernism, and it would be difficult for it to shift towards 
radical Islam, which would again mean an entirely new system of state norms – and anyway 
the presently used, created and required cultural infrastructure would not fit in with it, either. 

¶ The Umm el-Fahem Art Gallery, the Museum of Palestinian Folk Heritage and the Arab Museum 
of Contemporary Art in Sakhnin operate on the boundaries of a reality determining political, 
geographical and everyday life, i.e. they operate within the territory of the State of Israel whose 
existence cannot be recognized by the Palestinian Museum. For this reason its exhibition Jeru-
salem Lives, announced for the autumn of 2017 and which should open on the 50th anniver-
sary of the 1967 war, seems crucial. At the same time, as can be read on the museum’s website, 
the exhibition opening in September will present a critical reading of the presentations of Je-
rusalem in a broad context of the past fifty years.22 The events in the museum in Ramallah or 
events merely waiting to happen automatically become issues of high political publicity, that 
is the representation of a virtual, imagined national community in its exhibition policy, com-
pared to which real visitors sometimes represent only a bio-set. How many of the permanent 
exhibitions of important museums have done so all over the world! The self-representation of 
authority has actually meant empty rooms over the years and it sometimes happens in Buda-
pest even today. Umm el-Fahem and Sakhnin – they must have contact with the local commu-
nity, i.e. visitors, and this basically requires a museum and exhibition strategy different from 
the cultural-political logic and aesthetic norm of state institutions. No wonder the title of the 
impressive large catalogue in three languages published by Umm el-Fahem in 2015 with the 
sponsorship of the Israeli national lottery is The Identity of the Palestinian Artist: Tradition, Cul-
ture, Modernity and Globalization. The catalogue presents contemporary Palestinian artists who 
meet the double aesthetic expectation, i.e. their works are thematic and understandable for lo-
cal visitors yet the editors hope they are also suitable for the far more complicated roles of the 
global art world and the norms including more self reflexion. Understandably, this aesthetic 
duality almost cannot be accomplished, while it cannot be avoided. Metaphors of defenceless-
ness, the often threatening scenes and icons of everyday life keep appearing in the pictures, 
such as the wall dividing the two societies or the crossing points in the works by Abed Abdi, 
Asad Azi, Nabil Anani and Suleiman Mansour. Yet the latter also present the idyllic heritage, 
just like Khaled Hourani. Metaphoric small-scale realism sometimes moves to direct political 
caricature, for example with the works of Usama Said and others, whose creations resonate 
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with communities of Israeli Palestinians or those living in the West Bank or Gaza. However, 
at best these works are on the edge of the global contemporary art scene, similarly to artists 
choosing the local universe of contemporary Hungarian painting. It is remarkable or pain-
ful to see how narrow the toolkit of thematized identity creating painting is and how close-
ly it is connected to the 19th and 20th century academic small-scale realism, and how hesi-
tatingly it stops at the boundary of historic and contemporary isms: because the price to be 
paid for understandable imagery narrative is always high, independently of the given cases. 
No wonder that partly the same artists appeared at the group exhibition Reviewing Oneself and 
the Art of Living, which opened in spring 2017 in the Gallery at the Walled Off Hotel in Bethle-
hem. Curated by Housni Alkhateeb Shehadah, it was the subject of one of the biggest media 
hypes in recent years, though in my opinion it is the most repulsive cultural enterprise. The 
hotel rooms furnished in the manner of colonial imperialism are decorated by Bansky’s cur-
rent, location-specific paintings and frescos, which may give internet users the impression 
of subversion, some civilian courage and the documentation of resistance. At the same time,  
it is really nothing other than a qualified case of disaster tourism, the absurd opportunity of ac-
commodation in the privilege of scandal. The meaning of the paintings in the gallery, whatever 
quality the works may have, is fully defined by the qualified kitsch of the hotel as a whole. The 
most conspicuous part of the design in the Piano Bar on the ground floor (what else could it be 
called) is constituted by thin wooden panels on the walls in the shape of coats of arms which 
used to have hunting trophies. Instead of antlers, today various cameras hang from them with 
slings underneath as a commercialised monument to the intifada. 

¶ I regard the Museum of Palestinian Folk Heritage on the list of forgotten museums as far more 
important and memorable. Its collection has been untouched for years and is the representa-
tion of the culture of poverty, which also characterises its own condition. The reason for obliv-
ion is the lack of political use. The museum does not follow any political or strategic ethnolo-
gy. It ‘only’ recreates the world which a Hungarian painter, Ilka Gedő once called the world of 
biblical objects, over which the steel train of history clatteringly passed by. It is not likely that 
the assemblage of articles of everyday use, clothing, furniture and oil paintings, which liter-
ally disappears in the dust among the walls of the modest building, would attract many visi-
tors. Yet there are only a few more obvious and understandable places than this one, a clear 
evidence for real oppression being not only political but continuous and silent aggression, 
which determines and afflicts life as a whole. The museum, which is in a marginal location 
from the aspect of museum geography, is an excellent example of the incomparable magic  
of forgotten places, the truth of ignored places. 

¶ On the ‘other side’ stand the universal pinnacles of the Israeli museum industry – the Israel 
Museum in Jerusalem and the Museum of Art in Tel Aviv.23 They hold several intercultur-
al exhibitions, and both seek and offer the opportunity for dialogue – for the middle class. 
Their mention is unavoidable, yet their analysis is unnecessary here in this context and is 
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not especially understandable. However, there is a museum in Jerusalem which is absolute-
ly important to introduce with special respect to the fact that the Museum on the Seam is far 
from being well-known. The building of the institute wedged in between the boundary of East  
Jerusalem defined by the Arab population and Mea Searim, the Ultra-Orthodox quarter, was 
constructed in 1932 and designed by a Palestinian Arab Christian architect, Andoni Baramki, 
who studied in Athens. The edifice built from Jerusalem stone follows Palestinian and Greek 
architectural patterns.24

¶ The use of the building standing on the city’s political front line precisely represents the complex-
ity of Israelis and Palestinians living together separately. Until 1948 it was situated in an area 
of mixed population, then in line with the post-war agreements it came under Israeli military 
control with respect to the proximity of the Israeli-Jordanian border. After the 1967 war the 
building preserved with damage was turned into a museum (The Tourjeman Post Museum). 
It was to be operated as a symbol of the universal city of Christianity, Islam and Judaism with 
global significance, and this attempt vis-à-vis political memory understandably ended in com-
plete failure. To a large extent, the failed story of the museum at that time may remind readers 
of the problem of the Palestinian Museum above Ramallah. Both cases show the incompatibil-
ity of political identity representation and the spirit of the place. In one case the too dense lo-
cation and in the other the ‘non-lieu’ made the museum’s mission impossible, or complicated.

¶ From the 2000s the museum has adapted to reality. It exchanged the hope of ideal co-existence 
and its impossible programme with methodical conflict analyses, as indicated by its present 
name, Museum on the Seam. So the significance of the museum is indisputable as much as its 
meaning is clear. Accordingly, its role is marginal in the Israeli museum system and it is more 
or less invisible from the aspect of Palestinian cultural institutes. The Museum on the Seam is 
a solitary and invisible museum on the border, whose removal and surpassing it is marked out 
to be. An institute for culture, memory politics and identity creating dialogue cannot perhaps 
stand in a more symbolic location. 

¶ I am grateful to the noted specialist Roland Végh, without whom this article could not have been 
written.
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r E s E a r c H
OU R  H E R I TAG E ?
The Metal Environment of Box-shaped Houses
by József Gagyi, sociographer, Sapientia Hungarian University of Transylvania 
p. 229

¶ In the village close to Târgu Mureș where the photographs for this article were taken, 48% 
of the basic material for gates is exclusively iron. Gates have also been made from wood, sto-
ne and bricks, but it is iron, i.e. iron tubing, bent reinforced iron and iron plates that domi-
nate. Iron defines the village image, which is still an assembly showing a uniform use of ma-
terial, patterns and taste – box and L-shaped houses, renovated long houses, porches with an 
iron railing, pergolas made of iron pipes with climbing vines, and iron gates in front and iron 
fences lining both sides of the street. A similar sight can be seen in the suburbs of Târgu Mu-
reș where there are detached houses, or in any of the neighbouring villages. Rapid change and 
the construction of new buildings began in Romania and in Transylvania in the 1950s, the se-
cond decade of socialism. The then increasingly cheap and accessible iron, which was belie-
ved to be lasting, became the favoured material. New houses, if possible box-shaped then la-
ter similarly shaped buildings of several storeys with patterned iron gates made of reinforced 
iron reflected the new possibilities of a changing way of life, new demands and taste format-
ion. Time went by, the political changes took place and the inclination to build houses decli-
ned and then revived. The dominance of iron as a building material has ceased because it has 
become only one of many. There has been a change of generations and the one which was at a 
working age and used iron for its houses during socialism has departed or is departing. What 
will the new generation do with its inheritance in terms of buildings and structures surroun-
ding them? Will it demolish, transform or leave them in place, or convert them and be proud 
of them? Many questions can be raised. Why do some people renovate iron gates and why do 
others demolish and replace them? What happened in both urban and provincial society at 
the time of the spread of box-shaped houses and a way of life that could be lived in them for 
the past 50 years? How did the fashion of the iron environment around box-shaped houses 
boom and decline? Can the phenomena in village society of the past decades be regarded as 
the formation of a kind of cultural continuity or rather should it be regarded as breaking away 
from traditions, the transformation and preservation of elements that characterised the pro-
vinces of socialist construction culture, including materials and forms already considered tra-
ditional? What should be regarded as heritage? Is it worth setting up an iron gate in front of a 
box-shaped house in the open-air museum? What can exist as a uniform image of villages in 
today’s post-modern era is no longer the result of an endeavour to achieve uniformity, but is 
shaped by the different ways of life that can be mostly characterised by consumption habits 
following the appearance of uniform services. 
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r E s E a r c H
W H O  COU L D  H AV E  B E E N  T H E  “ P O L I S H  F I G H T E R  W I T H  A  B R O K E N  SWO R D 
I N  T H E  H U N GA R I A N  WA R  O F  I N D E P E N D E N C E ”?
by Beatrix Basics 
p. 251

¶ An iconic image of Hungary’s 1848-49 War of Independence is a work of graphic art which 
was written about in the volume published jointly by György Rózsa and György Spiró in 1973:  
“It is the allegory of crushing defeat – the Polish fighter with a broken sword in the Hungarian 
War of Independence”. In his study published in 1993, literary historian István Csapláros in-
terprets the history of the work somewhat differently. According to him, the work was reissu-
ed with another title due to its topicality, as well as for commercial reasons. The watercolour 
with the title The Polish Officer: Praga 1831 is included in the itinerary of the Wallace Collecti-
on in London as a work  by Léon Cogniet (1794–1880). An aquatint by Jean-Pierre Marie Jazet 
(1788–1871) made after Léon Cogniet’s drawing entitled Praga 1831 can be found in the Col-
lection of Prints and Photographs of the Bibliothėque nationale. So the watercolour and the 
print were most probably made in 1831, and their subject matter was a concrete event.  What 
was the event that inspired Cogniet to paint the watercolour? Although the date next to Praga 
is 1831, the first tragic event of Polish history connected with this location took place in 1794 
when the population of Warsaw supported the Kościuszko Uprising and launched a success-
ful attack against the Russian army stationed in the city. They managed to defeat the Russians 
despite Prussian support, yet the Russian troops commanded by General Alexander Suvorov 
occupied the part of Warsaw called Praga. On 4 November 1794 they launched a terrible mas-
sacre, killing some 20,000 people in the district. The awful event was almost repeated later. 
In the Battle of Warsaw of September 1831 the Russian troops attacked the western fortifica-
tions of the city. That was the most significant and last battle of the Polish-Russian War. The 
Battle of Warsaw became an iconic theme in Polish culture during the 19th century. Poets and 
naturally painters presented the event, which evoked compassion all over Europe for the Po-
les and their fight for independence. How could the printed version of Léon Cogniet’s compo-
sition, allegorically depicting the Battle of Warsaw and the Polish fight for independence, be-
come an allegory of the defeat of the Hungarian War of Independence in 1849? As a professor 
at the Academy, Cogniet taught foreign artists including Viktor Madarász, who sent several 
paintings from Paris to Hungary for the competition of historical painting announced on the 
10th anniversary of the defeat of the War of Independence. And if the master influenced his 
pupil it was possible the other way round. Perhaps it was due to Madarász that Cogniet learnt 
more about the tragedy of the Hungarian struggle for freedom. There is no date on the aqua-
tint and it is likely that Cogniet reused the theme with respect to the Hungarian events under 
the influence of the Hungarian painter. 
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m u s E u m  k E E p E r
“ V I L L AG E S  W E R E  I N  T H E  T H R O E S  O F  D I S C A R D I N G  T H I N G S.  W E ,  H OW EV E R , 
W E R E  S TA RT I N G  TO  CO L L E C T ”
Conversation with Miklós Cseri, director of the Hungarian Open-Air Museum
by Judit Jankó 
p. 263

¶ Miklós Cseri is 60 this year, while the institute, where he has worked for 30 years and headed 
for 23, is celebrating the 50th anniversary of its foundation.  He was born in Miskolc in 1957.  
In 1984 he graduated in history and ethnography at Lajos Kossuth University in Debrecen. 
From 1987 to 2014 Cseri worked at the Hungarian Open-Air Museum in Szentendre and was its 
director from 1994. After a short period as a state secretary, he has again been its director sin-
ce 2016. He has twice been president of ICOM Hungary, in 2002-2008 and again between 2012 
and 2015, and from 1998 to 2002 he was deputy president of the Pulszky Association. He is a 
member of UNESCO’s Hungarian National Committee. He has received many awards and pri-
zes, being the recipient of the Belgian Royal Order of the Knight’s Cross and the Officer’s Cross 
of the Order of Merit of the Hungarian Republic. He is also an Honorary Citizen of Szentend-
re. He is the author of two volumes, around 50 articles and studies, and about 60 works disse-
minating scholarly knowledge in a popular form. He has also been involved with editing aro-
und 50 volumes of essays and annuals. The 1967 establishment of the Hungarian Open-Air 
Museum was relatively late (the world’s first opened in Stockholm in 1891). The idea behind 
such museums was for elements of the ‘old’ culture to be preserved in the rapidly modernising 
and urbanising world. For almost a century Hungarian ethnographers and monument pro-
tection specialists regarded an open-air museum as a necessity, but this could only be achie-
ved in the period of consolidation in the decades following 1956. The so-called Dance House 
movement began and village museums were established. People were still alive who had col-
lectible objects and there was a wide circle of people who provided the support and social ba-
sis for an open-air museum. The aim was the preservation of village, non-urban culture, but 
there was one twist – in the socialist, internationalist world it was somewhat nationalist. The 
situation was both merciful and catastrophic. It was merciful since collecting could happen 
and catastrophic because at the time fine examples of Hungarian rural architecture were be-
ing destroyed. As an effect of economic prosperity thousands of box-shaped dwellings were 
constructed, while old buildings were demolished. Villages were in the throes of discarding 
things. Ethnographers, however, were starting to collect. With the appearance of the Hunga-
rian Open-Air Museum in Szentendre two tendencies coincided. According to some, its estab-
lishment was an ambitious, but untenable concept – forget the three regions and let’s be satis-
fied with a small, comprehensible museum of 120-150 buildings at most. In contrast, Miklós 
Cseri believed that a rich and varied museum was needed for a comprehensive picture, which 
did not exist elsewhere – and it was one worth developing. 
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m u s E u m  k E E p E r
“ I  WA S N ’ T  P R E PA R E D  F O R  T H I S,  N O R  D I D  A N YO N E  P R E PA R E  M E ”
Conversation with, Friderika Biró ethnographer, one of the founders 
of the Hungarian Open-Air Museum
by Emőke Gréczi 
p. 277

¶ One huge research subject has essentially defined Friderika Biró’s career from university to 
today, namely developing the Western Transdanubia regional unit. Alongside her work as a 
museologist, she has also conducted much scholarly research. We spoke about the secrets  
of her career, which can be regarded as accomplished. Friderika Biró was born in Budapest in 
1943. In 1968 she graduated in ethnography at ELTE University’s Humanities Faculty, where 
she completed her doctorate in 1972. From 1968 she worked at the Hungarian Open-Air Mu-
seum in Szentendre (and its predecessor, the Village Museum Department of the Museum  
of Ethnography). Her most important task involved assembling and arranging the buildings 
and objects of the Western Transdanubia regional (Őrség, Göcsej and Hetés) unit. Her rese-
arch field covered vernacular architecture, folk objects and interior decoration. She has had 
several studies and books published about the vernacular architecture, interior decoration, 
peasant lifestyle and folk art of Zala and Vas counties. Together with Lajos Für, she wrote and 
edited Búcsú a parasztságtól (Farewell to the Peasantry), which was published in three parts in 
2013-14. In March this year she received the Hungarian Order of Merit, Knight’s Cross awarded 
to civilians. She never viewed ethnography as something exotic and never looked for such. 
The Museum of Ethnography’s Village Museum Department was established in 1967, exactly 
50 years ago. It functioned in that form, as a special department of the Museum of Ethnograp-
hy, until 1972, then the two separated and it moved to Szentendre in 1974. Her first research 
took her to Szalafő in the Őrség region, which in the 1960s took one day to reach. The anxiety 
and suspicion of the locals towards outsiders took some time to dispel. It took a while before  
Friderika Bíró realised what had happened several years before to the local peasantry – as the 
title indicates: “I wasn’t prepared for this, nor did anyone prepare me.” When she moved to the 
Hungarian Open-Air Museum, it was natural for her to be in charge of the Őrség and Göcsej 
units. Her tasks included identifying the buildings which could be purchased. Zoltán Erdélyi 
and Lajos Szolnoki, who worked out the concept of the museum, had already singled out bu-
ildings which represented the types of dwellings found in Western Transdanubia. However, 
apart from Szentendre, there were also open-air museums in Zalaegerszeg and Szombathely, 
so it was often necessary to divide up the selected buildings. Today the community no longer 
exists. The ties that for centuries bound people together have been broken. It is not only the 
community which has disappeared, but also an entire lifestyle. People lived in accordance 
with a rhythm established over centuries, but within a decade, in an unnatural manner, the 
community was broken up as an effect of an overpowering external force. 
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m u s E u m  k E E p E r
“ I T ’ S  L I K E  PA N N I N G  F O R  G O L D”
Conversation with photography historian Klára Fogarasi about photos in best rooms
by Ágnes Karácsony
p. 291

¶ For decades Klára Fogarasi has been studying photographs depicting peasant culture. Her vol-
ume In the Village of the Old World appeared 20 years ago, since when it has been impossible 
to find. For more than two decades she headed the Museum of Ethnography’s Photographic 
Archive Collection, and she still regularly goes to the museum. MúzeumCafé spoke with her 
there about the hidden values and interpretive possibilities of historical photographs.  In tra-
ditional peasant culture at the beginning of the 20th century, having photographs taken was 
a serious, festive occasion, when people would don their best clothes. A photographer was 
sought to record all the main stages of life, such as engagement, marriage and childbirth.  
The festive clothing, dignified bearing and facial demeanour all helped to concentrate the sta-
tus, ideals and social and ethical norms in the photograph. In the early years of the last cen-
tury only better-off peasants could afford to have their photographs taken. It became a mass 
phenomenon during the First World War, when soldiers departing for the front had their pic-
tures taken with their families. These photos from the turn of the century to the 1920s can be 
regarded as representing the ‘classic era’ in the period when the peasantry became more well-
to-do. From the order of seating to the types of pose, everything had a meaning in the pho-
tos. Apart from the styles in the images, they reflected a stable system of values and the hi-
erarchy within the family. You can see from the bearing and countenance of the father that 
he was the head of the family. In addition to those taken in a studio, in the years following 
the turn of the century photographs taken in a village situation were also equally formal.  
If a photo is very important for someone, it is also essential how it is kept. The personal rela-
tion with photographs, the bond and affection for them, also appeared in their use. In villages 
they were put on the walls of the best room, underneath the tilted mirror. A bridal wreath was 
placed around images of the bride. Visitors would scrutinise them. In fact, early on the pho-
to was an object actually replacing the person.  It is thought that the first ethnographic photo-
graph, a daguerreotype, was taken of Jóska Sobri’s family in 1847. The photographic collection 
of the Museum of Ethnography holds several thousand of these images, which were pur-
chased from photographers’ studios across the country in the early 1920s by István Györffy,  
Károly Viski and Gyula László Snr. with a view to surveying the habits of the peasantry  
vis-à-vis photography. A huge collection was gathered from these provincial studios and to-
day they provide evidence regarding folk costumes of times past. The work of a photography 
historian is like panning for gold. A huge quantity of not-so-interesting material has to be 
sieved through in order to find a real gem. 





¶ Augusztus utolsó hétvégéjén – immár több mint egy évtizede – a zenéé és a kö-
zösségteremtésé a főszerep Pannonhalmán. A bencés főapátság ilyenkor sa-
játos kulturális egyveleget nyújt a látogatóknak: a spiritualitás élményén túl 
a művészetek – koncert, kiállítás, irodalom – is elvarázsolják az ide érkezőket. 
Idén a Közös ház jelmondathoz igazodva eltérő karakterű, mégis harmonikus 
egésszé kovácsolható korok és stílusok alkotják az MFB Zrt. által is támogatott  
Arcus Temporum fesztivál programjának vázát.

¶ Augusztus 25. és 27. között a látogatók bepillantást nyerhetnek a bencés közös-
ség életébe, és megismerkedhetnek a szerzetesekkel is, hiszen részt vehetnek 
kora reggeli vagy éppen esti miséken, elvarázsolódhatnak a labirintusbejárá-
son az Arborétumban vagy érdekes előadást hallhatnak a barokk ebédlőről, 
mint a közösségi élet színterének szerepéről. Hívogatóak a kiállítások is: Hajlék  
és Rejtett kincsek a Pannonhalmi Főapátság gyűjteményeiből címmel kurátori ve-
zetéssel megtekinthetők a Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria tárlatai, 
illetve gasztronómiai élményben is része lehet annak, aki úgy dönt, hogy elfo-
gyaszt egy ebédet a Főapátság Viator éttermében.

¶ Sokszínű és hívogató a zenei paletta, az előadások helyszíne a Bazilika, a Boldog-
asszony-kápolna vagy a Szent Márton-emlékévben kialakított gimnáziumi dísz-
terem. Arnold Schönberg osztrák és Henryk Górecki lengyel zeneszerző mű-
veit Rost Andrea és a Concerto Budapest adja elő. Felcsendülnek Vidovszky 
László Kossuth-díjas zeneszerző művei, de dzsesszestet is tartanak, Snétberger  
Ferenc Kossuth-díjas magyar gitárművésszel. Igazi kuriózumnak ígérkezik  
a Diák-kápolnában a Közös hajlék dalai című program, amely a zsoltáréneklés-
be nyújt bevezetést.

¶ A 20–21. század jelentős alkotóinak művein keresztül Pannonhalmán az előző 
évekhez hasonlóan az idén is igyekeznek teret adni a szent és profán, a játé-
kosság és áhítat, a rohanó világ embere és egy vallási közösség találkozásának.

 (x)
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