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Eddigmár többpozsonyikulturális intézmény története,közülükkiemeltenaz1868-
banalapítottPozsonyivárosiMúzeumkerültaszlováktudományosságérdeklődésének
aközéppontjába.Jogostehátazösszefoglalás,ahelyzetértékelésésamérlegkészítés
igénye;természetszerűlegazújkutatásiirányokfelvázolása.Mindenféleképpenakér-
désfeltevésazelsőlépésaPozsonyivárosiMúzeum1868–1918közöttitörténetének
avizsgálatakor.

ahektikus1968-asévben,illetveacsehszlováktotalitáriusrendszermegszűnésé-
nekelőestéjén,1988-ban,illetve1989utánszületettszlovákmúzeumtörténetiszinté-
zisekhogyanértelmeztékamúzeumdualizmuskoritörténetét?2 azevolucionizmusra
épülőmarxista tudományelmélethogyan itatódott áta szlováknemzetépítő törekvé-
sekkel? érdekes kérdésként vetődik fel, hogy a szerzőkmilyen szempontrendszerek
alapján tárgyaltákavárosiésa regionálismúzeumi jelenségeketésamagyarállam
múzeumpolitikáját?Milyentéziseket,esetenkéntsztereotípiákatalakítottakkiamúze-
umarculatátmeghatározóKönyöki Józsefről,Helmárágostrólésa többikusztódról?
Milyenfigyelmetszenteltekamúzeumgyűjteménygyarapítóéskiállításistratégiáinak,
illetve a20. századelejétőlmindmarkánsabbanmutatkozómodernizációs igények-
nek?Milyenmentáliséstudománypolitikaiváltozásokatmutathatunkki1989után?a
közép-európaiságmennyirevolt (maradt)szlogen,ésmennyirevolt (lehetett)pulzáló
valóság?aszlovákmuzeológiaimunkákbantovábbéltekaz1989előttiklisék?azok
átalakultakvagyazértelmezésekszélesebbtárházanyíltmeg?

1 tanulmányakövetkezőkutatásiprogramkereténbelülkészült:aPvv-14-0644Kontinuitya
diskontinuitypolitickýchaspoločenskýchelítnaslovenskuv19.a20.storočí.(apolitikaiés
társadalmielitekszlovákiábana19.ésa20.században).amúzeumdualizmuskoritörténe-
tével,mássúlypontokkal,szlováknyelvűtanulmányombanisfoglalkozom.gaučík2018,20–
66.p.

2 Kalesný 1968;borovský 1988.arégebbenmegjelentnemszintetizálóigénnyelíródottmun-
kákralásdMayerová–Wagnerová1933;Wagnerová1939;Kálmán1948.



Koncepciókésazokmetamorfózisai

aszlováktörténetimuzeológiaiirodalombanaleginkábbidézettésfenntartások,illetve
kritikanélkül kezelt kötet,mely aPozsonyi városiMúzeumról alkotott szlovák képet
hosszúideigmeghatározta–ésbizonyosfokigmostanáigmeghatározza–,1968-ban
látottnapvilágot. (Kalesný 1968.)Ezakötet,bárakor ideológiai,nemzetpolitikaiés
muzeográfiaiigényeittartottaszemelőtt,amúzeumvíziójátismegpróbáltavalamiféle-
képpenrögzíteni.

Mielőttazonbanrátérnékeszintézistéziseinekazelemzésére,szükségesegyrövid,
defontoskitérő.

az1968-askönyvkoncepciójaszorosankötődikaz igazgatóhoz,ŠimonJančohoz,
aki1963elejénMilanbrodláktólvetteátamúzeumvezetést.brodlák1968-ban,visz-
szaemlékezésébenelégnyíltanésironikusantekintettvisszakorábbiműködésére:„[a
múzeum] ugyan szokványos munkahely, de mégis inkább egy sajátságos üzemre
hasonlít,amelyikkülönbözőtevékenységeketfogössze:aműemlékvédelemtőlkezdve
aszökőkutakfenntartásáigavalódimuzeáliséskiállításimunkákig,ezutóbbiakazon-
baninkábbmellékesésritkaságszámbamenőfeladatoknakszámítottak.”3

brodlákkal szemben Jančo személyében egy mentalitásában eltérő típus jelent
meg:egyambiciózus,kommunistamenedzser,akielkötelezettpártideológusisvolt,és
akijókapcsolatokatápoltaszlovákkommunistaelittagjaival(végülisnemvéletlenül
regnáltegészen1997-ig).4

Jančo hatékonyan fel tudta használni kapcsolati tőkéit, így a Pozsonyi városi
Múzeumaz1960-asés1970-esévekbenkomolyanyagitámogatásokhozjutottafővá-
rostól.Ezekbőlvalósultakmegazúj,állandóéscélzottankülföldreisirányulóidőszaki
kiállítások,nemutolsósorbanPozsonynakmintaszlovákságpolitikaiéskulturálisköz-
pontjánakapropagálásavégett.számoskatalóguslátottnapvilágot,Jančofelkaroltaa
régészetifeltárásokatésaműemlékvédelmet.adöntéshozóközpontoktólvalófüggő-
ségazonbanhosszúideighatónegatívjelenségeketszült.amúzeumkiszolgáltatottjá-
váváltanemzetépítőpolitikánakésapártideológiának,melyekbizonyosfokigrányom-
tákbélyegüketamuzeálistevékenységekreis.Pozsonypolgárimiliője,avárositérvál-
tozásai,akollektívidentitások–egyetnicizálószellemeluralkodásamiatt–kihullottak
amuzeológiaivizsgálódásokból.

az1968-asszintézistehátegyösszetettebbviszonyrendszerbeágyazódik.akötet
felelősszerkesztője,ŠimonJančonemcsakamúzeumszázadikévfordulójáról,deegy-
ben–ahistorikusszemlélettel–aszlovákmúzeumügyintézményes„megszületéséről”
isértekezett.atartalomugyanakkortöbbkívánnivalóthagyottmagaután.bárJančo
megjegyezte,hogyatanulmányok„különbözőjellegűek”éstematikusan,illetveminő-
ségilegváltozók,mondhatnánkhullámzók,sőtingadozók,deszerinteezekellenérea

3 Kalesný 1968,320.p.vö.mégPamiatkovýkombinátnamiestomúzea.Ľud,1962.augusz-
tus25.202.sz.4.p.

4 Šimon Jančoéletrajzára l.Kalesný 1968, 323.p.;borovský1988,177–178.p.; Francová
2010,275–278.p.
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bemutatotttényekésösszefüggésekalapjánmégisjobbanmegismerhetőkavároskul-
turálisintézményei.amásikoldalonezaszintéziselrugaszkodásialapotbiztosíthatott
atöbbkötetesPozsony-történetmegírásához.(Jančo1968,5–6.p.)

aszövegektörténetimuzeológiaitartalmaazonbanhiányzott.Egyoldalúforráshasz-
nálatésleírásjellemezteőket.astatisztikaikimutatásokinkábbillusztrációkgyanánt
szerepeltek.amarxistatézisekalkalmazásánkívülastatikusintézménytörténetimód-
szerérhetőtetten.

amúzeum történeténekkorszakolásaprekoncepciókhozkapcsolódott.az1868–
1918köztikorszakotkezdetleges,sőt„embrionális”fejlődésjellemezte,pedigezakor-
szakanagyteljesítményekrőlszólt,ésnagymértékbenbefolyásoltaa20.századgyűj-
teményszervezésiéskiállításikoncepcióit.azegyleti,városiésállamitámogatásirend-
szerek,illetveazokprioritásaiteljesmértékbenkiestekavizsgálódásokfókuszából.az
1918–1944köztiperiodizációatörténelmicezúrákat(1938,1945)teljesenfigyelmen
kívülhagyta.azelsővilágháborúutániátmenet(1918–1922)amúzeumotfenntartó
PozsonyivárosszépítőEgylet(verschönerungsverein,városiszépítészetiEgylet)számá-
ra–acsehszlovákkultúrpolitikamiatt–mégiscsakterhesútkeresésvolt.azovídius
Faustnevévelfémjelzettkorszak(1923–1938)pedig,melykoncepcionálisváltozáso-
katésegyújminőségűmúzeumpolitikáteredményezett,nemkapottméltófigyelmet.a
múzeumhelyzetének vizsgálataa Tiso-féleszlovákállamkultúrpolitikájábanszintén
hiányzott.(Jančo1968,8.p.;Kalesný1968,302–304.p.,308–309.p.)

azelőzőekben vázolt két korszakéleskontrasztbanállt a „valódi” fejlődésthozó
1945–1968köztiidőszakkal,miközbenPozsonybanamúzeumotlétébenérintőradi-
kálispolitikaiéstársadalmiföldindulásokzajlottak(apozsonyimagyarokésnémetek
nemzetiségi alapúdiszkriminációja, a kommunistahatalomátvétel, az1950-es évek
sematikusmúzeumpolitikaigyakorlata).(Kalesný1968,297.p.,312–318.p.)

KönyökiJózsefkorszaka(1868–1900)inkábbegyhosszúintermezzókéntlettbemu-
tatva,melyettársadalmistagnálás,akadozómúzeumimunka,elégtelenpénzügyiháttér
és a város vezetésének hanyagsága jellemzett. Ezekből kifolyólag csakis korlátozott
múzeumifejlődésrőllehetettszó.aKönyökihalálautániévekmodernizációstörekvése-
iről,aMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségénekszerepéről,azelsővilág-
háborúésahatalomváltásmúzeumikövetkezményeirőlegyszósemesett.aPozsonyi
városiMúzeumlegrégebbitörténetéről,avárosikulturálismezőbeágyazódómuzealizá-
ciórólszinténtöredékeséselnagyoltképetkaphatunk.(Kalesný1968,7–10.p.)

az1923-asévszintekülönlegendáriumotkapott.amúzeumalevéltárralésakép-
tárralegyüttegyújvárosiintézményihálózatbantaláltamagát(vedeckéústavymesta
bratislavy/PozsonyvárosTudományosintézetei).5

Hol és kinél találjuk ennek az értelmezési keretnek az intellektuális előzményét,
illetveelőképét?Miért lettpiedesztálraemelveakétvilágháborúközötti,kétségkívül
fontos, de nem abszolutizálható korszak? Hogyan került újra- és átértelmezésre a
magyarországimúzeumfejlődéskereteéstartalma?

5 archívMúzeamesta bratislavy (továbbiakban aMMb), 4. doboz (továbbiakban d.), 40/iii,
vývojkultúrnychustanovizieňmestabratislavyodroku1923;66/ii,vývinkultúrnychinštitúcií
mestaodštátnehoprevratu.

a polgári autonómia és mecénásság jelképe... 15



a csehszlovák korszakmodernizációs küldetéséről amúzeumügy terén Pozsony-
ban,legelsőkéntaPozsonyivárosiMúzeumújkoritörténeténekegyikmarkánsegyéni-
sége,ovídiusFaustpublikált.6

aműveltésszéleslátókörűFaust,háromévsegédőritevékenységután,1923-ban
lett a múzeum igazgatója, és 1944-ig azt célirányosan fejlesztette.7 1945 tavaszán
azonban német nemzetiségemiattmegfosztották állásától,meghurcolták, és koholt
vádakalapjánaligetfaluiinternálótáborbakerült.akésőbbiekbenkisebbjelentőségű
szlovákiaiközgyűjteményekdolgozójakénthelyezkedettel.aszlovákmúzeumiszakma
gyakorlatilagmegtagadta.(Kálmán1968,294–295.p.;Kalesný1968,312–313.p.)
csak1966-banrehabilitálták,denevét,munkásságátmégakisebblélegzetvételűmú-
zeumtörténetitanulmányokbansememlítettékmeg.(Topoľská1965,201–224.p.)

ŠimonJančotettelehetővéFaustvisszatérésétaPozsonyivárosiMúzeumba1970-
ben,paradoxmódonahusákinormalizációkellősközepén,miközbenmár1968-tól–
nemhivatalosan–külsőmunkatárskéntdolgozottazintézményben.Fausteztalehető-
séget,annyimellőzésésmegaláztatásután–bizonyosfokig–elégtételkéntélhettemeg.
Jančoéppenezzelalépésévelbizonyítottamenedzserirátermettségét,hiszenamúzeum
számáranemcsakajubileumimúzeumtörténetmegírásáralegalkalmasabbnakvéltszak-
embert szereztemeg,deamúzeum tudományospotenciálját is jelentősenbővíthette.
Minden bizonnyal komolymotivációs erővel bírt Faust gazdag hagyatéka is, melyet a
múzeummegkívántszerezni.(Holčík2008,27–31.p.;Šurdová2008,35–40.p.)

ovídiusFausttehátnemvéletlenülkerültaszerzőigárdába1968-ban.amúzeum
legrégebbitörténetétugyananagyobbkvalitásokatfelnemmutatóĽudoFuzákkalírta,
azonbanmégiscsaknagyesélytkapott:egyösszefoglalóműbenalakíthattakiamúze-
um múltjának képét, kicövekelhette az értelmezési mezőket, és nem utolsósorban
sajátmunkásságátisbemutathatta.Faustérdeme,hogymegörökítettearégipozsonyi
polgárivilágkusztódainakéstámogatóinak–ugyanforrásokkalkellőképpenalánem
támasztott,de–információkbangazdagprofilját,részbenpályaképét.Ezzelúgy-ahogy
Pozsonytörténetiemlékezetébeemelteőketvissza.8

azonban akarva-akaratlanul több jelenségnek alig szentelt figyelmet. Egyebek
közöttamúzeumalapításmozgatórugóinakés folyamatának,egyáltalánamagyaror-
szágikontextusnak,azalapítóknak,agyűjteményekfejlődésénekvagyazanyagiháttér-
nek.gondolatmenetébenaPozsonyivárosiMúzeumvalódiésmegalapozottfejlődésé-
re csak 1920 után került sor (itt természetesen kiemelte saját személyét). (Faust–
Fuzák1968,19.p.)

6 Faust1927,129–133.p.;Faust1934,1.p.Fausthistorizálókoncepcióiamúzeumgyűjte-
ményeinekfelépítéséttöbbmintkétévtizedigmeghatározták,ellenbenszakmaibiográfiája
mégnemszületettmeg.vö.Kálmán1968,292–295.p.;Holčík2008,19–27.p.

7 aMMb,4.d.3/ii.avárosimuzeumfejlődése1918–1920.években.
8 Faustakövetkezőszemélyekrövidéletrajzátírtameg:KönyökiJózsef,Helmárágost,batka

János,Rakovszky istván,brégödön, albrecht János,győrikMárton.Kalesný1968,281–
288.p.Fuzáknagyonsematikusképetnyújtottamúzeum1945–1968közöttitörténetéről.
Faust–Fuzák1968,26–43.p.
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Faustcsupánjelezte,denemfoglalkozottavároselsőmuzeális intézményével,a
Természettudományi Múzeummal, melyet 1856-ban a Pozsonyi orvosok és Termé-
szettudósokEgyesülete(vereinfürnaturkundezuPressburg)hozottlétre.azegyházi,
iskolai ésmagángyűjteményeket semszedte lajstromba, pedig ezek eklatáns példái
voltakamuzeálisértékekgyűjtésénekésmegőrzésének.(Faust–Fuzák1968,26.p.)

az „alapító atyák” körét igencsak kitágította, pedig sokan nem vehettek részt a
múzeumalapításában. ElsőkéntgottfriedMayer városi orvost említette, aki állítólag
márrégebbenközzétetteegyvárosirégészetimúzeumtervét.Faustérvelésébőlnem
egyértelmű,hogymilyentervrőlvoltszó,ésazhogyankapcsolódottaPozsonyivárosi
Múzeumhoz.9 szerinteMayermunkatársaiakövetkezőkvoltak:KönyökiJózsef,Rómer
Flóris,FranzMotkódeMotkószentkereszt,PolikeitKárolyésmások.állítólagezacso-
portvalósítottamegaMayer-féletervet.10 Faustvalójábanazelsőtámogatókésmecé-
násoknevétsoroltafel,ellenbenKönyökiszemélyétnememelteki.

amúzeumalapításátésahelyiségekbiztosítását–kicsit felületesen–azosztrák–
magyarkiegyezéshez,akedvezőpolitikailégkörhözkötötte.11 inkábbegygyakorlatikérdés-
rőlvoltszó.HeinrichJustipolgármesterkénttisztábanvoltavárosimúzeumjelentőségével,
ezértkülönösebbproblémanélkülbocsátottarendelkezésrearégivárosházareprezentatív
termeit(bíróiéstanácsositerem,illetveakápolna).(benyovszky1931,79–100.p.)

Faustamúzeumalapítását1868júliusáradatálta,azonbannemtudatosította,hogy
egyhosszabbelőkészítésifolyamatrólvoltszó,éspedig1868tavaszától.Ezteljesentermé-
szetesmódon„kulminálódott”1868.július1-jén,mikoramúzeumibizottság–számunkra
ismeretlen – tagjait ismegválasztották.12 Könyöki ekkor tájékoztatta a Pozsonyi város-
szépítőEgylettagságátatervezettmúzeumról.MindemellettapozsonyiéstalánaPozsony
megyei értelmiségiekmár korábban tudhattak amúzeum eszméjéről. stephan cherny
magángyűjtőaPozsonymegyeiHalmosrólugyanisegyikmagánlevelét1868.március10-
énKönyökinek,akkormégmintEllenbogennek,amúzeumkusztódjánakcímezte.13

Fausta legrégebbimúzeumi leltárikönyvekésdokumentumokalapján igyekezett
feltérképeznialegelsőadományozókat.báradataifontosak,mégsemteljesek,ésfor-
ráshasználataellenőrizhetetlen. (Faust–Fuzák1968,15.p.,35–42.p.)Részleteseb-

9 Ez a terv vagy nem létezett, vagy valahol kallódik. a város történeténekprecíz krónikása,
ortvayTivadarnememlítiMayertamúzeumkezdeményezőiközött.ortvay1905,112.p.

10 Faust–Fuzák 1968, 14. p. ortvay eltérő névsort említ,miközben tévesen 1867-re teszi a
múzeumalapítását:RómerFlóris,Rakovszky istván,Heinrich Justi,KarlHeilerésKönyöki
József. Faust az egyik korábbi munkájában az ortvay-féle adatokra támaszkodik. ortvay
1905,112.p.;Faust1934,1.p.

11 azutóbbiidőbenszószerintlégbőlkapott,történelmietlen,sőtcélirányosannacionalizálóállí-
tásokisszülettek.azegyikszlovákfőiskolaitankönyvsugalmazásaszerintaPozsonyivárosi
MúzeumésakassaiFelső-magyarországiMúzeumamagyarosításeszközeivoltak:„[Ezeka
múzeumok]az1868-asmagyarérdekeketképviselőnemzetiségitörvényhatásánakazered-
ményei.”Mruškovič–darulová–Kollár2005,45.p.

12 aMMb,okrášľovacíspolokvbratislave(továbbiakbanosb),1.d.
13 aMMb, osb, Jahresberichte des verschönerungsvereines (1868–1920/21), 5. p.; Faust–

Fuzák1968,15.p.
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bennemfoglalkozottaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségénektámo-
gatásaival, azok mozgatórugóival. a főfelügyelőség 1906–1916 közötti jelentéseit
hézagosanhasználtafel,éselszalasztottaamúzeumprofiljánakésgyűjteményipoliti-
kájánakamegrajzolását.(Faust–Fuzák1968,15.p.,18.p.)

Faust Könyöki József személyét méltatlanul mellőzte, pedig 1868-ban ő volt a
múzeumalapításánaklegfontosabbszereplője.Könyökihalálánaktévesévszámamég
lehetlapszus,deaz,hogyFaustrészletesebbennemfoglalkozottmúzeumi,régészeti,
művészettörténeti ésműemlékvédelmi tevékenységével, nagy hiányossága tanulmá-
nyának. (Faust–Fuzák 1968, 15–16. p., 281–283. p.) Helmár ágost munkásságát
ellenbenpozitívanértékelte.(Faust–Fuzák1968,17.p.)

Egy kiegyensúlyozott múzeumtörténet megírására 1988-ban nyílt újabb lehetőség.
(borovský1988.)azakkoriszerzőknemélteksemmifélealternatívával.Témaválasztásés
koncepciótekintetébenalaposanelmaradtakaz1968-as,amúgysemnívósszínvonaltól.
akönyvegyikfontosüzenetétalkottaegyújimázsépítése:amúzeumaszlováknemzeti
emlékezetintézményekéntfunkcionált,ésaz1969utánikorszakszellemiéstárgyiemlé-
keinek a gyűjtésére, dokumentálására szakosodott. a múzeum Pozsonynak mint a
szlovákszocialistaKöztársaságfővárosának,aszocialistavárosiasodásjelképénekafej-
lődésétvolthivatottdokumentálni,amiazonbanavalóságbanigencsaktöredékesenés
felemásanvalósultmeg(arégivárosrészeklebontása,átalakításamiattaz1970-esés
1980-asévekbenapolgáriPozsony tárgyiemlékeinekabegyűjtése folyt,egymunkás-
mozgalmigyűjteménykiépítésepedigcsaktervmaradt).(barták1988,5–6.p.)

ŠimonJančoezta„specifikus”arspoeticátakivetkezőképpenfogalmaztameg:„a
jubileumiévkönyvbentalálhatóírásokmindbizonyítják,hogyamúzeumtevékenysége
amásodik világháború,de főlegadolgozónép1948-asgyőzelmeésa csehszlovák
federációhúszéveutánolyanszakaszbajutott,melyegyedülállóamúzeumtörténeté-
ben.annakellenére,hogyamúzeumcsakvárosi intézmény,mintszlovákianemzeti
kultúrájánakképviselőjeországosküldetéstisteljesít.”(Jančo1988,7.p.)

Egypolitikaicezúra,acseh–szlovákszövetségiállami1968-osmegalakulásavált
azújidőszámításkezdetévé.Minthaakorábbimúzeumtörténetidilemmák(amagyar-
országiésakétvilágháborúközticsehszlovákkorszak)véglegesenmegoldódtakvolna.
igencsak problematikus „mérföldkövek” lettek hangsúlyozva: a szlovák történelem
sorsfordulói,az1968.november8-ánmegkapottMunkaérdemrendésegyaszocialista
múzeumtörténeten belüli, inkább 1968–1988 közötti időszakra helyezett „kontinui-
tás”.(borovský1988,14.p.)Megdöbbentőtény,hogyaz1968-asmonográfiaredukált
téziseilettekközvetítveegymarkánsnacionalistaideológiában,megfűszerezveaszo-
cialistatársadalmifejlődéstirádáival.apolgárikorszakmúzeumiörökségeésteljesít-
ménye,legyenazKönyökivagyFaustáltalképviselve,teljesenignorálvavolt.14

14 KönyökiJózseféscsaládjánaksíremlékeerreazegyikjópélda.apozsonyiszentandrástemetőt
súlyosanérintetteakörnyékbeliterületrendezésaz1970-esévekfolyamán.Ezlehetőségetszol-
gáltatott egy nacionalizáló emlékezetpolitika térbeli megvalósítására. a temető nagyszámú
magyarésnémetsíremlékeinekafelszámolására,számukradikáliscsökkentésérekerültsor.a
Könyökicsaládsírjátfelszámolták,asírköveteltüntették.KönyökiJózsefremamárcsakegytipi-
záltfeketemárványkőemlékeztetetazalábbifelirattal:Könyöki.obuchová2004,73.p.,74.p.
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Egy új értelmezésmegjelenésére húsz évet kellett várni. a 2008-banmegjelent
kötetazonbanreprezentatívjellegűkatalógusnak,nempedigmúzeumtörténetiszinté-
zisnektekinthető.acéljaegyértelművolt:rövidszövegekésminőségiképanyagsegít-
ségével a közvélemény számára amúzeumnagy kulturális értékkel bíró tárgyait és
gyűjteményeitkívántákbemutatni,nemtitkoltanegymultikulturális–néholnosztalgi-
ábacsapó–profilfelépítésevégett.(Francová2008a.)négyévmúlva–kisebbváltoz-
tatásokkal,deazonosüzenettel–jelentmegakönyvangolverziója.(Francová2012.)

Jogosak tehát a kérdések: a bennünket érdeklő 1868–1918 közötti korszakról
milyen feldolgozás született?Milyen reflexiókmutathatókki az1968-asés1988-as
szintézisektéziseivelkapcsolatban?

zuzanaFrancovárövidtanulmányában,jegyzeteknélkül,amúzeumlegrégebbikor-
szakáról egy a régiekhez képest árnyaltabb képet nyújt. Munkája azonban számos
(öröklött)klisévelküzdéshomályosmegállapításokatistartalmaz.(Francová2008b,
13–17.p.)

Francová helyesen a muzeális gondolat genezisével kezdi mondanivalóját.
vázlatosanbemutatjaa18.századigvisszanyúlógazdagésértékestárgyakkalrendel-
kezőuralkodói,arisztokrataésiskolaigyűjteményeket,ésfigyelmetszentelalegjelen-
tősebbmagángyűjtőknek.Méltán hangsúlyozza a Pozsonyi orvos és Természettudo-
mányiEgyesületkebelénbelüllétrehozottTermészettudományiMúzeumjelentőségét,
de nem elemzi a működését, még egy kurta fejlődéstörténetet sem nyújt róla.
Kritikátlanul veszi át ovídius Fausttól aMayer-féle régészeti múzeum gondolatát. a
PozsonyivárosiMúzeumalapításátésaPozsonyivárosszépítőEgylet tevékenységét
általánosságokbanésarégebbitézisekátvételéveltárgyalja.avárosszépítőegyletlét-
rejöttétugyanhelyesendatálja,1868márciusára,deújforrásokalapjánkísérletetsem
teszapontosításra.1868. július1-jepedigőnála ismintamúzeumalapításánakaz
időpontjaszerepel.15

azegyletazonbanbizonyíthatóan1868.március11-éntartottaalakulóközgyűlését,
miutánabelügyminisztériumelfogadtaalapszabályait.16 Ellenbogenjúlius1-jéncsupán
tájékoztattaatagokatamúzeumkörüliszervezésimunkákról,ésegyelőkészítőbizott-
ságotállítottak fel.17 KésőbbmagaEllenbogen„kodifikálta”1868. július1-jétminta
múzeumalapításánakazidejét.18

Francovászinténmegkísérelte–több-kevesebbsikerrel–körülhatárolniazalapítók
körét.Természetes,hogyapozsonyitudományoselittelPestrőlisszoroskapcsolatokat
ápolóRómerFlóristámogattaamúzeumeszméjét.Rómerésmások,főképppozsonyi
lokálpatrióták,ígyFranzMotkó,PolikeitKárolyésRakovszkyistvánadományokkalsegí-

15 Francová2008b,14.p.l.mégFiala1995,16.p.
16 aMMb, osb, Protocoll der auschussitzungen des verschönerungsverein (1868–1887),

1868.március11.jkv.
17 aMMb,osb,Jahresberichtedesverschönerungsvereines(1868–1920/21),1868.évijelen-

tés.
18 aMMb,osb,1.d.KimutatásaPozsonyivárosiMúzeumbanőrzötttárgyakról1889.évvégén;

czíme.Pozsonyivárosimúzeum(vázlat).
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tettékamúzeumot.nemállrendelkezésreazonbanadataszervezésimunkákbanvaló
részvételükről.(Francová2008b,14.p.;Faust–Fuzák1968,285.p.)

batkaJános,akimégmesszekarrierjeelőttállt,nemtartozott,tartozhatottebbea
csoportba.Francová,Faustalapjánkritikátlanulsoroljaőtazalapítókközé.Faustsze-
rintugyanisbatkaegyközelebbrőlnem részletezett felügyeletet fejtett kiamúzeum
felett.Ezazállításmegkérdőjelezhető,hiszenerrőlafelügyelőiállásrólnemállnakren-
delkezésrerelevánsforrások.amásikdolog,hogybatka23évesenmégnemrendel-
kezetttársadalmipozíciókkal.1864.október1-jétőlgyakornokkéntdolgozottavárosi
bíróságon.1871.január4-énkapottírnokiállástavárosirendőrségen,éscsak1872.
augusztus5-énlettrendőrkapitányihelyettes.városilevéltárossápedigsokkalkésőbb,
1879.június1-jénneveztékki.Mindezektőlfüggetlenülmintfontosadományozójárult
hozzáamúzeumfejlődéséhez.19

Egyértelmű volt a kortársak számára, hogy a múzeumalapítás adminisztratív és
koncepcionáliskérdéseitegyszemély,KönyökiJózsefintézte.20 Munkatársai,legalább-
isazelőkészítésfázisában,1869januárjáig,avárosszépítőegylettagjaivoltak,neve-
zetesenJozefscherz,KarlFeiglerésRakovszkyistván.21

EllenbenFrancovánáldifferenciáltképetkaphatunkagyűjteményekről,alegjelen-
tősebbmuzeálistárgyakrólésazadományozókról.Talánelsőkéntírtszlovákulamúze-
umegyiknagysikerérőlaz1896-osmillenniumikiállításon,amikorakiállítottértékes
pozsonyi tárgyakért a „nemzetközi jurybizottságtól” bronzérmet kapott, azonban a
Könyökinekadományozottkiállításiéremrőlésoklevélről,illetveafelesége,lackovics
idaelismerőoklevelérőlszótsemejtett.22 Ezamunka,bizonyoshiányosságaiellenére,
mégisfinomítjaamúzeumdualizmuskoritörténeténekaképét.23

a2008-banmegjelentjubileumimúzeumiévkönyvszerepemegintmásvolt.nem
szintetizálóigénnyelszületett.analitikus,dokumentálóéstárgyközpontújelleggelbírt.
arégészetifeltárások,agyűjteményelemzéséstipológia,akiállításipolitikaésaresta-
urátorimunkaterénhézagpótlótanulmányokatsorakoztatottfel.az1868–1918közöt-
ti korszak történeti muzeológiai elemzésére azonban ebben az esetben sem került
sor.24

19 batka János †. nyugatmagyarországi Hiradó, 30. évf. 1917. december 4. 284. sz. 5. p.;
obuchová2004,101.p.;Francová–urdová2017a,16.p.,18.p.

20 Todtenliste.Kaschauerzeitung,29.évf.1900.március10.29.sz.3.p.;nachrufamJosef
Könyöki1900,71–73.p.

21 aMMb,osb,Jahresberichtedesverschönerungsvereines(1868–1920/21),1868.évijelen-
tés.

22 aMMb, osb, 1. d. 32486/v. 3561/897, 30590/v. 3373/97; a pozsonyvárosi múzeum.
nyugatmagyarországiHiradó, 9. évf. 1896. november17. 264. sz. 3. p.; JosefKönyöki †.
Pressburgerzeitung,137.évf.1900.március3.60.sz.2.p.; Francová2008b,17.p.

23 Francoválegújabbtanulmánya,bárújkutatásokratámaszkodikésszámosújadatotsorakoz-
tat fel egy-egy tárgycsoportról, nem lép túl egy sematikusmúzeum- ésmúltértelmezésen.
Francová2017b,34–52.p.

24 Ezenahelyencsakkét,számunkraérdekesebbtanulmányttüntetünkfel.Francová2008d,
84–121.p.;Plachá2008,42–72.p.
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MagángyűjteményekéssorsukPozsonybana18.és19.században

Pozsonybanajelentősebbmagángyűjteményektörténetea18.századignyúlikvissza.
azarisztokrácia,amagasrangúegyházielöljárókésapolgársággazdaggyűjteményei
bel-éskülföldönegyarántismertekvoltak.

albertKázmérszász-tescheniherceg,afelvilágosodásésaszabadkőművességesz-
méinekelkötelezettje,aművészetekkedvelője,miutánkineveztékaMagyarKirályság
helytartójává 1765-ben, a pozsonyi várban alakította ki gazdag gyűjteményét, mely
értékesmetszeteket,festményeketéskönyvekettartalmazott.(ciulisová2014,17–45.
p.) a magyar arisztokrácia és klérus pozsonyi és megyebeli palotái szintén értékes
műkincseket őriztek. csáky imre kardinális 1720-ban vásárolt festménygyűjteménye
62alkotásbólállt.(szinnyei2000.)aPozsonyhozésPozsonymegyéhezszorosankötő-
dő Pálffyak is híres műpártolók, gyűjtők ésmecénások voltak. Egyebek között gróf
Pálffy Jánosműgyűjteménye számított impozánsnak. Európai ritkaságokból, festmé-
nyekből,metszetekből és különféle grafikai alkotásokból álló gyűjteményének egyes
kollekcióibajmócon,budapesten,alsónyárasdon,szenckirályfán,bazinban,Pozsony-
ban, szárazpatakon és bécsben voltak elhelyezve. a legértékesebb festményeket,
összesen88darabot,azarany-ésezüstötvösmunkákat,illetveiparművészetitárgya-
katpozsonyipalotájaőrizte.(Radisics1910,126.p.;Horváth2007,39–78.p.)

amagyarfőnemességtagjaimárrégebbtőladományoztakmuzeálisértékűtárgya-
kat az oktatási intézményeknek és azok szertárainak, kabinetjeinek. Például báró
JeszenákJánosacsaládikönyvtáregyrészétazevangélikuslíceumnakadományozta
1799-ben, míg a Magyar nemzeti Múzeumnak juttatta 1808-ban a könyvtár másik
részét, közelebbről nem részletezett térképekkel együtt. (nagy 1859, 335. p.;
Markusovszky1896,604.p.)

arégiséggyűjtőPonoriThewrewkJózsefetismegkellemlíteni,akiareformkoride-
jén éppen Pozsonyban fejtett ki gazdag köz- és szépírói tevékenységet. számunkra
közelebbrőlnemismertportrégyűjteményéneknagyobbikrésze1848.december17-
én,tűzvészbensemmisültmeg.(PonoriThewrewk1916,198.p.)

apozsonyimagángyűjtőkcsoportjábanfontosszerepet játszottakakatolikusegy-
házképviselői,akikamellett,hogyamúlttárgyiemlékeitgyűjtötték,avárostudomá-
nyoséleténekmegbecsülttagjaivoltak.

Közéjüktartozottapozsonyiszületésűprépost,dankóJózsefKároly,akiakönyvtá-
rát1855-benalapította.Ezagyűjteményaz1880-asévekvégénakatolikuspapság
könyvgyűjteményei között országos viszonylatban a legnagyobban számított. (györgy
1886a,73.p.,88.p.;györgy1886b,72.p.[a.tábla],418.p.)dankócéltudatosangyűj-
tött,albrechtdürermajdnemösszesmunkájátsikerültmegszereznie.gyűjteményéta
nyilvánosságelőttismegnyitotta:alegértékesebbkönyvek1885-benkerültekkiállítás-
raaszépművészetiMúzeumban. (ortvay1905,488.p.;buzinkay2008,46–48.p.)
Pozsonyban1891.augusztus22-énnyíltnagysikerűkiállítása.25

25 dieKunstsammlungendesTit.bischopsundProbstesJosephdankó.Pressburgerzeitung,
128.évf.1891.augusztus20.227.sz.2–3.p.
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dankó1895elejéntárgyalásokatfolytatottavárosvezetésévelagyűjteményátadá-
sáról,azonbanhalálajanuár14-énmindentmegváltoztatott.26 örököseiakönyvtáratés
aművészettörténetigyűjteménytegybécsiaukcióstársaságútján1895nyaránelad-
ták.(buzinkay2008,48.p.)

aszinténfontospozsonyikapcsolatokkalrendelkezőKnauznándorgazdagkönyv-
tára és kép-, illetvemetszetgyűjteménye, halálát, 1898-cat követően szintén erre a
sorsra jutott. csak kisebb része került közgyűjteményekbe, Esztergomba és
budapestre.(buzinkay2008,49–51.p.)

Kiemelkedő szerepet játszott a városimecenatúrában ésmuzeális gyűjtésben a
PozsonyivárosiMúzeumegyiknagytámogatója,amérnök,vállalkozóEneagrazioso
lanfranconi.akortársáltal„pozsonyilouvre-nak”nevezettgyűjteményétaz1870-es
évek végétől bővítette. Könyvtárát, melyet 1870-ben alapított, és köteteinek száma
elértea4ezret,történelmi,földrajziésmérnökiművekalkották.(györgy1886b,440.
p.)budapesten rendszeresen1884-től állított ki.neveadományozóként is ismert. a
FővárosiMúzeumnakbudapestitematikájú332darabbólállókollekciót,régimetsze-
teket és térképeket ajándékozott. lanfranconi a Pozsonyi városiMúzeumnak1888-
bangrafikaiműveketadományozott.(bognár2016/2;ciulisová2007,53–66.p.)

lanfranconitragikushalála1895.március9-énmegpecsételtegyűjteményesorsát.
avárosnemrendelkezettmegfelelőpénzforrásokkal,hogymegvásároljaazegyedülálló
kollekciót. az osztrák, német és angol érdeklődők ellenben gyorsan jelentkeztek.
Wlassicsgyulavallás-ésközoktatásügyiminiszterkezdeményezéséreamagyarállam
gyorsancselekedett.alanfranconi-gyűjteményegyrészét–olajfestményeket,metsze-
teket,történetiértékűkönyveketéstérképeket,összesen4228darabot,derégészeti
tárgyakatésfegyvereketis–itthontartotta,26ezerforintnyiértékbenmegvásárolta.
Ezaválogatottanyagkerült1895nyaránbudapestre.27

ortvay Tivadar híradása szerint a pozsonyi baumann iparos magánmúzeumot
működtetett,melyetakülföldieknagyszámbanlátogattak,deahelyiekaligvettekróla
tudomást.ortvayállítólagamúzeumPrímásipalotábanvalóelhelyezésétvetettefel.28
Más, éppenséggel a vállalkozói közegből jött magángyűjtővel is találkozhatunk. a
malackaiszületésűspitzerMór,aPálffy-uradalombérlője,gazdaggyűjteménybirtoko-
sa volt: régészeti, éremtaniésnéprajzi tárgyakat gyűjtött. (buzinkayé.n.;borovszky
1906,114–115.p.,497–502.p.)

26 dr.dankóJózsef†.nyugatmagyarországiHiradó,8.évf.1895.január17.14.sz.1–2.p.;dr.
dankóJózsefelhunytáról.nyugatmagyarországiHiradó,8.évf.1895.január17.14.sz.2.p.

27 Wlassicsminiszterművásárlása.nyugatmagyarországiHiradó,8.évf.1895.június9.132.sz.
1–2.p.;alanfranconi-gyűjteménymegvásárlása1895,187–188.p.

28 [aida]Egyelrejtettmuzeum.nyugatmagyarországiHiradó,19.évf.1906.augusztus29.195.
sz.2–3.p.
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az iskolai szertárak, „tárházak” mint a múzeumi intézményesedés
támaszai

Pozsonymúzeumtörténeténekeddigiinterpretációikevésfigyelmetszenteltekegyfon-
tosjelenségnek,mégpedigaziskolaiszertáraknak,kabineteknek,melyekmúzeumifel-
adatokatiselláttak.29

Közülüktalánalegjelentősebbazevangélikuslíceumszertára,melytermészettudo-
mányiésrégészetitárgyakatőrzött.Ezagyűjtemény1867-bengazdagodottFriedrich
danielschimkoadományával.azún.schimkoianum–melyetgyőrikMártonrendezett,
ésmelynekfejlesztésétamagyarállamiévi200forinttalsegítette–gazdagságávalki-
emelkedettatöbbioktatásiintézménygyűjteményeiből.akönyvtár12 854darabköte-
tetszámlált,anumizmatikaigyűjtemény10 833éremmelbüszkélkedhetett,ésakol-
lekciót 1373 régészeti tárgy tette különlegessé. (győrik 1896, 609–618. p.; ortvay
1905,535–536.p.)apozsonyijogakadémia,akatolikusreálgimnáziumésazorsolya-
rendáltalfenntartotttanítóképzőkabinetjeiszinténértékestárgyakatőriztek.(Rómer
1868a,163.p.;ortvay1905,256.p.,403.p.)

lehetséges,hogyezekaz„iskolaimúzeumok”a19.századvégénatárgyvásárlá-
sok, illetve gyűjtések terén komoly versenytársaivá váltak a „hagyományos”múzeu-
moknak.aPozsonyivárosiMúzeumésaTermészettudományiMúzeumszintefolyama-
tosraktározásigondokkalküzdött–amiegyébkéntapresztízsükrehatottnegatívan–,
és a tárgybeszerzések bizonyos fokú limitálására kényszerülhettek. bitteraKároly, a
TermészettudományiMúzeumőre,1896-banbizonyáranemvéletlenülpanaszkodott.
azt állította, hogy az iskoláka természettudományi jellegű tárgyakat a pedagógusok
kapcsolatainkeresztülgyorsabbanmegszerzik.állítólagezekazintézményekaközvé-
leménytishatékonyabbanmegszólították,mintamúzeumok.30

Egyelfelejtettmúzeum,aPozsonyiTermészettudományiMúzeum

avároselsőszakosodottmúzeumakétségkívülaz1856-banalapítottTermészettudo-
mányi Múzeum (naturhistorisches museum, Museums des vereins für natur- und
Heilkunde)volt.amúzeumalapításgondolata,párhuzamosanegytudományosegyesü-
letlétrehozásával,1854.január7-énmerültfelahelyitermészetkedvelőkéstanárok
találkozóján,arégivárosházán.azalapszabályokállamijóváhagyásátkövetően1856.
március15-énalakultmegaPozsonyiorvos-ésTermészettudományiEgyesület(verein
fürnaturkundezuPressburg).(Fischer1907,11.p.)

amúzeumkétévelteltévelmárgazdagésdifferenciáltgyűjteményekkel(ásványok,
paleontológia,zoológia,botanika)rendelkezett.aherbárium,melynekalapjátWilhelm
augustschnellercsászáriéskirályikapitány,nevesbotanikusadományaalkotta,2126

29 Pozsonyiskolaimúzeumainaktörténetimuzeológiaivizsgálatamégváratmagára.
30 apozsonyiorvos-természettudományiegyesületünnepélyesközgyűlése1896.februárhó12-

én.1896,201.p.
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különfélenövényttartalmazott.atermészettudományifondok1898-ra14 865tárgyat
számláltak, de sok volt köztükazazonosítatlan régiség. azállandókiállításonkb.4
ezertárgyatmutattakbe.(Fischer1907,12–13.p.;32.p.)

azegyesületa19.századvégére–sajátszékházésraktárakhiányában–mindjob-
banérzékelteamúzeumáldatlanhelyzetét,miközbenmáregésztárgycsoportokvoltak
veszélyeztetve.ahosszabb-rövidebbidőután,anagyadagentuziazmussal,deegész-
ségtelenkörülményekközöttdolgozóőröklemondásaicsaktetéztékabajokat.(Fischer
1907,41.p.,82.p.)agyűjteményekrevíziójaésújbólielrendezése1901–1911között
FeiglerFerencnevéhezfűződött.31

aPozsonyiorvos-ésTermészettudományiEgyesületvezetőségeérzékelveakritikus
helyzetet, 1898-ban tárgyalásokat kezdeményezett a Múzeumok és Könyvtárak
országosFőfelügyelőségével,így1899-tőltámogatástkapottamúzeumigyűjtemények
rendezésére, tárgyvásárlásokra,népszerűsítőelőadásokraésbotanikai, illetvezooló-
giai kutatásokmegvalósítására.32 azönállómúzeumiépület terveazonban–ahelyi
kezdeményezésekésazállamisürgetésdacára–sohanemvalósultmeg. (Jelentés
1905,56.p.)

Folyamatok és csomópontok: a Pozsonyi városiMúzeum alapítása és
fejlődésea19.századvégéig

akorábbanzártéscsupánegyszűkebbésprivilegizáltlátogatóiközönségetmegcélzó
magángyűjtemények, a tudományos, elitista csoportok szakosodottmúzeumai a18.
századvégétől–afelvilágosodáseszméibőltáplálkozva–egylassú,eltérőintenzitású
és mélységű demokratizálódási folyamat eredményeképpen nemcsak nyugat-
Európában,hanemMagyarországonisfokozatosanmegnyíltak.atudomány,aművelt-
ségésamúzeumokanemzetiközösségekformálódásában,akollektívidentitásokala-
kításábanmindjobbankatalizálóerőkkéváltak.apolitikaiésértelmiségielitekanem-
zetek (kultúrpolitikai) versenyében amúzeumi intézményhálózat fejlesztésének és a
közgyűjteményeknek, azok prezentálásának mind nagyobb figyelmet szenteltek.
(gregorová1984,55–56.p.;Korek1988,85.p.)

Pozsonypolgárosultvilágában,a19.században–ahogyafentiekbenbemutattuk
–amuzeálisgondolat,amúltszellemiéstárgyiemlékeinekgyűjtése,megőrzéserégi
előzményekretámaszkodott.amagángyűjtőkésaziskolaikabinetekazemberialkotá-
sokat(artificale)ésazisteniteremtéseredményeit(naturalie)igyekeztekmegőrizniaz
utókornak.annakellenére,hogynemkisszámbanfordultakelőköztüktávolivilágokés
a hétköznapok kuriózumai, mégis egy egyensúlyban lévő valóságot közvetítettek és
dokumentáltak.(bezzeg2001,99–102.p.)

31 Feigler1907,66.p.,83.p.FeiglerFerenc1901-benrésztvettegyszakmaitovábbképzésen
budapesten.Magyar nemzeti levéltár országos levéltár (továbbiakbanMnl ol), K 736,
név-éstárgymutatókönyvek,1901,295.

32 Fischer1907,61–62.p.Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1900,26,62.uo.
1905,559,654.Mihalik1911,26.p.
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aPozsonyivárosiMúzeum1868-aslétrehozásáttöbbeseményésegymásmellett
ható,pulzálótényezősegítetteelő.

Mindenekelőttjólkitapinthatóegyfolyamatosérdeklődésavárostörténeteésműem-
lékeiiránt,melyaz1850-esés1860-asévektől,FranzMotkó,RakovszkyistvánésRómer
Flórismunkásságának köszönhetőenerősödött fel.33 Egy városimúzeum ideája szem-
pontjábólfontosmozgósítóerővelbírtaMagyarorvosokésTermészetvizsgálókXi.pozso-
nyikongresszusa1865-ben,illetveazahhozkapcsolódórégészetikiállítás,melyetRómer
Flóris és Henszlmann imre szervezett pozsonyi lokálpatrióták, elsősorban Ellenbogen
JózsefésRakovszkyistvánsegítségével.(Rózsay–Kanka–Rómer1866,13–26.p.)nem
véletlen, hogy a TermészettudományiMúzeuméppene kongresszushatásáranyitotta
meggyűjteményeitalátogatókelőtt.(Pekařová2016,93.p.)

akorszellemehatott.azarisztokrácia,apolgárságésazegyházakvezetőtisztvise-
lői,deakereskedőiésvállalkozóirétegprominensképviselőimintgyűjtőkésmecéná-
sokakultúraésértékmentés terén is jeleskedtek.azegykorikoronázóváros lakosai
büszkénemlékezteka régi,demárelmúltdicsfényre,amikorPozsonyMagyarország
egyiklegjelentősebbpolitikai,kulturálisésgazdaságiközpontjánakszámított.

amúzeumalapításhozkezdeményezőképességgel felruházottésaszervezési fel-
adatokat felvállaló,következetesenvégigvivőszemélyrevolt szükség.bizonyos törté-
nelmi helyzetekben ilyen személyiségek, alkotó fluidummalmegáldva, fel-felbukkan-
nak, és a közösség javára munkálkodnak. Pozsonyban ez Ellenbogen József volt.
RómerFlórisEllenbogentapozsonyijogakadémiántanítottaésamúltárnyaltfeltárá-
sáraösztökélte;akésőbbiekbenisszorosanegyüttműködtek.(Rómer1868c,218.p.)

Ellenbogenéletébenaz1861-esévváltmeghatározóvá,mindegzisztenciális,mind
szakmaiszempontból.Hatévnyipedagógiaitevékenységután,melyetanagyszombati
didierduFodonleánynevelőintézetbenfejtettki,ésamindenbizonnyalkevésbéked-
velthivatalnokimunkautánazúrbéritörvényszéken,megkönnyebbüléslehetettaző
éscsaládjaszámáraaPozsonybavalóköltözés.avárosazérvényesülésújútjaitnyitot-
tamegszámára.Ellenbogen1861.augusztus2-ána leköszönőKarlburgerhelyére
kerültrajztanárnakapozsonyiállamifőreáliskolára.Hivatalosan1861.szeptember12-
énneveztékkitanárrá,ésgyorsanbekapcsolódottavárostudományos-kulturálisélet-
ébe.(bozóky1895,106.p.,109.p.)

Ellenbogen az 1863-ban alakult Pozsonyi Főtemplom stylszerű Helyreállítására
alakultEgylet(Pressburgerdomrestaurierungsverein)titkárakéntfontos,akésőbbiek-
ben,avárosimúzeumalapításakorkamatozókapcsolatokatépítettkiavárosielitleg-
fontosabb tagjainak irányába (Heinrich Justi, Theodor Edl, Karl Heiller, Rakovszky

33 [v.M.]Motkó,Franz.zurgeschichtePresburg’s.derHaushaltderstadtindenverschiedenen
Jahrhunderten.Entnommenausdemstadt-archiv.Pressburgerzeitung,94.évf.1858.júni-
us29.146.sz.1–2.p.;Rakovszky1862,136–157.p.;Rakovszky1865,206–212.p.;[y–
s–]Rakovszkyistván.Pozsonymultjaésjelenei.vasárnapiujság,12.évf.1865.augusztus
6.32.sz.394–395.p.; [y–s–]Rakovszky istván.Pozsonymultjaés jelene ii.vasárnapi
ujság,12.évf.1865.augusztus20.34.sz.419–422.p.;[y–s–]Rakovszkyistván.Pozsony
multjaés jelene iii. vasárnapiujság,12.évf.1865.augusztus27.35. sz.437.p.;Rómer
1865,245–312.p.;Rómer1868b,95–108.p.
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istván).(bozóky1895,115.p.)Fontosszerepetjátszottaz1865-ösrégészetikiállítás
előkészítésében,apozsonyiésPozsonymegyeiműtárgyakbeszerzésében.Tagjavolta
Pozsonyi orvos- és Természettudományi Egyesületnek, ahol előadóként, a régészet
szakértőjekéntés lelkesadományozóként jeleskedett. (Könyöki1871,75.p.,91.p.;
versammlungam7.März1883.1881–1883.179.p.;Fischer1907,51.p.,56.p.,61.
p.)Rómernyomdokainhaladva1867-tőlrégészetiásatásokatvégzettPozsonymegye
területénésazonkívül.34 Társadalmipresztízsétnagymértékbenemelte,hogyaszent
Márton-dómrestaurátoriésműemlékvédelmimunkálataitvezetteaKarlHeilleráltal
kezdeményezettés1865–1878közöttmegvalósultregotizációidején.35

az1860-asévekvégétőlkutatásaivaléspublikációvaljelenvoltamagyartudomá-
nyosságban.apozsonyiműemlékekrőlkészítettrajzait,felméréseittöbben,ígypéldául
Henszlmannimreisfelhasználták.(bozóky1895,115.p.;Henszlmann1880,99.p.(1.
jegyzet),122.p.)

az archaeologiai bizottság és a Műemlékek országos bizottsága felkérésére az
1870-esévektőltérképeztefelésdokumentáltaanyugat-dunántúl,Pozsonyéskörnyé-
ke,acsallóközésafelső-magyarországirégiótovábbirészeinek(Turóc,liptó,zólyom
ésárvamegye)erődítéseit, várait, templomait ésegyébműemlékeit. (válinéPogány
2000,12.p.;Forster1906;Könyöki1905.)Mindemellettművészettörténetikutatáso-
katvégzettéspedagóguskénttevékenykedett.1868-banazesztergomiegyházilevél-
tárbanrégikéziratokatéskódexeketvizsgált.36 apozsonyifőreáliskolábanpedigrégé-
szetikurzusokattartotta„pogánykorról”,melyekreRómerFlóristólkért–ésminden
bizonnyalkapott–kő-ésbronztárgyakat.37

amúzeumlegfontosabbszakmai-informálishátterétaPozsonyivárosszépítőEgylet
alkotta,melybenEllenbogenszinténfontosszerepet játszott.azegyletésamúzeum
megalakulása1868tavaszánpárhuzamosanhaladt.

azegylet,melyMagyarországésPozsonymásodik,avárosi(épített)környezetszé-
pítésreésápolásáraszakosodotttársulásavolt,1868.március11-éntartottaalakuló
közgyűlését. Wenkkheim gyula belügyminiszter 1868. május 19-én hagyta jóvá az
alapszabályát.38 azegyletazalapszabályzatában fogalmaztamegamuzeálisgyűjtés
fontosságát és a városi múzeum létjogosultságát: „az egylet célja mindenekelőtt
Pozsonyvárosánakszépítése,azután,amennyireazegyletnekrendelkezéséreállóesz-
közökengedik,evárosművelődéstörténetiemlékeinekfelkutatása,illetőlegösszegyűj-
téseésfenntartása.”39

34 aMagyarTudományosakadémiaarchaeologiaibizottmányánakmunkálkodása(1867.évben
és1868.elsőfelében)1868,226.p.;Prohászka2012a,67–71.p;Prohászka2012b,341.p.

35 Ellenbogen 1867; Haľko 2009, 34–38. p. Rómer Flóris buzdító szavakkal illette Ellenbogen
művét,azonbannéhánycímertaniproblémátmásképpértelmezett.Rómer1868d,199–200.p.

36 Kivonatam.tudom.akademiaarchaeologiaibizottmányának1868-dikidec.1-jénan.muze-
umbantartottX.rendesülésénekjegyzőkönyvéből.1868,45.p.,47.p.

37 (EllenbogenJózsefpozsonyireáltanárleveleRómerFlórisnak).1869b,210.p.
38 aMMb, osb, Protocoll der auschussitzungen des verschönerungsverein (1868–1887),

1868. június 8. jkv.; aMMb, osb, Protocoll der generalversammlungen des
verschönerungsvereines(1869–1922),1870.február2.jkv.;aMMb,osb,1.d.3226/1868.

39 aMMb,osb,1.d.3226/1868.
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Fennmaradt1868márciusábólegylevél,melynekszerzője,stefanchernyhalmosi
magángyűjtő,mármúzeumiőrneknevezteEllenbogent.40 Ezaztjelzi,hogyaPozsonyi
városiMúzeumhíreamegyébenisterjedhetettésazalapításátEllenbogenszemélyé-
hezkapcsolták.amúzeumgondolatamár1868elejénmegszülethetettésaszervezé-
seiselindulhatott.Ellenbogen1868.július1-jéncsupántájékoztattaazegylettagságát
aszervezési,előkészítésimunkálatokról.41 azegyletkebelénbelülmegalakultanégy-
tagú muzeális bizottság (Jozef Ellenbogen, Karl Feigler, Jozef scherz, Rakovszky
istván).42 abizottságavárosielitvezetőférfijaivalnyolctagúra1869.január7-énbővült
(elnök: Heinrich Justi; titkár: Jozef Ellenbogen; tagok: Theodor Edl, Karl Feigler,
némethyJános,Poschárpád,MartinRupprecht,ifj.Moricsprinzl).43

RómerFlórisközvetlenülnemvettrésztamúzeumalapításában.Pestrőlazonban
Pozsonymúzeumügyéttudományospozícióibólkifolyólaghathatósansegítette,azesz-
métnépszerűsítette.Már1869márciusábanbeszámoltEllenbogenkezdeményezésé-
ről,ésjelezte,hogyazarchaeologiaiértesítőfolyamatosantájékoztatnifogjaamagyar-
országiközvéleményt.44 Egyévelmúltával,mikormárkörvonalazódottavárosimúzeum
gyűjteménypolitikája, lelkesen írta Justi vezettemúzeumibizottság tevékenységéről.
Kiemeltelokálpatriotizmusukatésahelyiműemlékvédelemterénkifejtettértékmegőr-
zőigyekezetüket.(Rómer1870,43–44.p.)

amúzeumibizottság1869tavaszánaközvéleményhezfordult,hogyadományaival
segítseamúzeumot.a felhívásérvrendszere,akoncepcióésabegyűjtendő tárgyak
klasszifikálásafelettébbvalószínűsítikKönyökiszerzőségét:„Hahazánktörténeteleve-
leitforgatjuk,ésottabámulatraéstiszteletreragadótetteketolvassuk,kegyeletrekell
egyszersmindbuzdíttatnunkazontárgyakiránt,melyekarégmúltidőkéstettektanúi
valának,szóval:bennükkellegyszersmindmúltunkat tisztelnünk;mertaligvannép,
mely nem csak kegyelettel, de egyszersmind büszkeséggel is visszapillantván dicső
múltjára, ne őrizné és tisztelhetné az azon időből fennmaradt tárgyakat is. de eme
kegyelet, mely minden nemzet szívében gyökeredzik, ösztönzi saját történelmének
kutatására is.Ezen tudománynyomán tudjuk,hogyahagyománygyakranhamis,az
okmányoksokesetbenelégtelenekvagyéppenhomályosak,shogynemegyszeracse-
kélyekneklátszóleletekatörténelemegyesszakaszaitfelvilágosítják.deőseinktörté-
netétőleltekintve,tagadhatatlanazis,hogyarégiekp.o.aműiparésművészetegyes
ágaibanmégmaismestereink,útmutatóink,éshogysoktekintetbenahajdanimagas-
latramég fel nem emelkedtünk. Ha hazánkat szeretjük, nagyon érdekletteknek kell
abbanislennünk,hogyismerjükazonviszonyokatis,melyekköztannaklegrégibblakó
éltek,melyekhezmégeddigatörténetikutatásnemért,mivelaföldgyomrábanelrejt-

40 aMMb,osb,1.d.stefanchernylevele1868.március10-ről.
41 aMMb, osb, Protocoll der auschussitzungen des verschönerungsverein (1868–1887),

1868.június8.jkv.
42 aMMb, osb, Protocoll der generalversammlungen des verschönerungsvereines (1869–

1922),1870.február2.jkv.
43 (EllenbogenJózsefpozsonyireáltanárleveleRómerFlórisnak)1869b,209–210.pp.
44 (apozsonyivárosimuzeumnak)1869,142.p.
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velappangtak;smelyeknekéletnyomaimindenüttvárosunkterületénésközelében[…]
isfennvannak.”45

afelhívásamúzeumgyűjteményikoncepciójátistartalmazta,melyhezazonbanfűz-
zük hozzá, hogy Könyöki József különösképpen nem ragaszkodott, azt rugalmasan
kezelte.arégitárgyakgyűjtésikörétPozsonyraéskörnyékérekorlátozták;arégészeti
emlékekfeltárásátiscélultűztékki.aMagyarnemzetiMúzeumésazáltalaképviselt
patriotizmuskövetendőpéldákkéntjelentekmeg.afelhívásbólamúzeum„szervezeti
betagolódását”,akezdeményezésalapeszméjétésagyűjtendőtárgyakkörétisjobban
megismerhetjük: „Ezenhazafias vállalatot életbe léptetéa városi szépítészeti bizott-
ság,melynekegyikalosztályaarégiségekáltalános,különösenpedigvárosunkrégisé-
geigyűjtésévelésőrzésévelfoglalkozik;ésminthogyPozsonylakóieddigmindenjóban
és üdvösbenáldozatkészségüket tanúsították, egy percig semkésedelmeztünk őket
felkérni, hogyminden néven nevezendő, főleg városunkmúltjával érintkezőműipari
művészirégiségeiketavárosimúzeumnakátengedniszíveskedjék.”46

Ez a felhívás azért fontos,mert amúzeumgyűjteményeineka geneziséheznyújt
támpontokat.azútmutatásszerintamúzeumelfogadott„azőskorból”kő-ésagyagtár-
gyakat, ételmaradványokat; a római korból bronz-, vas- és üvegtárgyakat, érméket,
fegyvereket,téglákat,emlékköveketstb.;aközépkorbólkéziratokat,könyveket,okmá-
nyokat,könyvsarkakat,érméket,pecséteket,kereskedő-vagyegyletijelvényeket,ötvös-
éslakatosmunkákat,általábanamindennapoktárgyiemlékeit.

amúzeumibizottságköteleztemagát,hogyazadományozotttárgyakatszakszerűen
feldogozza és rendszerezze; a gyűjteményeket a közönség számára látogathatóvá
tegye. az adományozók nevét a helyi lapokban terveztékmegjelentetni. a tárgyakat
dulóFerencvárosilevéltárosvetteát.47

afelhívásbólegyértelmű,hogyamúzeumazelsőévekbenarégészetiprofilthelyez-
teelőtérbe.48 Ezagondolatazonbanmáraz1870-esévektőlváltozásonmentkeresz-
tül.aművészetitárgyak,érmékéskitüntetések,avárosiintézményekésakereskedői,
kisiparos élet tárgyi emlékei, a különböző fajtájú történeti értékű iratok és könyvek

45 (apozsonyvárosimuzeumalapításávalmegbizottválasztmány)1869,162–163.p.
46 (apozsonyvárosimuzeumalapításávalmegbizottválasztmány)1869,163.p.
47 (apozsonyvárosimuzeumalapításávalmegbizottválasztmány)1869,164.p.;geschänkefür

das städt.Museum. Pressburger zeitung, 106. évf. 1870. szeptember29. 225. sz. 3. p.;
buzinkayová1999,70.p.

48 zuzanaFrancováamúzeumalapításátólkultúrtörténeti irányultságot feltételez.Ezanéző-
pontazonbannincsösszhangbanakorabelifogalmakkal.HampelJózsefapozsonyiésgyőri
múzeumotrégészetineknevezi.KönyökiJózsef,amúzeumibizottságtovábbitagjaiésRómer
Flóris sem véletlenül nevezik a pozsonyi múzeumot ugyanígy (städtische archäologische
Museum,régészetimúzeum).Egydologbizonyosnaktűnik:afogalomrugalmas,ésmagába
foglaltanemcsakarégészetitárgyakat,hanemamúltösszesemlékét,arégiségeket.afor-
rásokbannéhaaműrégészetitármegnevezésiselőfordul.aMMb,osb,1.d.ausweis(1870.
január16.),Rechnung(1870.december12.);HeinrichJustilevelePozsonymegyének(1870.
december12.);Hampel1869,228.p;(Pozsonyban)1872,263.p.;Könyöki1877;Francová
2008d,84.p.
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beáramlása differenciáltabbá tette amúzeumi gyűjteményeket. Emellett amúzeum
mégmindigatanulásésaközművelődésfontoshelyénekszámított. (Hampel1869,
227.p.)

azegyletkötelességeinekapontosításáraamúzeum irányábaés ígyaz1868-os
alapszabályok egyfajta felülvizsgálatára 1879-ben került sor.49 az egylet köteles volt
gondoskodniamúzeumról.amúzeumnakazegyletközgyűlésétévenkénttájékoztatnia
kellettatevékenységéről.amúzeumiőrtagjalettazegyletvezetőségének,amelyellen-
őrizhetteamúzeumgazdálkodásiügyeit.amúzeumaPozsonyivárosszépítőEgyletfel-
oszlásaeseténavárostulajdonábakerültvolna.50

amúzeumdualizmuskoritörténetébenkulcsfontosságúvolt,hogy1898-tólbetago-
lódottaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségeáltallétrehozottrendszer-
be.ErrőlazonbannemKönyöki Józsefésnemamúzeumibizottságdöntött,hanem
Pozsonymagisztrátusa.a főfelügyelőségkezdeményezteakapcsolatfelvételt,ésmár
1898augusztusábaneldőlt,hogyamúzeumrészesülhetazállamitámogatásikeretből
(300forintagyűjteményekgyarapításra).51

Fraknóivilmos1898.október21-én–márcsupánformálisan–tájékoztattaaváros
vezetéséta főfelügyelőségküldetéséről és céljairól.Hangsúlyozta, hogyezazállami
szervnemtervezsemmiféleközpontosítómúzeumpolitikát,éshogyazáltalalétreho-
zotthálózatbanamúzeumokranemhárulsemmifélekötelezettségvagyéppenteher.
afőfelügyelőségszakmai-metodikaiésegyfajtaforrásközpontkéntisműködöttvolna.a
múzeumokésakönyvtárakkétféleképpencsatlakozhattakhozzá:önkéntesenvagyaz
állami támogatáselfogadásával.a főfelügyelőségmindkétesetbenévi revízióthelye-
zettkilátásba,miközbenmódszertanisegítségetnyújtottagyűjteményekrendszerezé-
se,nyilvántartásaéstudományosértékeléseterén.52

avárositanács1898.november12-éntájékoztattaamúzeumibizottságotatárgya-
lásokeredményéről.53 amúzeumévenkéntállandópénzforráshozjutott,melyetagyűj-
teményektervszerűkiépítésérefordíthattak.Könyökiésamúzeumibizottságazonban
egyújjelenséggelszembesült:afőfelügyelőségapozsonyigyűjteménypolitikaalakítá-
sábanaktívésbefolyásolószerepetkezdettjátszani.54

aPozsonyivárosiMúzeumgyűjteményei1868–1918között

amúzeumgyűjteményeinekstruktúrájátkülönbözőtényezők,ígyavároskultúrpolitikája,
azadományozókköre,azanyagilehetőségekésagyűjteménygyarapításikoncepció,illetve
annakgyakorlatimegvalósulása–vagyéppenakihagyottlehetőségek–befolyásolták.

49 aMMb,osb,1.d.Tekintetesvárositanács!(dátumnélkülivázlat,68.sz.).
50 aMMb,osb,1.d.3226/1868,apozsonyivárosszépítőegyletalapszabályai(1879.augusz-

tus9.,36863.sz.).
51 aMMb,osb,1.d.22324/v.2183/98,30061/v.3036/98(másolat).
52 aMMb,osb,1.d.Fraknóivilmosleveleapozsonyimagisztrátusnak(másolat,1898.október21.).
53 aMMb,osb,1.d.29579/v.2943/98.
54 apozsonyvárosimúzeumsegélye.nyugatmagyarországiHiradó,12.évf.1900. január24.

18.sz.2.p.
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Könyöki József koncepcióját kell elsősorban megemlítenünk, akinek a múlt tárgyi
emlékeinekagyűjtésérőlhatározottelképzelésevolt:szerinteamúzeumnakavárostár-
sadalmi,gazdaságiéskulturálisemlékeinkívülaPozsonymegyéntúlirégészetitárgyakat
isgyűjteniekellett.agyűjteményekkialakulásábanfontosszerepet játszottaz1870-es
évekelejénlezajlótársadalmi,gazdaságiátrendeződés,amelynekegyikfejezetétalkotta
acéhrendszerfelbomlása.Ennekeredményeképpenmáigmeghatározótárgyakkerültek
amúzeumba.Hárommeghatározószociáliscsoport,azarisztokraták,akatolikusegyház
tisztségviselőiésakereskedőpolgárságadományaitettékegyedivéazegyestárgycsopor-
tokat.Ezekenkívülavárosigazgatásésvárosiigazságszolgáltatás„feleslegessé”válttár-
gyiemlékeigazdagítottákagyűjteményeket.(Francová2017b,43.p.)

KönyökiJózsefnekköszönhetőenalegelsőszerzeményekközötttalálhatjukavárosi
bíráskodásjelképét,egykardottartókezet,„vaszászlót”ésmás„érdekes”–közelebb-
rőlnemismertetett–tárgyat.([EllenbogenJózsef]1869a,147.p.)amúzeumszámára
megszerzettegy„kelta”edénytegynagyszombatmellettisírból,55 és1869-ben–min-
denbizonnyalapozsonyijogakadémiávalvalómegegyezéstkövetően–átvettamúze-
umgyűjteményébe34festményt,kétdarabkínzóeszközt,négydarabkőtorzót,római
kori téglátés„márványt” is.56 avárosésszűkebbkörnyékénekpolgársága– többek
között stefancherny, Edmund lebwohl, stefanHalai, Jakobstern– egyébkéntmár
1868folyamánszámostárgyat(érméket,bankjegyeket,iratokat,portrékat)adományo-
zottamúzeumnak.57 azadományozókköregyorsanbővültavárosilövészegyletcéltáb-
láivalésarómaikatolikusegyházszentMárton-dómbólszármazótárgyaival.58 Rómer
Flóris Pestről pozitívan értékelte amúzeum első lépéseit. szerinte az adományozók
1870-benmintegy1200darabtárggyalsegítettékamúzeumot.59

agyűjteményekanyagimegalapozásánálhangsúlyoznikellHeinrichJustipolgármester
szerepét,akienergikusmenedzserkéntakezdetektőltámogattaamúzeumeszméjét.a
múzeumot a városmodernizációja egyik pótolhatatlan „eszközének” tekintette. (ortvay
1905,197–199.p.)Justiamuzeálisbizottságelnökipozíciójábólkifolyólagéstermésze-
tesenpolgármesterkéntPozsonymegyéhezfordultújszerzeményekügyében:

„aTekintetesPozsonyvármegyetörténelmimúltjaésjelenje,Pozsonyszabadkirályi
városáévalszoroskapcsolatbanvan;aTekintetesMegyénekczéljaéstörekvésesok-
ban,dekülönösenaműveltségésaz ipartudományoselőmozdításábanavároséval
ugyanaz,deezenmagasczélcsakisviszonylagostámogatásútjánérhetőel,melyet
magárahagyvasemaváros,semaTekintetesMegyeelnemérhetne,shaavárose
részbennémieredményrejuthat,abbanaTekintetesMegyeközönségeisrészesül.

MinthogyaTekintetesvármegyebírnéhány–atörténelemrevonatkozóműrégésze-
ti tárggyal,különösenérdekes fegyverekkel– felkériazalulírtbizottságaTekintetes

55 (EllenbogenJózsefpozsonyireáltanárleveleRómerFlórisnak)1869,210.p.
56 aMMb, osb, 1. d. consignation der an der Presburger oberrealschule sich befindlichen

alterthümer(1869.január21.).
57 aMMb,osb,1.d.geschenkefürstadt.Museum(é.n.).
58 aMMb,osb,1.d.löblicherPatronats-auschuss! (1871.augusztus14.),TekintetesMegyei

bizottmány!(1871.december12.).
59 (avárosimuzeumok)1870,174.p.
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Megyét, szíveskednek a fennevezett tárgyakat tulajdoni jog fenntartása mellett, a
pozsonyivárosiműrégészetitárnakmegőrzéséskiállításvégettátengedni.

Megkellemlítenünk,hogyazátengedendőtárgyakkülönjegyekkelfognakelláttatni
annak elismeréseül, hogy azok a Tekintetes Megye tulajdonai, továbbá értesítjük a
tekintetesMegyét,hogyazilletőtárgyakátvételévelarégészetitárőrét,KönyökiJózsef
városifőreáltanodairendestanártbíztukmeg.”60

Justikérésemindazonművészettörténeti,régészetitárgyraésfegyverekrevonatko-
zott,melyekamegyetulajdonábanvoltak.

amúzeummáig legértékesebb tárgyai között szereplő céhemlékek1872nyarán
kerültekagyűjteményekbe.61 némelytárgyatakésőbb1875-benapolgármesteriszék-
benJustit váltógottlMóricválogatottki.avárosi tanácsazőajánlásáravettáthat
pozsonyi céhtől 1872. június 21-én különféle zászlókat és ládákat.62 Mittelhauser
József, aki ebben a pozícióbangottlot váltotta és a pozsonyi céhek további tárgyait
adminisztrálta, további öt céh tárgyi emlékeinek átvételére tett javaslatot. a városi
tanácseztajavaslatot1872.július5-fogadtael.63

amúzeumtöbbjelentőspozsonyiszületésűszemélyiséghagyatékát,illetvetárgyait
is megszerezte. a legjelentősebbek közé tartoztak Rómer Flóris családi ereklyéi és
hagyatékánaktárgyiemlékei.Ezekközöttdokumentumokat,képzőművészetiműveket,
családiemléktárgyakatésmáignemazonosítottrégészetitárgyakattalálhatunk.azún.
Rómer-relikviák is ide tartoztak (kéz- és lábbilincs, jozefstadti börtöncellájának a
modellje). néhány tárgy megszerzésében 1889-ben nemcsak Könyöki Józsefnek,
hanemfiának,alajosnakisfontosszerepevolt(anagyváradrólszármazótintatartó).64

60 aMMb,osb,1.d.TekintetesMegyeibizottmány!(1871.december12.).
61 a megszűnt céhek tárgyai azonban sokkal később is áramlottak a múzeumba. Mosóczy

Károlyözvegyeapozsonyipaszomántosokésselyemkötőkpecsétjét1913-banadományozta
amúzeumnak.Ráegyévreamúzeumnaka csizmadiacéh JozefEhrlingeráltal1826-ban
készítettzászlajátsikerültmegszerezni(egyközelebbrőlnempontosítotttárggyalegyütt).a
múzeum1915-benvásároltamegafazekascéhzászlaját,mely1844-bőlszármazott.aMMb,
3b.d.Múzeumihír;uo.Múzeumihír(1914.március12.);albrechtJános:apozsonyimuze-
um.nyugatmagyarországiHiradó,32.évf.1916.október16.240.sz.2.p.

62 atárgyakabádogos,puskaműves,cinöntő,kesztyűs,sorfőző,szitásokésfazekascéhektől
származtak. amúzeum egy kehely alakú ezüstkancsót is visszavásárolt, mely a pozsonyi
kesztyűsöklegényegyleténekatulajdonátképezte,deaztidőközbentörvényellenesenelad-
ták.akesztyűsök1771-redatált ládájátcsak1904-bentaláltákmegamúzeumpadlásán.
2009és2011közöttrestaurálták.aMMb,osb,1.d.Jegyzőkönyvikivonat(1872.június21.);
Francová–Horňáková–nožička2011,212–216.p.

63 akalaposokcinezettkorsótésoklevelet,afésűsökládát,zászlótésoklevelet,azarany-és
ezüstművesek ládát, ezüstpecsétet és oklevelet, a sarkantyúsok ládát, cinezett kancsót,
zászlótésnagyobbszámúoklevelet,azüvegesekládát,zászlót,pecsétetésrégiokleveleket
adtakát.aMMb,osb,1.d.Jegyzőkönyvikivonat(1872.július5.).

64 Részletesebben Könyöki József: Rómer ereklyéi a pozsonyi városi múzeumban.
PozsonymegyeiKözlöny,2.évf.1889.május12.38.sz.1.p.;Francová2015,119–137.p.;
gaučík2015,146–147.p.
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MáriabasellyMargelikbárónő1886végénfegyvereket,65 grófzichyJenőegyiptomi
régiségeketadományozottamúzeumnak.66 Knauznándorhagyatékából1898-banegy
nagyobb,261tárgybólállógyűjteménykerültamúzeumba.(Francová2008b,17.p.)a
fegyvergyűjteménya19.századvégénlembergernekésRakovszkyistvánnakköszön-
hetőengazdagodott. (Habáň2008,91.p.;Francová2017b.)apozsonyievangélikus
egyház konventje a városbíró TobiasPlanknauert ábrázoló rézkarcot,67 bajzáthgéza
császáriéskirályiezredespedig„egzotikus”keletitárgyakatadományozott.68 amúze-
umezekenkívülmég54darab,avárostörténetéhezkapcsolódótárgyat(uralkodókés
arisztokratákarcképei,grafikákéstérképek),illetve11darab„régiséget”(közelebbről
nemrészletezettőskoriésrómaikorileletek,sőtobszidiánbólkészültnyílhegy)szerzett
meg.69

amúzeumigyűjteményektermészetesenvásárlásokútjánérmékkel,könyvekkelés
festményekkelisgazdagodtak.70

KönyökiJózsefnekoroszlánszerepevoltagyűjteményekmegalapozásánál.Egyrészt
aszentMárton-dómműemlékvédelmiésépítészettörténetidokumentációjasoránfel-
tárt, illetve azonosított régi tárgyakat gyűjtötte be (kovácsoltvas és üvegtárgyak),
(Kálmán1950,37.p.,38.p.;válinéPogány2000,224–225.p.)másrésztaJeszenák-
palotaátépítésesoránelőkerült,másodlagosanfelhasználtgótikusépítészetimarad-
ványokat–amúzeummáigértékestárgyiemlékeit(oszlopfők,talapzatok)–mentette
meg1882körül.71

néhány értékes pozsonyi tárgy, Könyöki és a magisztrátus igyekezete ellenére,
mégiselkallódott.Példáulagrassalkovich-palotahomlokzatánlévőcímernemmaradt
fenn, illetvesorsa ismeretlenvolt.Errőlapalotaakkori tulajdonosa,grófKarácsonyi
Jenő1899-ben tájékoztattaavárost.72 Más tárgyak, ígyaPozsonymegye területéről
(nagyszarva,Récse)származóközépkoriérmékaMagyarnemzetiMúzeumbavándo-
roltak.73

65 aMMb,osb,1.d.448/886(1886.november29.).
66 PozsonymegyeiKözlöny,3.évf.1889.március23.24.sz.1.p.
67 aMMb, osb, 1. d. a pozsonyi ágostai evangélikus hitfelekezeti convent Tekintetes

Elnökségének!(1887.június8.).
68 aMMb,osb,1.d.KönyökiJózseflevelebajzáthgusztávnak(1888.február5.).
69 aMMb,osb,1.d.PorterHugoleveleamagisztrátusnak(1898.október15.),aPorterHugóbuda-

pestilakostólapozsonyivárosimúzeumszámáramegvetttárgyakjegyzéke(1898.október23.).
70 aMMb,osb,1.d.Kivonatavárositanácsüléséről(8903/v.1846/1889;1889.június8.);

vásároltkönyvekjegyéke(1898.november6.);Kivonatavárositanácsüléséről(1891.janu-
ár24.),Kimutatásavár.múzeumrészére1898.évbenvetttárgyakról(1898.december24.).

71 1887-benezekkerültekamúzeumfolyosójára.ortvayTivadarpublikáltaőketaz1895-ben
megjelent várostörténeti monográfiájában. aMMb, osb, 1. d. 73332/ii.2609/87; gaučík
2016,23.p.(78.jegyzet);válinéPogány2000,251.p.

72 aMMb, osb, 1. d. Karácsonyi Jenő levele a városi magisztrátusnak (1899. március 11.,
másolat),TekintetesvárosiTanács!(számnélkül.).

73 anagyszarvai lelet1086érmét,a récsei390-et tartalmazott.aMagyarnemzetiMúzeum
éremtáránakgyarapodása1900,434.p.
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1. táblázat. aPozsonyivárosiMúzeumgyűjteményeinekfejlődése1869–1896között74

a múzeum gyűjteményei között fontos szerepet játszott a céltudatosan fejlesztett
numizmatika,mely1896-banazösszesfond42%-átalkotta.látszatraatörténetiérté-
kű könyvek, kéziratok és képek kisebbmértékben fejlődtek, azonban a vásárlások
kategóriája tartalmazhatottnagyobbszámban ilyen jellegű tárgyakat. a városanyagi
támogatásánakköszönhetően,melyévi150forintrarúgott,avásárolttárgyakszáma
1896-ra jelentősenmegnőtt.77 Könyöki József1896-banamúzeumgyűjteményeinek
azértékét20ezerforintbanhatároztameg.(Könyöki1896,254.p.)

Könyöki,bárérzékelteés1891-bentervezte,hogyazimmártekintélyesésdifferen-
ciáltgyűjteményekkatalógustkívánnak,terveazonbannemvalósultmeg.78 Ennekpon-
tosokátnemismerjük.lehet,hogyakatalógusKönyökitúlterheltségemiattnemszü-
letett meg, hiszen a múzeum összes gondját-baját a vállán cipelte, vagy éppen az
1894-benbekövetkezettcsaláditragédiája–11évesFerenckisfiánakazelvesztése–

74 aMMb,osb,1.d.ausweisüberden[...]dasstadt.archaeol.Museumspro1869(1870.janu-
ár16.);Kimutatásapozsonyivárosimúzeumbanőrzötttárgyakról1889.évvégén;Könyöki
1896,254.p.

75 aforrásbanazérmekettípusokszerintnemcsoportosították,csupánavégösszegvanfeltün-
tetve.

76 Ezakategória1896-ban,tartalmazzagrófzichyJózsefajándékát(72tárgy)ésbáróRöszler
hagyatékát(127tárgy).Könyökihibásvégösszegettüntetfel1896-ban(nem5612,hanem
5602tárgy).

77 aMMb,osb,1.d.3028/v.549/91,11893/v.2221/92,4304/v.527/1897.
78 spitzer Mór: a pozsonyvárosi muzeum katalógusa. nyugatmagyarországi Hiradó, 4. évf.

1891.február13.35.sz.1–2.p.

A gyűjtemények, illetve a tárgybeszerzések 
módjának megnevezése 

1869 1889 1896 

 
Numizmatika 

Aranyérmék 3 7  

234275 
Ezüstérmék 330 600 
Rézérmék 429 1552 

Könyvek 23 74 102 
Kéziratok (régi dokumentumok) 56 82 82 
Képek (olajfestmények, rézmetszetek stb.) 109 225 255 
Céhládák – 54 54 
Cégjelvények – 36 36 
Serlegek és kancsók – 36 36 
Különféle domborművek – 20 35 
A várostól átvett tárgyak 142 187 187 
Adományok 135 929 124976 
Vásárlások – 1066 1231 
Összesen 1227 4868 5609 
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döntötterombaeztatörekvését(egyébkéntazelsőszakszerűkatalógusramégtöbb
mintnégyévtizedetkellettvárni).

aPozsonyivárosiMúzeum20.századelejigyűjteményeinekazelemzésénélkétféle
tárgykategorizálástkellfigyelembevenni.

azegyiketHelmárágostagyűjteményekújraszervezésekoralakítottaki,éslegkésőbb
1905-tőlgyakorlaticélokatkövetett.akoncepcióegyrésztalkalmazkodottafelhalmozott
tárgyianyaghoz,másrészt–kicsitönellentmondásként–tiszteletbentartottaaneméppen
koordináltgyűjteményfejlődést,melya19.századmásodikfelétjellemezte.

aHelmár-féle struktúra Testory Ferenctőlmaradt fenn,1905.március3-ról. Testory
nemvéletlenül hangsúlyoztaaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségének
küldöttjelentésében,hogyakatalogizálásszempontjainematudományosalapúmuzeo-
lógiaiirányvonalatkívántákkövetni,hanemfigyelembevettékagyakorlatiszempontokat.
atárgyszavaksegítségévelugyaniskönnyenésgyorsankitudtákkeresniatárgyakat.79

2. táblázat.aPozsonyivárosiMúzeumkatalógusánakszerkezete80

79 Mnlol,K736,8.d.234/1905.
80 uo.

  

 
 

 

 

 

I. Az ősidőktől Kr. u. 
1000-ig 

1. Prehistorikus kor a. Kőkor 
b. Bronzkor 

2. Ókor a. Keleti népek 
b. Görögök 
c. Rómaiak 

3. Népvándorlás stb. Kr. u. 
1000-ig 

 

II. Épületrészek 1. Fémből valók Feliratok, táblák is 
2. Nem fémből valók  

III. Plasztika 1. Díszítmények a. Címerek, díszkút részletek 
és kovácsoltvas nemesfémből 

2. Önálló szoborművek  
3. Véső művészet [Gravure] a. Pecsétnyomók 

b. Pecsétek 
c. Cameo és gemma 
d. Ezeknek lenyomatai 

4. Emlékérmek (Mèdailles)  
5. Keramika 
6. Üveg 

34 Gaučík István



IV. Festészet 1. Falfestmények  
2. Üvegfestmények 
3. Táblafestmények 
4. Vízfestmények 

V. Sokszorosító 
művészet (Grafika) 

1. Rajzok, metszetek, 
fényképek 

a. Pozsony 
i. Arcképek 
ii. Épületek képei 
iii. Események ábrázolása 
iv. Művészeti és 

iparművészeti tárgyak képei 
v. Látképek 
vi. Címerek, oklevelek 

stb. képekkel 
vii. Terek, utcák látképei 
viii. Viseletek, jelvények 
ix. Metszetek 
x. Térképek, tervrajzok 

b. Pozsony megye 
Magyarország 
Különféle 

c. Művészi rézmetszetek 
2. Játékkártya  
3. Eredeti metszett réztábla 
4. Kéziratok a. Könyvek 

b. Egyes lapok 
5. Nyomtatványok a. Könyvek (Pozsony, 

Magyarország, különféle) 
VI. Zene. Tudomány. 
Iparművészet. Ipar 

1. Hangszerek  

 2. Tudományos műszerek 
 3. Technikai szerek, tárgyak, 

minták 
 4. Iparcikkek, melyek máshol 

nem fordulnak elő 
 5. Hímzések és csipkék 

VIII. Nyilvános élet 1. Igazgatás  
 2. Jogszolgáltatás 
 3. Hadügy és fegyver 

IX. Egyházi élet 1. Egyházi és vallási szerek, 
emlékek stb. 
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amásikkategorizálás,melyalapjánjelendolgozatbanelemzemamúzeumigyűjtemé-
nyeket,a főfelügyelőség–melyátlátható rendszertkívántkiépíteniamagyarországi
múzeumigyűjteményekterén–általszabványosítottformátjelentette.Ezastatisztikai
adatlapamúzeumiőrökévesjelentéseit,aköltségvetést,agyűjteményekadatait,meg-
oszlásukat,amúzeumszemélyzetiéspénzügyiviszonyait,atárgyvásárlásokat,afőfel-
ügyelőségésafenntartóktámogatásait,illetveabiztosításoknagyságáttartalmazta.

Ez az uniformizált adatlap öt nagy kategóriába határolta be a gyűjteményeket:
könyvtár, régészet, néprajz, művészettörténet és természettudomány. az utóbbit a
PozsonyivárosiMúzeum,aTermészettudományiMúzeummeglétemiattnemfejlesz-
tette.81

akönyvtárhétalcsoportraoszlott:könyvek,hírlapok,aprónyomtatványok,térképek,
kéziratok,oklevelekésegyébkönyvtárianyag.arégészetkronológiaiésanyagiszem-
pontokalapjánakövetkezőkbőlállt:őskori, római,középkoriésújabbkori,kegyeleti
tárgyak,érmekéspénztárjegyek.anéprajzigyűjteményamagyarnép,amagyarországi
nemzetiségek,a rokonnépek,akülföldiműveltnépek,valamintakülföldi „primitív”
népektárgyaittartalmazta.aképzőművészetigyűjteményszobrokból,festményekből,
rajzokbólésmetszetekből,fényképekből,valamintiparművészetitárgyakbólszervező-
dött.82

81 albrechtJánosazonban jelzi,hogyamúzeummégis rendelkezett természettudományi tár-
gyakkal (állatok és preparátumaik, növények, ásványok és kőzetek),minden bizonnyal el-
enyészőszámban.Mnlol,K736,13.d.193/1906.

82 lásdpéldáulaMMb,3b.d.62/1913.

X. Kereskedelem és 
forgalom 

1. Céhek, kézművesek ládái, 
jelvényei stb. 

 

 2. Kereskedelem, forgalom, 
közlekedés 

 3. Pénz, pénzjegy, bárca 
XI. Házi és társas élet 1. Házi és gazdasági eszköz, 

holmi, bútor stb. 
 

2. Ruházat, ékszer 
3. Egylet élet 

XII. Kegyeleti és 
hasonló tárgyak 

 

XIII. Etnographiai 
tárgyak, balkáni és 
Európán kívüli 
természetrajzi 
tárgyak, ideiglenesek 
stb. 

 

 

36 Gaučík István



1. grafikon.aPozsonyivárosiMúzeumgyűjteményeinekfejlődése(1905–1916)83

a20.századelejénaművészettörténetigyűjteménykerültafigyelemközpontjába,és
mégharövididőreis,deazonbelülaziparművészet.éppenebbenazesetbenfigyel-
hetőmegafőfelügyelőségbefolyásolóigyekezete.WosinszkiMór1901-benmégagyűj-
teményekáltalánosságbanvett fejlesztését javasolta. (Jelentés1902,33.p.)Kétév
múlva azonban Radisics Jenő, aki a tervezett építkezési munkálatokmiatt érkezett
Pozsonyba,személyesenadottutasításokatiparművészetitárgyakbeszerzésére,mely-
reafőfelügyelőség,kivételesen,2ezerkoronasegélytnyújtott.84

afőfelügyelőségakésőbbiekbenistámogattaamúzeumnagyobbvásárlásait.ilyen
úton kerültek Pozsonyba Johann nepomuk Hummel,85 Fadrusz János86 és Rómer

83 agrafikonadataiafőfelügyelőségésamúzeumstatisztikáibólszármaznak,azonbanakönyv-
gyűjtemény1905–1911közöttiadataihiányoznak,nemmaradtakfenn.apozsonyiak1909-
benés1910-bennemküldtékbeévesjelentéseiketafőfelügyelőségnek,amiazonbantöbb
másmúzeumesetébenisgyakranelőfordult.az1912–1916közöttiidőszakbanakézi-ésa
történetikönyvtáradataiegyüttszerepelnek.Mihalik1911,18.p.,26.p.

84 amúzeumasegélyt,aHelmár-félemunkákmiatt,csak1902-benmerítetteki.Ekkorkerülta
gyűjteménybe 14 darab régi ötvösmunka galvánmásolata. a főfelügyelőség sikeresen járt
közbeapénzügyminisztériumnál,hogyamúzeumapozsonyivárbólésazegykoriharmincad-
vám épületéből tárgyakat mentsen meg. Mnl ol, K 736, név- és Tárgymutatókönyvek,
1902,367,408;uo.név-éstárgymutatókönyvek,1903,288,345,648;uo.név-éstárgy-
mutatókönyvek,1904,909;Jelentés1904,17.p.,56.p.

85 HelmárágostnakésalbrechtJánosnakköszönhető,hogyamúzeummegszerezteHummel
zongorájátWeimarból.a800koronavételárfelétafőfelügyelőségállta,melyavámmentes
behozatalkörüliadminisztratívfeladatokatisellátta.aMMb,3b.d.albrechtJánoslevelezése
JohannHummell-lal;uo.13.d.193/1906;Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyv,1904,
658;uo.név-éstárgymutatókönyv,1905,606,886,1022.
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Flóris87 hagyatékánakfigyelemreméltódarabjai.amúzeumművészettörténetigyűjte-
ményetovábbiadományokésvásárlásokútjángazdagodott.88

a levéltáridokumentumokalapjánegy-egy tárgy ismeretlenösszefüggései jelennek
meg,ésnemcsakazadományokról,hanemavárosipolgárságízlésérőlistanúskodnak.

amúzeum2008-banmegjelentmonográfiájajoggalmutattabeadolfstephanieváros-
modelljét,melyetanyugalmazottcsászáriéskirályikapitány1913-banalkotott.(Francová
2008c,80.p.)avárosamodellt,melyPozsonyMáriaTeréziakorabeliállapotát,konkrétan
az1778-asviszonyokatrögzítette,1912.november4-énrendeltemeg.stephanieprecízés
tiszteletreméltómunkátvégzett,mertavárosierődítményrendszert,avárosszerkezetet,az
elővárosokat,aházakatésatemplomokatlevéltáridokumentumokéstérképekalapján
vizsgálta.amunkávalegyévalattelkészült.amodelltideiglenesenavárosházánállították
ki.amagisztrátusbüszkénjelenthetteki:„Ezen,fáradtsággalésszigorútörténelmialapon
készült,igentanulságosműdicsérialkotójátsvárosunkmindenbarátjánáléslakosánál
általánosmegelégedésrefogtalálni.”89 stephanie1913.december20-ánabrollyTivadar
általmeghívottszűkebbközönségelőttelőadástistartott.90

váratlantárgyvásárlásokisadódtak,melyeknélapolgárságszolidaritásaésbizal-
manyilvánultmegamúzeumirányába.

aPozsonyiKépzőművészetiEgyesület1903.évitavaszitárlatánmutattabeRigele
alajosöregszerzetescíműalkotását,melyet időközbenEduardMajschmegvásárolt.
Helmár ágost 1903. május 6-án kezdeményezte Rigele művének a megvásárlását
Majschtól, aki 200 koronát kért Rigelének,mintegy „elismerésül s buzdításul.”91 az
összegazonbanmeghaladtaamúzeumanyagilehetőségeit.Helmárnyilvánosgyűjtést
indított,melysorán39pozsonyipolgártól205koronátsikerültszerezni.92

1905-benalegjelentősebb,23darabbólállóadománygondignácstompfaiplébá-
nostól ésmagángyűjtőtől került amúzeumba.93 az 1908-as évben Tilgner viktor és
Rigelealajosmunkáivalgazdagodtakagyűjtemények.(Mihalik1909,190.p.)Fadrusz
Terézia 1914 márciusában saját mellszobrát adományozta a múzeumnak, melyet

86 FadruszJános1891-benkészültlázárcíműművétaPozsonyivárosszépítőEgylet1905-ben
300koronáértfoglaltale,végülállamiletétkéntkerültamúzeumba1908-ban.Mnlol,K
736,9.d.289/1905;uo.név-éstárgymutatókönyv,1908,375,645.

87 afőfelügyelőség1909-benRómerFlórisháromolajfestményétéskétrajzátvásároltamega
pozsonyimúzeumnak.Mihalik1910,16.p.;Francová2015,123–124.p.

88 aMMb,3b.d.28651/v.1913,50/1913.
89 aMMb,3b.d.60/1913;apolgármesterhavijelentése.nyugatmagyarországiHiradó,26.évf.

1913.október3.227.sz.2.p.
90 aMMb, 3b. d. 60/1913; Előadás a Mária Terézia-korabeli Pozsony modelljéről.

nyugatmagyarországiHiradó,26.évf.1913.december14.287.sz.5.p.
91 aMMb,3b.d.62/1903,Helmárágostlevele(1903.május6.).
92 aMMb,3b.d.62/1903,adakozásokaRigelealajosalkottamellszobor–avár.muzeumszá-

máravaló–megszerzésére.
93 Mnlol,K736,13.d.193/1906;uo.név-éstárgymutatókönyvek,1906,944.városimuze-

umunk.nyugatmagyarországiHiradó,18.évf.1905.október17.236.sz.2.p.
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bornai győző készített 1907-ben.94 ludwig zsófiától Tilgner alkotása, Wolfgang
amadeusMozartmellszobraisekkorkerültamúzeumba.95

Pozsonyon kívüli tárgyi emlékekkel továbbra is bővültek a gyűjtemények. Reisz
simonpékmesterasomorjaimolnárcéhlevélfejléceineknyomásáraszolgálórézlemezt
ajándékozta,melyassnerpozsonyirézmetszőmunkájavolt.96

zierergézapozsonyifestőművésza16.és19.századbólszármazórajzokatésgra-
fikákat adományozott a múzeumnak, de 1916 októberében váratlanul meghalt.
csákósJózsefmúzeumiőravárosanyagihozzájárulásánakköszönhetőenmégmeg-
szerezteziererpozsonyitematikájúalkotásaitésegyébértékesképeit,köztükagróf
széchenyiistvántábrázolóolajfestménytis.97

a legjelentősebb szerzemények közé tartoztak a város történészének, ortvay
Tivadarnakésanagylokálpatriótának,batkaJánosnakatárgyai.

ortvay,aki1906-tólbudapestenélt,1912.október28.végrendeletévelés1915.
december 17. pótvégrendeletével tizenhárom különféle minőségű és típusú tárgyat
adományozottPozsonyba.Ezekközül a legértékesebb (talán)háromvolt: aranyozott
toll,melyetszületésének60.évfordulójárakapottanyugatmagyarországiHiradószer-
kesztőségétől 1894-ben, édesanyjának, ortvayné Jendrassik Júliának 1888-ban
készültmellszobraFadruszJánostólés1906-ospozsonyidíszpolgárságárólszólóokle-
vele.98

szinténjólfeltérképezhetőbatkaJánoshagyatékánakszerkezeteésatárgyakútja
amúzeumba.

batkaJános1915.augusztus15-énvégrendelkezettrégitárgyairól,melyeketszülő-
városárakívánthagyni.batka1916.február14-énfelkerestebrollyTivadarpolgármes-
tert és Kumlik Tódor helyettes polgármester,Mitterhauser Károly jegyző és Kemény
lajospénztárosjelenlétébenátadott16festményt,7szobrotés„különféleapróságo-
kat”.Feltételülszabta,hogyaszobrokésakisebbtárgyakamúzeumbakerüljenek,de
afestményekideiglenesen,amígapolgármesterihelyiségeketfelnemújítják,aPrímási
palotában,ajegyzőirodájábanhelyezzékel.batkakönyvekből,füzetekbőlészenemű-
vekből,egykb.1500darabbólállógyűjteményétavárosikönyvtárnakadományozta.99

aművészettörténetifond,csákósJózsefáldozatosmunkájánakeredményeképpen
1918-bantöbbértékestárggyalbővült.neiszidlerKárolyegykoriországgyűlésiképvise-
lő hagyatékából két Fadrusz-szobrot és fényképeket szerzettmeg. bednarics Emília
egyedülállóképgyűjteménytajándékozott,éscsákósjavaslatáraamúzeumkezdemé-

94 aMMb,3b.d.19/1914,95/1914,avárosimuzeum1914-ben.
95 aMMb,3b.d.47/1914.
96 aMMb,3c.d.37/1916.
97 aMMb,3c.d.53/1916,54/1916.
98 a tárgyakat és hagyatékának sorsát részletesebben lásdgaučík 2016, 124–125. p. (44.

jegyzet).
99 aMMb,3c.d.brollyTivadar jelentésebatka János tárgyairól (1916. február25.,5843);a

városimúzeum1916.évben.
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nyezteMarastoniJakabésRobertWosakpozsonyitémájúfestményeinekamegvásár-
lását.100

aművészettörténetigyűjteményenbelüliarányokazonbanmásfélévtizedelteltével
sem változtak. a főfelügyelőség igyekezete ellenére az iparművészeti tárgyak száma
nemnövekedett.1916-banmégmindigarajzokésmetszetekalkottákafondtöbbsé-
gét(69%),ellenbenaziparművészetitárgyakszámanagyonalacsonymaradt(11%).

arégészeta19.ésa20.századfordulójánszinténazaránylagjelentősentámoga-
tottgyűjteményekcsoportjábatartozott.afőfelügyelőségrészérőlpéldául1898–1901
között sokkalnagyobbarányú támogatástkapott,mintaz iparművészet.101 Ebbenaz
esetbenazonban,a jelentősnekmondható támogatásellenére, főlegszemélyzetiés
koncepcionálisokokmiatt,nemkerülhetettsorarégészetátgondoltabbfejlesztésére.
Helmár1900-banéppenhogycsakelkezdtea reorganizációsmunkákat,ésKönyöki
utánszámosbefejezetlenfeladatotörökölt,egyebekközöttarégészetitárgyakvásárlá-
sáratervezetttámogatástis.

a régészeti gyűjtemény azonban a Helmár-féle rendezés befejezése után sem
bővült. a főfelügyelőség1902.március29-énéleshangú levélbenkérte számonaz
elmaradást.Kézzelfoghatóeredményeketvárt,annálisinkább,mertPozsonygazdag
volt ilyen tárgyakban,mert nagyobb részükmagánkézben volt. a város határain túli
régészetikutatómunkabizonyultmégkomolyhiányosságnak:„Keresnikellettvolnaa
módotarra,hogya városkörnyékén rendezendő régészeti ásatásokútján járuljona
régiségtárfejlesztéséhez.”102

azéremtáramúzeumlegértékesebbgyűjteményeiközétartozott.amúzeum,vásár-
lásokésadományokútjánfőlegérméket,kisebbmennyiségbenpapíralapúfizetőesz-
közöketszerzett.

Például1907-benalegjelentősebbgyarapodástsimkóvilmosajándéka,50arany-,
ezüst-ésrézérme,valamintscherzaladárésnejegrafanna40ezüst-ésrézérméje
jelentette.ugyanakkoregykülönlegességisamúzeumbakerült,mégpedigaiii.János
györgy szász választófejedelem fiának emlékére 1684-ben kiadott érme. (Mihalik
1908,179. p., 180. p.) aPozsonybankészült érmék rendszeres gyűjtése1908-ban
kezdődött.(Mihalik1909,190.p.;Mihalik1913,30.p.)az1910-benelhunytMichaelis
bélaimpozánséremgyűjteménye,melyet55arany-,94ezüst-ésnagyszámúrézérme
alkotott,1914.május26-ánkerültamúzeumba.Pozsonyonkívülrőlisérkeztekadomá-
nyok. a múzeum például 1912-ben 30 darab zsigmond-kori obulust szerzett
somorjáról. (Mihalik 1913, 30. p.) a legértékesebbek közé sorolhatjuk az osztrák-
Magyar bank alapításának 100. évfordulójára kiadott emlékérmet, melyet a bank
pozsonyifiókjaajándékozott1916novemberében.103

100 aMMb,4.d.3/ii.avárosimúzeumfejlődése1918–1920.években.
101 az államilag segélyezett pozsonyi könyvtárakról és muzeumokról. nyugatmagyarországi

Hiradó,24.évf.1902.május28.120.sz.2.p.;Jelentés1902,33.p.
102 Mnlol,K736,7.d.574/1901.
103 aMMb,3c.d.58/1916.
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anéprajzigyűjteménylassanfejlődött.brollyTivadarkezdeményezésérecsak1911-
benkezdődöttegyszisztematikusabbépítkezés.Ekkorneveztékkiagyűjteményveze-
tőjévésmidzsárgézát,akiaszélesebbPozsony-vidékreterjesztettekianéprajzigyűj-
tést.104 1913-banés1914-benzömmelaszlováketnikaiterületrőlszerzettbe, illetve
vásároltnagyobbszámú,főleghasználatitárgyat.105

akönyvtárkétrészbőlállt:akézikönyvtárbólésatörténetikönyvekgyűjteményé-
ből.106 akönyvtárállományanagymennyiségbengyarapodottajándékokkaléshosszú
távúletétekkel,melyeketafőfelügyelőségbiztosított(lexikonok,szótárak,szakirodalom
stb.).107 amúzeumiőröklényegébenelégrugalmasankezeltékeztakönyvtárat,mert
nemcsakönállóköteteket,hanemfüzeteketésfolyóiratokat,illetveazegyébkategóri-
ábarajzokatésfényképeketisbesoroltak.108

Modernizációskihívásokésújutakkeresése

KönyökiJózsefhalála1900-banmintha–természetesenjelképesen–arégi,hagyomá-
nyosmuzeológiaiszemléletvégétjelentettevolna.Ezazirányultságnemzártakiakülön-
legességekgyűjtésétésprezentálását,dekövetkezetesenigyekezettazegykoripozsonyi
polgáriautonómiakulturális,főképpenépítettörökségénekadokumentálására.

amúzeumújstratégiáiHelmárágostnevéhezfűződtek,aki1900márciusaés1902
közötthangyaszorgalommalszervezteújraésrendezteaneméppenjókondícióbanlévő
gyűjteményeket.Könyökiörökségétnagyonfontosnaktartotta,azonbanelődjéhezkriti-
kusisvolt:„negyvenéve,hogyavárosimúzeumkeletkezettésszorgalmasangyűjtöttek,
devalljukbe,hogy–úgymintsokhelyüttmásutt–elvéstervnélkül.”109

atervbevettmunkákról,azokrészlegeseredményeirőlazonbannemvolttájékoz-
tatvaaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelősége,melynekazisgyanússá

104 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1911,664,998.
105 Mihalik1914,61.p.;aMMb,3b.d.60/1914.
106 albrechtJános:apozsonyimuzeum.nyugatmagyarországiHiradó,32.évf.1916.október

16.240.sz.2.p.
107 aMMb,3b.d.54/1913,62/1913;uo.3c.d.712/1916.
108 Mnlol,K736,13.d.193/1906.
109 Helmárágost:apozsonyvárosimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.

március29.73.sz.1.p.Helmármegörökítettemunkájánakazeredményeitis.1900már-
ciusátólnapihétvagymégtöbbóránkeresztülrendezteagyűjteményeket,csupánanyári
hónapokbandiktáltmagánakkönnyebbtempót.Távolabbiprogramjátakövetkezőképpen
határoztameg:„Mégvagy300éremésbankjegyátvizsgálásaésleltározása,2.Közel1000
képnekleírásaésleltározása,3.sokszáznyomtatványnakéskéziratnakátvizsgálása,4.
Körülbelül50céhládatartalmánakátvizsgálásaésleltározása,5.akézikönyvtárleltározá-
sa,6.azeddigmegnemhatározotttárgyakmeghatározása,7.amárfelállítotttárgyakpon-
tosabbmeghatározása,mertúgylátom,igennagyazoknakatárgyaknakaszáma,melyekre
csakúgyrávanmondva,hogyezvagyaz,hogyebbőlvagyabbólakorbólvaló,8.acédula-
katalógusbefejezése,9.aduplumoknakjegyzékbefoglalása,10.akiselejtezendőtárgyak
összeírása.”
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vált,hogyaPozsonyivárosiMúzeumrendelkezésérebocsátotttámogatásoknemlet-
tekkimerítve.

Hampel József ezért 1902 októberében élesen bírálta a múzeum új vezetését.
Felróttaazelégtelenkommunikációtésazévvégijelentésekelmaradását.Rosszfényt
vetettamúzeumra,hogyHampel1903.augusztus6-ánnemtudottbejutniamúzeum-
ba,mertazzárvavolt.Már-márhanyatlástésKönyökiJózseförökségénekazelherdá-
lásátvizionálta.(Pozsonyimúzeum1903,92.p.)

akomolykonfliktussalfenyegetőügybennemmáskeltamúzeumésHelmárvédel-
mére,mintamúzeumibizottságtagja,azországosanismerttörténész,ortvayTivadar.
szakmaitekintélyévelmegvédteHelmártésamúzeumbanfolyóreorganizációsmun-
kát,melysoránprecízleltározáséskatalogizálásvalósultmeg.Mindezeketnemtekin-
tetteolyanlépéseknek,melyekKönyökiéletefőművének,aszéleskörbenismertés
elismertPozsonyivárosiMúzeumnakazeszmeialapjaitástákvolnaalá,ésnetalántán
KönyökiJózseförökségétazutódainembecsültékvolnameg:„az,hogyboldogultKö-
nyökiJózsefhalálávalamúzeumdolgamegakadtvolna,valótlanállítás.Ellenkezőleg
inkábbisazáll,hogyamúzeumügyenagyonelőrehaladt.HogyénKönyökiről,avárosi
múzeumnakmondhatniszellemimegteremtőjérőlésévekhosszúsoránátbuzgógon-
dozójárólcsakalegnagyobbelismerésselszólhatok,világos,denemvélekemlékének
azzalárthatni,haahangoztatottváddalszembenkiemelem,hogyKönyökihalálaótaa
városimúzeumegészenátalakult s célszerűbben, áttekinthetőbben lett rendezve. a
múzeumotújból kellett rendezni,mert a tárgyakannyira felszaporodtak volt, hogya
helyiségszűkösvoltatekintetéből,asokszorosduplikátumokatelkelletttávolítani,sa
helyükreazújonszerzetttárgyakathozni.”110

Helmárreakciójaváratottmagára,csak1902.december5-éntetteközzényíltleve-
lét az archaeologiai értesítő hasábjain. a tényekkel érvelt. Körülbelül 3700 tárgyat
helyezett át a múzeumon belül, és 3000-et cédulával és számmal jelölt meg; 100
pecsétnyomótazonosított,2000tárgyértékéthatároztamegéskörülbelül1500kata-
lóguskártyátírt.akatalógusbafelvett500darabérmet,további500-at,melyekköny-
nyebbenazonosíthatóakvoltak,TestoryFerencsegédőrhatározottmeg.azérmekésa
pecsétekspeciális,csakezekreacélokraszolgálóújszekrényekbekerültek.összesen
13szekrénytcsináltatottés5régebbitmegjavíttatott.anehezebbtárgyakatnapszá-
mossegítségévelhelyezteát.akatolikusfőgimnáziumigazgatója,PolikeitKároly„szí-
vességből”rendezteaprehistorikusésókoritárgyakat,melyeketkét-háromgimnáziumi
diákkatalogizált.Helmárhangsúlyozta,hogyezeketamunkákat,tisztánentuziazmus-
tólvezérelveingyenvégezte.(Pozsonyimúzeum1903,93.p.)

anagylendületazonbanminthaalábbhagyottvolna.néhányévelteltévelnyilvánva-
lóvávált,hogybárHelmárigyekezettmodernizálniagyűjteményeket,amúzeumgyűj-
teménygyarapításipolitikájánakamegváltoztatásáraezkevésvolt.avárosimagisztrá-
tus megnyerése a terv érdekében sikertelen maradhatott. Miután a Pozsonyi
városszépítő Egylet 1907-ben, már nyugdíjasként, ismét múzeumi őrré választotta,

110 ortvayTivadar:suumcuique.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.október31.251.
sz.1.p.HampelJózsefabizalmathelyreállítandó,gyorsanközölteortvaycikkétis.Pozsonyi
múzeum1903,93–94.p.
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kicsitmegtörvekonstatálta:„atöbbiadomány jelentéktelen, inkábbkuriozitum,mint
régiség.”(Mihalik1908,179.p.)

amásikoldalonHelmármunkásságánakagyümölcseimégisbeértek,hiszenaláto-
gatókszáma1903-tólnövekedettés1906-banért el a legnagyobbszámot13ezer
látogatóval. Ez az irány egészen az első világháború kitöréséig megmaradt.111 Ez is
jelezte, hogy a Pozsonyi városiMúzeumamagyarmúzeumügy egyik legjelentősebb
regionálisalkotóeleménekszámított.

2. grafikon.aPozsonyivárosiMúzeumlátogatottsága1873–1917között112

Keretéstartalom:apozsonyimúzeumiviták

a20.századkezdeténapozsonyiértelmiségikörökbenélénkvita tárgyátképeztea
városimúzeumtovábbi irányultsága, infrastruktúrájánakmodernizálása,különöskép-
penegyönállószékhely,egymúzeumipalotafelépítése.Ezekkelszorosanösszefüggött
amuzeálisgyűjteményekfejlesztéseésaraktározásigondokmegoldása.Ebbenadis-
kurzusbanalegfontosabbvéleményformálókHelmárágostésortvayTivadarvoltak.

111 amúzeumlátogatóit,azoktársadalmistátusátakövetkezőtanulmányombanvizsgáltam:
gaučík2017.

112 agrafikonforrásai:aMMb,3b.d.21/1913,62/1913,95/1914,uo.3c.d.2/1916;das
stadtmuseumimJahre1915.Pressburgerzeitung,153.évf.1916.január23.22.sz.4.p.;
dasstadtmuseumimJahre1917.Pressburgerzeitung,155.évf.1918.február15.45.sz.
2.p.; Jelentés1904,56.p.;schönherr1906,80.p.;Mihalik1907,89.p.;Mihalik1909,
181.p.
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Helmár1902márciusábantetteközzé„memorandumát.”cikkébenavárosimúze-
umhelyzetétaTermészettudományiMúzeumévalegyüttelemezteésavárosimúzeumi
hálózat újraszervezésére tett figyelemre méltó kísérletet. Felvetette a szakosodott
múzeumok létrehozásánakgondolatát is.a város ipari jellegére reflektálva javasolta
egyiparmúzeumalapítását.nagyonjólérzékelteamagyarországimúzeumügybenzajló
folyamatokat:azállamésbizonyosfokigamegyéknélkülnemlehetlétrehozniregioná-
lisjellegűmúzeumokat,melyek–amegyeikeretekettúllépve–tudományos-kulturális
központokkéntisműködhetnek.Kritikusanjegyeztemeg,hogyéppenanyugat-magyar-
országi régióban (ez alatt a Pozsonytól északra elterülő területet, a vág völgyét és
annakszélesebbkörnyékétértette)lehetettvolnaegyilyentípusúregionálismúzeum.
Ennekhiányábankerültekugyaniskülföldreerrőlavidékrőlahagyományoskézműipar
termékei(fazekasság,hímzésekéscsipkézés).113

anémetésosztrákmúzeumokat jól ismerőHelmárszélesebbösszefüggésekben
elemezteaPozsonyivárosiMúzeumot.szerinteanémetésosztrákvárosfejlődéssel
szembenamagyarországivárosiasodásmegkésettvolt.Ennekkövetkeztébengazda-
ságilagéskulturálisankevésbéfejlettvárosokjötteklétre,vékonyabbmecénásiréteg-
gel.Pozsonybanemiattnemalakultmegegykomolyabbrégiótörténetimúzeum.aváro-
simúzeumrapedigamuzeálistevékenységekkésőiszakosodásaésarculatánakkicsit
homályosvoltanyomtaráabélyeget.gondolatmeneteburkoltanbíráltaarégi,Könyöki-
félemúzeumirányításigyakorlatotésavárosvezetésmúzeumfelfogásátis:

„országunksajátospolitikai fejlődéseközbennemkeletkezteksűrűnolypolitikai
központok,melyekszázadokraterjedő,nagyobbszabásúpolitikaiszereplésüknélfogva
egyszersmind kulturális központokká válhattak volna […] nálunk a vidéki városok
hasonlófejlődéséneklegfeljebbcsakcsíráitlátjuk:példaráKolozsvárésnagyszeben.
Ha Pozsony valamely kisebb országnak vagy valamely provinciának fővárosa volna,
akkorittmagátólolymúzeumkeletkezettvolna,mintanémetbirodalomkisebborszá-
gainakvagyausztriatartományainakfővárosaiban.Ezekamúzeumokáltalánosisme-
reteket terjesztő intézetek; gyűjteményeik felkarolják a tudományok,művészetek és
más emberi foglalkozásokmindenféle ágait. a nevezett országok vidéki városaiban
pedighelyi érdekű, történelmimúzeumokatalapítottak,melyekegy-egy városnakés
szűkebbkörnyékénekmúltjáttükrözikvissza.

Pozsonynak,mintvidékivárosnakazlettvolnaafeladata,hogyilyenlokálistörté-
nelmimúzeumotteremtsen–ésennekafeladatnakmegisfelelhetettvolna.amúze-
umok lelkes alapítói, támogatói és volt őre azonban ösztönszerűleg érezték, hogy
Pozsonytetérenmásszélesebbkörűszerepisilleti,sígytörtént,hogytisztánvárosi
történelmimúzeumhelyettáltalánosismereteketterjesztőmúzeumkeletkezett.ilyen
múzeumnakhelyesésszakszerűfejlesztéseazonbanfelülmúltaavárosnakésamúze-
umpártolóinakerejét,ésennekkövetkeztébenvanmostmúzeumunk,melysemaz
egyik,semamásikfeladatnaknemfelelmegteljesen.[M]intáltalánosismereteketter-
jesztőmúzeumnagyon tökéletlenés szegény,mint városi történelmimúzeumpedig

113 Helmárágost:apozsonyvárosimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.
március 29. 73. sz. 1. p.; Helmár, august: unsere sädtisches Museums. Pressburger
zeitung,139.évf.1902.március29.87.sz.1–2.p.
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nemrendelkezikannyihelyiséggel,hogyazösszesrendelkezésreállópozsonyiemléke-
ketiskellőenésméltómódonellehetnehelyezniafontosabbáltalánosérdekűtárgyak
mellett,éspedigannálkevésbé,minthogyazösszespozsonyiemlékekamostanihelyi-
ségbenakkorsemférnénekel,haanempozsonyitárgyakatelistávolítanók.”114

Helmárkonkrétjavaslatotfogalmazottmegavárosimúzeumihálózatátszervezésé-
re.avárosnakhatékonyabbantámogatniakellettvolnaavárosiésatermészettudomá-
nyimúzeumot,és lehetőségeihezmérten résztkellettvolnavennieegy regionálisés
egyiparmúzeumalapításában.aPozsonyivárosiMúzeumtárgyait,melyeknemálltak
kapcsolatbanavárostörténetével,emúzeumoknakajánlottákvolnafel.115 Mindkétúj
múzeumszékhelyétaz1772–1773-banemeltmagtárban (schüttkasten, granárium)
képzelteel,melyneksorsárólmár1901-tőlvitafolytavárosisajtóban.116

csakezekutánkövetkezettvolnaavárosimúzeumvárostörténetimúzeummávaló
fejlesztése.számoskülföldipéldát(antwerpen,Haarlem,nürnberg)felsorakoztatvaa
régivárosházaelőnyeireéseffektívkihasználásrafektetteahangsúlyt(atörténetimúlt
jelképe,reprezentatívhelyiségek).117

ortvay Tivadar, aki 1902. július 17-én nyári szabadságáról, a németországi
Tutzingbóljegyeztecikkét,szinténnagyteretszenteltaPozsonyivárosiMúzeumhely-
zetének.Helmárhozhasonlóanszélesebbperspektívábólelemezteafejlesztésmódja-
it. Úgy látta, hogy a pozsonyi múzeum ugyan nem versenyezhet a kiállított tárgyak
mennyiségét tekintve például amünchenivel, azonban tematikákban és kronológiai
szempontbóljobbandokumentáljaazegyestörténelmikorszakokat.Kiemelte,hogya
pozsonyiak gyűjteményei szorosabbankapcsolódnaka város és környékének termé-
szetrajzáhozésművészettörténetéhez,ezért„kerekebbegészetképez,összefüggőbb
áttekintéstnyújt,teháttájékoztatóbbéstanulságosabb”.118 gyorsanazonbanhozzáfűz-
te: ezmég nem jelenti azt, hogy a pozsonyi múzeum kulturális nívó szempontjából
magasabbanállnaamüncheninél,melytágaséskényelmesépülettelbírésazújszer-
zeményeketgondnélkülelhelyezi,emellettMünchendifferenciáltmúzeumihálózatá-
nakarésze.

a németországi példa említése arra szolgált, hogyortvay felhívja a városvezetők
figyelmétazújmúzeumiszékházszükségességéreésaraktározásigondokmegoldá-
sára.aPozsonyivárosiMúzeumcsakígykerülhetett„akorszínvonalára”,éscsakez

114 Helmárágost:apozsonyvárosimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.
március29.73.sz.1.p.

115 uo.
116 aschüttkastenügye.nyugatmagyarországiHiradó,14.évf.1901.május4.102. sz.2.p.;

Helmáraugust:derschüttkasten.PressburgerPresse,6.évf.1903.április13.272.sz.2.p.
117 Helmárágost:apozsonyvárosimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,15.évf.1902.

március29.73.sz.1.p.FőlegHelmáragitációjánakköszönhetőensikerültelkerülniamag-
tárlebontását,ésúgytűnt,hogyapozsonyimúzeumihálózatmodernizációjánakútjában
nemállsemmiféleakadály.Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1903,292,688;
buday2015.

118 ortvay Tivadar: a városimuzeum.nyugatmagyarországiHiradó,15. évf.1902. július19.
164.sz.1–2.p.
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biztosíthattaavároskultúrájánakbel-éskülföldiismertségétéselismerését:„avárosi
múzeummindenműveltidegenlátogatószemébenazatükör,melybenavároskultu-
rálisésszellemiállapotatükröződikvissza.nemavárosinyáriszínkör,semavárosi
egyébmulatóhelyek[…]képezikavárosszelleminívójánakhévmérőjét,hanemakul-
turálisintézmények.Ezekérdekébeninkábbkelláldozatokathozni,minttisztánatár-
sadalmiéletkényelmeinekfejlesztésére.”nemkerültemegazévtizedekótaáldatlan
helyzetbenleledzőTermészettudományiMúzeumotsem.értékesgyűjteményei–meg-
felelőépülethíján–veszélyeztetvevoltak,némelytárgyatamegsemmisülésfenyege-
tett.Ezazállapotavárosraisrosszfénytvetett.119

a pozsonyi múzeumi diskurzusra gyorsan felfigyelt a Múzeumok és Könyvtárak
országosFőfelügyelősége,amelymár1900-tólkezdeményezteújmúzeumiépületek
létrehozását, illetvearégebbiekátalakításátakorviszonyainakmegfelelően.afőfel-
ügyelőségmárekkor számoltapozsonyimúzeumi székházzal (Pozsonyonkívülmég
alsókubinban,Keszthelyen,Miskolcon,Poprádon,szombathelyenésversecentervez-
tekújépületeket).(Jelentés1904,84.p.)

a főfelügyelőség koncepciója alapvetően eltért Helmárétól és ortvayétól, hiszen
csakaPozsonyivárosiMúzeumfejlesztésévelszámoltak.Elsősorbanakiállításiésrak-
tározásiproblémákmegoldásáratörekedett.Egyregionálisjellegűmúzeumlétrehozá-
sánakagondolatátazonbannemtámogatta.120

aPozsonyivárosiMúzeummúzeumibizottságaazelőrelépéstatárgyakátadásá-
banláttaegyúj,regionálismúzeumnak.azzalérveltek,hogytöbbezerretehetőazon
tárgyakszáma,melyeksemmifélekapcsolatbannemállnakPozsonytörténetével,és
egyébkéntiskikelleneőketválogatniagyűjteményekből.atulajdonképpenipozsonyi
tárgyaknak pedig csak kisebbik hányada szerepelhet az állandó kiállításon. a régi
városházát,műemlékként,továbbraismegfelelőszékhelynektartották,ésnemtámo-
gattákannakbővítését.Koncepciójukatcsehországipéldákkal(Prága,Troppau)isalá-
támasztották,aholavárosiésregionálismúzeumokproblémáknélkülléteztekegymás
mellett,sőtegymástkiegészítveműködtek.121

amúzeumibizottságésHelmárterveminthaegyidőremegegyezettvolnaaváros
elképzelésével,hiszenmár1903-bannyilvánvalóvolt,hogyújmúzeumiépületrenincs
kilátás.amagisztrátusazaddigavárosbankülönbözőhelyekenszétszórthivatalaita
Prímásipalotábantervezteösszevonni.122

avárosiképviselő-testületkezdetbennyitottnaklátszottamúzeumimizériákkeze-
lése irányában,ugyanis1903áprilisábanelfogadtaMelczerzsigmondépítész tervét

119 uo.
120 apozsonyimuzeumjövője.nyugatmagyarországiHiradó,16.évf.1903.március1.49.sz.

2–3.p.
121 uo.
122 [aprimáspalotavárosházicélokra].nyugatmagyarországiHiradó,16.évf.1903.március1.

49.sz.3.p.
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egymúzeumiszékházról.(buday2015.)az1903.június2.határozataazonbanmára
magtármúzeumicélokravalóadaptálásárólszólt.123

Hosszabbszünetután,1903szeptemberében,Helmárágosttettleazasztalraegy
átfogóbb,egybenambiciózustervet,anyugatmagyarországiMúzeumegyesületlétreho-
zását.Ezakiérleltkoncepcióújlendületetkívántadniegyrésztazinfrastrukturálisfej-
lesztéseknek(önállóépületamúzeumnakésakönyvtárnak),másrésztakorábbanfel-
vetettregionálisközponteszméjét–aPozsonyivárosiMúzeumegyfajtatranszformáci-
óját – igyekezett elhinteni a közvélemény körében. Helmár munkatársaival, Kumlik
Emilpolgármester-helyettesselésortvayTivadarralegyütt1903.szeptember9-éntette
közzéanyugatmagyarországiMúzeumegyesületalapításáravonatkozófelhívását.

Minthaszületőfélébenlettvolnaaregionálismúzeum.KezdetbenPozsonyvárosa
ésafőfelügyelőségistámogattaazegyesületgondolatát.aváros100ezerkoronátés
telket,a főfelügyelőség140ezerkoronát ígértazépítkezésimunkálatokra.Úgytűnt,
hogyazegyesületanyagialapja is rendelkezésreáll,mertaz inaktívPozsonyMegyei
KözművelődésiEgyesület–mindenbizonnyalortvayajánlására–anéhányezerkoro-
nárarúgóvagyonátazegyesületnekszánta.

azalapítókszerintazegyesülethiánypótlófeladatokatlátottvolnaelPozsonytudo-
mányoséskulturáliséletében,ésaPozsonyivárosiMúzeumotishathatósansegítette
volna.Errevéleményükszerintazértvoltszükség,mertalakosságszámarányátvizs-
gálva Pozsony megye (de vele együtt győr, Moson, Komárom, nyitra és Trencsén),
szembenazalföldimegyékkel(bács-bodrog,csongrád,Jász-nagykun-szolnok,békés
éscsanád)mindamúzeumicélokanyagitámogatása,mindamúzeumipártolótagok
tekintetében lemaradt.a szélesebb régiókban tevékenymuzeálisegyesületek ishiá-
nyoztakPozsonymegyében(HelmárékakassaiFelső-magyarországiMúzeumegyletre
ésatemesváriszékhelyűdél-magyarországiMúzeumegyesületrehivatkoztak).

az egyesület nem titkoltan a Pozsonyi városi Múzeum háttérintézményeként is
működött volna, egyben tudományos és muzeális feladatokat kívánt betölteni:
„Mindnyájukatpedigarrakérjük,támogassákazegyesületnekműködéséttudományos
munkálkodás,tárgyakgyűjtése,érdekestárgyakamúzeumbanvaló–letétként–kiál-
lításaésvégreazáltal,hogyesetlegesásatásokésbúvárlatokalkalmávalazegyesület
küldötteinekkezérejárjanak.Mennyikincsettalálhatatermészet-,régiség-ésatörté-
netbúváranyugati megyékben.demindeztrendszeresenkeresni,gyűjteniéstudomá-
nyosan feldolgozni iskell; csakakkor [válhat]hasznáraaműveltségnek,akulturális
haladásnak.”124

Helmárék az aláírásgyűjtések során megszólították az egyházak, a város és a
megyeképviselőit,azarisztokráciátésapolgárságot,ahelyiéskörnyékbeli tudomá-
nyos-kulturális élet prominens képviselőit, illetve a helyi pénzintézeteket. a felhívás

123 Helmárágost:városimuzeumésvárosikönyvtár-épület.nyugatmagyarországiHiradó,16.
évf.1903.október27.244.sz.1–2.p.

124 Felhivásapozsonyivárosimuzeuméskönyvtárérdekében.nyugatmagyarországiHiradó,
16.évf.1903.szeptember24.216.sz.2–3.p.

a polgári autonómia és mecénásság jelképe... 47



élénkfogadtatásratalált.a16alapítótagmellett81-enléptekbeazegyesületbe.125 az
alaptőketekintélyes8465koronátszámlált.126

azigencsakáltalánosságbanmegfogalmazottregionálismúzeumterve,egyáltalán
egy szakosodott múzeumi hálózat kialakítása, másokat, nem éppen a tudományos
világbóljöttszemélyeketisinspirált.aszéleskörbenismertagrárszakember,aPozsony
vármegyeigazdasági Egyesület titkára,Horváth Jenő fogalmazottmegegymarkáns
véleményt, illetve vázolt egy – Helmárék számára minden bizonnyal meglepő – új
múzeumitervet.Horváthegymezőgazdaságimúzeumgondolatátvetettefel.vázoltaaz
eddigtett lépéseitezügybenésmeglebegtetteazországosMezőgazdaságiMúzeum
lehetséges részvételét is a pozsonyi mezőgazdasági múzeum alapításában. nem
beszéltalevegőbe,hiszenaz1902-esii.megyeimezőgazdaságikiállításegyikszerve-
zőjekéntjórálátásavoltalehetségestárgyakra.127

Helmárésortvayreakciójátnemismerjük,de1903októberébenmármásgondok
foglalkoztattákőket.amagtárkérdésében,ésígyazújmúzeumiépületügyébenisradi-
kális,neméppenpozitívfordulatkövetkezettbe:avárosvezetésemindjobbanalebon-
tásafeléhajlott.

avárosimagisztrátus1903.szeptember1-jénkétbizottságot,egyműszakitésegy
múzeumi-könyvtárit állított fel a magtár átalakítása ügyében. gyorsan nyilvánvalóvá
váltakétbizottságegymástóldiametrálisaneltérőálláspontja.

azortvayTivadar,Helmárágost,FeiglerFerenc,KumlikEmilésMerglödönalkotta
múzeumi-könyvtáribizottságamagtármegőrzéseésmúzeumi,illetvekönyvtáricélokra
valóátalakításamelletttörtlándzsát.számításaikszerintazátépítés277ezerkoroná-
bakerültvolnaésnemterheltevolnamegavárosiköltségvetést.Ellenbenegyteljesen
új épület 600 ezer koronát emésztett volna fel. abban az esetben, ha a város egy
modern,példáulareichenbergi,münchenivagyazürichimúzeumiszékházakmintájá-
rakészültépületbengondolkodottvolna,annakköltségei1–1,5milliókoronáttettek
volnaki.

a műszaki bizottságban a helyi építészek és építési vállalkozók képviseltették
magukat.amagtárátépítésétsokkalnagyobbösszegre,366ezerkoronáraszámolták
ki,sőtanemvártakadályokmiatteznövekedhetettis.aprioriamagtármegtartása
ellenvoltak.

amúzeumi-könyvtáribizottság,melyvitattaamásikbizottságszámításait,számba
vetteaPrímásipalotaátalakításánaka lehetőségét is.Ezazonbancsakegyelterelő
manővervolt,hogymégjobbanhangsúlyozzákamagtárelőnyeit.számításaikszerinta

125 aMMb,3b.d.Jelentkezésiíveka–R;Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1903,
502; Felhivás a pozsonyi városi muzeum és könyvtár érdekében. nyugatmagyarországi
Hiradó,16.évf.1903.szeptember24.216.sz.2–3.p.;Helmár,august:stadtmuseumund
stadtbibliothek.Pressburgerzeitung,140.évf.1903.október27.293.sz.2–3.p.;Jelentés
1904,56.p.

126 Helmárágost:apozsonyivárosimuzeumőrjelentése.nyugatmagyarországiHiradó,17.évf.
1904.május7.105.sz.2.p.

127 HorváthJenő:apozsonyimuzeumkérdéséhez.nyugatmagyarországiHiradó,16.évf.1903.
október3.234.sz.1–2.p.
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Prímási palota csupán2ezerm2 kihasználható felületetnyújtott, ellenbenamagtár
3150m2-t.az irodákszámáraistöbbhely lettvolnaamagtárban,mintapalotában.
végülisaMelczer-féleépítészetitervfelhasználásátjavasolták,azzalérvelve,hogyazt
afőfelügyelőségistámogatja.

Helmárazonbanérzékelveazépítészetilobbinövekvőbefolyásátésaterveikelleni
összehangolttámadásokat,bizonyosfokúcsalódottságában,keserűen,máregynega-
tív forgatókönyvet is kilátásbahelyezett: „Engedjemeg a t. közönség, hogy ehhez a
hivatalos tájékoztatáshozhozzá fűzzekmégnéhány, a személyemre vonatkozó szót.
Midőnfelkértek,hogyvegyemátamúzeumvezetését,szülővárosoméshazámiránti
szeretetbőlindíttatvaelhatároztam,hogyhosszabbidőrelemondvakedvenctanulmá-
nyaimról,feláldozomidőmet,erőmet,felhasználomtapasztalataimatéstehetségemet
két nemes cél elérésére: Pozsony rangjáhozméltó és égető szükségessé vált nagy
múzeum és nyugat-magyarországi múzeum-egyesület alapítására. Ha megbukik az
egyikkelegyüttamásik is, időmfeletthajlamaimszerintújraszabadonrendelkezhe-
tem,minthogyamostani,zsúfolásigmegteltmúzeummárcsakrövididőreadmunkát.
nemfogokelkeseredvevisszatekinteniaharcidejére.nem!Többnemesszívűjóindu-
latot, őszinte lelkesedést tapasztaltam s láttam,mint vártam volna, különösen ama
osztályokkörében,melyekvárosunkbanilyenkérdésekeldöntésénélnemjutnakszó-
hoz.azonkívülalegkiválóbbszakemberekéselőkelőjelleműországostekintélyeklel-
kesenpártoltákeszmémet.avisszapillantáserreaszívbőlfakadóőszintelelkesedésre
éspártolásramindenkorörömmel fogeltölteni.Ha javaslataim, terveimmegbuknak,
sajnálni,szívbőlsajnálnicsakazt fogom,hogyahelybelidöntőkörökelmulasztottak
egykedvezőalkalmatavárosfelvirágoztatására.”128

avárosiképviselő-testületHelmáréstársaiagitációjaellenére,afőfelügyelőség,a
budapestiéskülföldiszakemberektiltakozásaellenére1903.november11-éndöntött
amagtár lebontásáról,miközbennemnyújtott alternatívát amúzeumésa könyvtár
részére.129

avárosamagtárralkapcsolatbanvalójábanegyévalattkételtérődöntésthozott,
ésezzelszintelesöpörteamúzeumihálózatátszervezéséretettkorábbiszakmaijavas-
latokat.130 avárosihonatyáknemvéletlenül,akedélyekbizonyos fokú lecsillapodása
után, csak 1904márciusában határoztak a Prímási palota múzeumi (és könyvtári)

128 Helmárágost:városimuzeumésvárosikönyvtár-épület.nyugatmagyarországiHiradó,16.
évf.1903.október27.244.sz.1–2.p.

129 Helmár a barokk művészet szakértőjével, cornelius gurlitt-tal és az osztrák építésszel,
camillsittévelisfelvetteakapcsolatot.amagtármegőrzésemellettálltkikétpozsonyiszü-
letésűszemélyiségis,aszobrászFadruszJánosésazíróKozmaandor.[Helmárágost].a
pozsonyivárosimuzeumőrjelentése.nyugatmagyarországiHiradó,17.évf.1904.május7.
105.sz.2–3.p.;[Helmár,august]MusealberichtüberdasJahr1903.Pressburgerzeitung,
141.évf.1904.május6.126.sz.2.p.

130 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1903,474,485,520,582,596,632.
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célokra való átalakításáról.131 Mindezek tükrében nem volt véletlen Helmár ágost
lemondásaamúzeumiőrifunkcióról1904októberében.132

afőfelügyelőségazonbannemadtafel.azújlobbizást,apozsonyikulturálisintéz-
ményekközpontosításavégett,1905.július15-énkezdte.Pozsonynakjelezte,hogya
Prímásipalotátalkalmasnakvéliavárosimúzeuméskönyvtárelhelyezésére,azonban
saját építészeti és műszaki megoldásokkal, illetve költségvetéssel rukkolt elő.
Mindezekmellett40ezerkoronasegélytnyújtottvolnaakönyvtárraéstovábbi25ezret
azegyébépítkezésiköltségekre.avárosugyanakkorengedélytkapottvolnaaz1903-
asdotációmerítésére,mégpedig100ezerkoronanagyságban.afőfelügyelőségköte-
leztevolnamagátarra is,hogyazállamiköltségvetésbenkeresztülviszi10éves idő-
szakraévi100ezerkoronasegélyelfogadását.végeredményébenafőfelügyelőséga
rekonstrukcióra265ezerkoronátnyújtottvolna.avárosnakakiadások25%-átkellett
volnaállnia.

Ebbenakonstrukcióbanarégivárosházánakcsupánmellékesfunkciójalettvolna,
aholkizárólagavárosiélet tárgyiemlékeitállítottákvolnaki.aPrímásipalotabelső
terének a kihasználhatóságát 3  676,21m2-ben határoztákmeg (valamilyenmódon
Helmárék1903októberiérveléséhezképestmégistaláltaktöbbhelyet).

aföldszintenazirodákatésesetlegakőtárathelyeztékvolnael.azemeletközadott
volnaotthontakönyvtárnak,egyébirodáknak,kutatóteremnekésaruhatárnak.azelső
emeletrearégészeti,művészet-ésipartörténeti,illetveanéprajzigyűjteményekkerül-
tekvolna.amásodikemeletrealaboratóriumokatésaraktárakattervezték.133

az 1904 végétől elhallgatott Helmár is aktivizálódott. 1905. október 29-én tette
közzéjavaslatátarégivárosháza,aPrímásiésazapponyi-palotaátfogórekonstrukció-
jára.alaposterveafőfelügyelőséggondolatmenetétkövette,deimmáravárosihivata-
lokelhelyezéséreisgondolt.134

adolgokminthaelőrelendültekvolnaéskialakulófélbenlettvolnavalamilyenközös
akarat.afőfelügyelőségáltalkiküldöttbizottság,schulekFrigyesésMölleristvánépí-
tészekkelegyütt1905.november16-ánmértefelaPrímásipalotátésszűkebbkörnyé-
két.Hangsúlyoztákapalotaépítészetiegységénekamegóvását.arégivárosházaésaz
apponyi-palotaösszekötésétjavasolták,deépítészetiegységükmegőrzésemellett.135

a városi képviselő-testület1906.március5.4701/v. számúhatározataazonban
egyáltalánnemvette figyelembe semazelőzetes szóbeli egyeztetésekeredményeit,
sema főfelügyelőségajánlásait,de főképpenamúzeumérdekeit.avárosaPrímási
palotátugyanígéreteszerintamúzeumnakésakönyvtárnakszánta,denémelyvárosi
hivatalt is ott helyezett volna el. Ez a lépés, amúzeumés a könyvtár helyiségeinek

131 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1904,803;Jelentés1905,55.p.
132 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1904,684.
133 Mnlol,K736,11.d.655/1906. 
134 Helmár, august: saalbau,Rathhaus,Museum,bibliothek. Pressburger zeitung, 142. évf.

1905.október29.299.sz.5–6.p.;Mnlol,K736,12.d.87/1906.
135 Mnlol,K736,13.d.219/1906;uo.név-éstárgymutatókönyvek,1906,213.
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nagyarányú csökkentése, az előzőmegállapodás felrúgása komoly presztízsvesztést
okozott.136

brollyTivadarpolgármester1906.március17-éntájékoztattalevélbenafőfelügye-
lőségetadöntésről.budapestrőlaválaszgyorsvolt,számonkérőéskritikus:

„a főfelügyelőségsajnálattal vette tudomásulahatározatból,hogyPozsonyváros
polgárainaktöbbségenincskellőentájékoztatvaazonfeladatoknagyságafelől,amely
avárosukbanlétesítendőmúzeuméskönyvtárrészérőlbetöltésrevárnak;nemméltá-
nyoljákeléggéazállamnakkulturálisintézménylétesítéséreirányulóáldozatkészségét,
ésnemszámolazokkalakötelességekkel,amelyekPozsonyvárosáraakérdésmegol-
dásakörülhárulnak.

ismételtenvoltalkalmunkkifejteniannakahivatásnakkultúrpolitikainagyjelentő-
ségét,melyetaPozsonyban létező tud.gyűjteménycsoportokegynagygyűjteménybe
valóegyesítésévelalkotandó intézménynekszántunknemPozsonyvárosnak,hanem
azegésznyugatifelvidéknektudományosésközművelődésiközpontjátkívánvaabban
megteremteni.[…]

sajnálattalkelltehátkijelentenem,hogyamúzeumokéskönyvtárakországosfőfel-
ügyelősége nem nyugodhatik bele e határozatba és annak végrehajtása esetén
lemondvaarrólatervről,hogyaprímásipalotátfogadjaelavárosimúzeuméskönyvtár
helyiségeül,amúzeumiépítkezéskérdésétújalaponkívánjatárgyalni.

Ezújalapazelőzményekutánkétiránybankeresendő,vagyvisszatéravárosere-
detitervéreésahidászszertárátalakításávaladmódotamúzeuméskönyvtármegfe-
lelőelhelyezésére,vagyhaaznemkivihető,önállóépületemelésévelgondoskodika
gyűjteményeksorsáról.”137

afőfelügyelőségkomolynyomásgyakorlástfejtettki:azévi100ezerkoronaállam-
segély leállítását előlegezte meg, ha „az építkezés az általa képviselt tudományos
szempontoknakmegfelelőmódonnemnyermegoldást”.138

a városnaknemvolt választási lehetősége.Elutasítómagatartásamiatt könnyen
eleshetettazállamhosszútávúkulturálistámogatásától.139 brollyTivadar1906szep-
temberébenmárkompromisszumosmegoldástkeresett.avárositanács1906.szep-
tember3-ándöntöttazújmúzeumiszékházfelépítéséről,mégpedigaduna-parton,az
ipari iskolamellett.brollyezalapjánkérteafőfelügyelőséget,hogynyújtsonszakmai
segítségetazépítészetitervekfeltételeinekkidolgozásánál.140

136 Mnlol,K736,14.d.241/1906.
137 Mnl ol, K 736, 14. d. 241/1906. szalay imre helyettes főfelügyelő később, a

nyugatmagyarországiHiradóhasábjaintájékoztattaPozsonyközvéleményételutasítóállás-
pontjukmozgatórugóiról.Muzeumés közkönyvtár. nyugatmagyarországi Hiradó, 19. évf.
1906.augusztus10.181.sz.1.p.

138 Mnlol,K736,14.d.241/1906.
139 KultúrpalotaPozsonyban.nyugatmagyarországiHiradó,19.évf.1906.augusztus31.197.

sz.3.p.
140 Mnlol,K736,16.d.794/1906;uo.név-éstárgymutatókönyvek,1906,794,839.
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a főfelügyelőség pozitívan reagált, és felvette a tárgyalások fonalát. schönherr
gyula,afőfelügyelőségtitkáraésPeczsamuépítész1906.szeptember21-énérkezett
Pozsonyba.afelekmegegyeztekazépületnagyságában,ésaköltségvetésrőlisegyez-
tettek.Megtekintettékatelket,melyenimpozánskultúrpalotánakkellettvolnafelépül-
nie.avárosköteleztemagát,hogyafőfelügyelőséggelszorosanegyüttkívánműködni,
ésaversenytárgyalásfeltételeitafőfelügyelőségajánlásaialapjánhatározzameg.141

Helmárágostisbekapcsolódottadiskurzusba.Főlegnémetországiéssvájcipéldá-
konelemezteazújszékháztérbelilehetőségeit.vázoltaalegfontosabbbel-éskültéri
műszaki,illetveesztétikaimegoldásokat.Hangsúlyozta,hogyavárosipanorámaszer-
vesrészétkell,hogyalkossaakultúrpalota.Emellettalkalmazkodniakellabarokkés
klasszicistastílusbanépültkörnyékbeliépületekhez.142 Helmárközben is járta főfel-
ügyelőségnél,hogyazmeggyorsítsaapozsonyikultúrpalotaépítését.143

avároselőszöra régivárosházaösszeköttetésétvalósítottamegaPrímásiésaz
apponyi-palotávalHübnerJenőésMesznersebestyén1907-benkészültterveialapján
1910–1912között.azátépítéseredményeavárosházánakazakkoribatthyánytérre
tájékozódóneogótikusszárnyalett.144

a kultúrpalota ügye vontatottan haladt. az építészeti tervek versenytárgyalására,
miután1909.március9-énkihirdették,csak1909.november30-ánkerültsor.azérté-
kelésméginkábbkésett,1910.október29–30-ánvalósultmeg.145

azértékelőbizottságbanavárosésafőfelügyelőségképviselői,egyetemitanárok,
múzeumiszakemberek,mérnökökésépítészekfoglaltakhelyet.146 abeérkezettnyolc
pályázatbólnégyetutasítottakel.abizottságavárositanácsnakmegvásárlásraaján-

141 apozsonyikultúrpalota.nyugatmagyarországiHiradó,19.évf.1906.szeptember22.215.
sz.4.p.

142 Helmárágost:azujonnanépítendőmúzeuméskönyvtár.nyugatmagyarországiHiradó,19.
évf. 1906. november 4. 251. sz. 3. p.; Helmár, august: neubau desMuseums und der
bibliothek.Pressburgerzeitung,143.évf.1906.november4.302.sz.2.p.

143 Mnlol,K736,név-éstárgymutatókönyvek,1907,262.
144 b. Mánya 2015, 173. p.; városházépítési ügyek. nyugatmagyarországi Hiradó, 24. évf.

1911.december22.292.sz.3.p.;apozsonyivárosházaátalakításitervpályázata1908,
1–2.p.

145 Mihalik 1911, 45. p.; in angelegenheit in Musealbaues. Pressburger zeitung, 148. évf.
1911.május10.127.sz.3.p.

146 abizottságtagjaiakövetkezőkvoltak:brollyTivadarpolgármester;szalayimre,aMagyar
nemzetiMúzeumigazgatójaésaMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelőségének
főfelügyelője,Hültldezsőműegyetemimagántanár,aMúzeumokésKönyvtárakországos
Főfelügyelőségének főfelügyelője; Kertész K. Róbert műszaki tanácsos, országos
Képzőművészeti Tanács;Fritzoszkárépítész,műegyetemiadjunktus,MagyarMérnökés
építész Egylet; ágoston Emil építész, Magyar építőművészek szövetsége; Eremit lajos
pozsonyiépítész,törvényhatóságibizottságitag;Feiglersándorpozsonyiépítész,törvény-
hatósági bizottsági tag; dobisz Jenő városi főmérnök, bírálóbizottsági tag; Kumlik Emil
könyvtáros;albrechtJánosmúzeumiőr;FeiglerFerencmúzeumiőr.apozsonyimúzeumés
könyvtártervpályázata1910,2.p.
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lottaaFadrusznévalattbenyújtottközöstervetPappgyulátólésFerenczszabolcstól.
azelsődíjat,2ezerkoronaértékbenWäldergyulabudapestiépítésznyerteel,amáso-
dikdíjat,1ezerkoronátMellerlajosésMellerdezsőkapta.szendeandorpályázatát
salvecímmelelvetették.abizottság,miutánkiértékelteapályázatokatésmeghatároz-
taadíjazottakat,ugyanavéglegesdöntéstavárositanácsrahagyta,deazesélyeskét-
ségkívülWäldergyulatervevolt.147 avéglegesdöntésaWälder-féletervelfogadásáról
1911.május11-énszületettmeg.148

amúzeumiéskönyvtárigyűjteményeketmagábafoglaló,aduna-partegyikdomi-
nánsépületénekszántkultúrpalotaépítésénekfolyamataazonban1912-benváratlan
akadályba ütközött. Mintha a kormányzat elveszítette volna türelmét az elhúzódó
pozsonyiépítkezésselkapcsolatban.Talánazévekótanyújtottanyagiforrásokelégte-
lenmerítéseésPozsonyhajlandóságánakbizonytalanságaissúlyosbítókörülménynek
számított.azújszékházsorsátavallás-ésoktatásügyiminisztérium1912.május24.
határozatapecsételtemeg,melyszerintaminisztériumavárosikönyvtárügyétamúze-
umétólkülön,újépületbenkívántamegoldani.aminisztériumazzalérvelt,hogymár
1902-től anyagilag támogatta a városi könyvtárt, és folyamatosan sürgette a város
nagyobbarányúszerepvállalását,melyreazonbansohanemkerültsor.(Mihalik1913,
52.p.)

Ebbenazújhelyzetbenavárosnakmegkellettváltoztatniaazeredetitervet.Wälder
gyulaakultúrpalotatervétátdolgozta,deazépítkezésmársokkalnagyobbkiadásokat,
körülbelül500ezerkoronátemésztettvolnafel.avárosrendelkezéséreálltugyan370
ezerkorona,azonbanegy130ezerkoronarendkívüliállamsegélymegszerzése–az
előzményektükrében–irreálisnaktűnt.(Mihalik1913,52.p.)

azelsővilágháborúkitöréseakultúrpalotatervétésaPozsonyivárosiMúzeumgyűj-
teményeinekrendezésétvéglegeltemette.Egészenmásjellegűtémákkerültekazelő-
térbe.

aháborúárnyékaésegynagykorszakvége

azelsővilágháborúkitörésealapjaibanbefolyásoltaaPozsonyivárosiMúzeumfejlődé-
sét. amúzeumnak – a hektikus politikai helyzetmiatt – 1914 júliusában egy nagy
presztízsűaachenifelkéréstkellettvisszautasítania,melyapozsonyikoronázóemlékek
1915-oskiállításáravonatkozott.149

aháborútársadalmiésmentáliskövetkezményeigyorsanjelentkeztek.apozsonyi
katonai alakulatok veszteségei a szerb és az orosz fronton, az 1915 elejétől romló
közellátásisrányomtákbélyegüketamúzeumitevékenységekre.akusztódoknakfőleg
azidőésanyugalomhiányzottazalkotómunkához.gyorsanszembesültekegyténye-

147 apozsonyimúzeuméskönyvtártervpályázata1910,20.p.
148 Mihalik 1911, 45. p.; in angelegenheit in Musealbaues. Pressburger zeitung, 148. évf.

1911.május10.127.sz.3.p.
149 aMMb,3b.d.72/1914.
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zővel:akultúramintolyanmindjobbanazérdeklődésperemérekerült.csákósJózsef
múzeumiőrtmintnépfelkelőtpedig1916elejénkatonaikiképzésreisbehívták.150

amúzeumvezetéseelőrelátóvolt.Tekintettelaháborúsfejleményekre,1915.ápri-
lis30-ánalegértékesebbaranyérméket,összesen106-otésHunyadiMátyásaranype-
cséttelellátottoklevelét,mellyeligazoltaPozsonyvárosijogait1461-ben,egylepecsé-
teltdobozbahelyezte.Ezletétkéntavárosipénztárbakerült.151

aMúzeumokésKönyvtárakországosFőfelügyelősége1914.december9.felhívá-
sárakezdteamúzeum1915nyarátólgyűjteniaháborúsnyomtatványokat,újságokat,
rendeleteket,plakátokatésegyébdokumentumokat.152 adunaszerdahelyiéssomorjai
hadifogolytáborokból különféle értékben helyi fizetőeszközök kerültek a gyűjtemény-
be.153

amonarchia ésMagyarország felbomlása1918 végénmérföldkő lett aPozsonyi
városiMúzeumtörténetében.PozsonybetagolódásaacsehszlovákKöztársaságbafel-
vetetteamúzeumihálózatújraszervezésénekkérdésétis.avárosimúzeumidentitását
máregymásállamjogikeretbenésegymásemlékezetpolitikaerőterébenkellettújra-
fogalmazni.csákósJózsefegyhonismeretimúzeum(Heimatmuzeum)kontúrjaitlefest-
ve próbált válaszokat keresni.154 lényegében fúzióra gondolt a Természettudományi
Múzeummal.Ezzelminthaismét,kicsitmáskeretben,aszázadelejiregionálismúze-
umgondolatatértvolnavissza,denemelhanyagolhatókérdéskéntvetődöttfel,hogy
azújállamhatalomképviselőieztelfogadnák-e,éshogyacsehésszlovákpolitikaielit
milyenvárosimúzeumpolitikábangondolkodik.

Erreazonbanmárnemcsákósadottválaszt,hanemazújkorszakhozalkalmazkodó
éstudatoskarriertépítőovídiusFaust.Ezazonbanmáregymásik,deugyanúgyizgal-
masfejezeteaPozsonyivárosMúzeumtörténetének.

zárszógyanánt

Pozsonyrégótahálásterepeazinterdiszciplináriskutatásoknak,köztükamuzeológiai
megközelítéseknek.avároskulturálisörökségeamagyarésaszlováktudományossá-
gonbelülmindignagyfigyelmetkapott,perszeváltozóhangsúlyokkalésnemzetépítő,
ideológiaicélokkalis.Emenagymúltúurbánusközpontváltozatosmúltja,azidentitá-
sokkavalkádja,azimpériumváltásoktársadalmi,gazdaságiéskulturális-mentálishatá-
sai, deúgyszinténaz egymással versengőemlékezetpolitikák kutatásra ösztökélik a
múltbúvárait.Egypluralitásraésmódszertanieklektikusságratámaszkodószemlélet-
móda„nemzeti”történetírásokat,avárostörténetet,illetveahagyományosintézmény-
történetetmegtermékenyítheti.Ezenkívülegynagyformátumúszemélyéletrajzánaka
rekonstrukciójakor ishasznos lehet.Ezahozzáállása20.századkataklizmáittúlélő

150 aMMb,3c.d.avárosimuzeum1916.évben.
151 aMMb,3c.d.27/1915.
152 aMMb,3c.d.51/1915.
153 aMMb,3c.d.34/1916,36/1916,41/1916.
154 aMMb,4.d.3/ii.,avárosimuzeumfejlődése1918–1920.években.
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kulturális,tudományosintézményesetébenpedigamikrotörténetkalandosvidékeire
vezethetelbennünket.aforrásközpontúságegysérelmialapállástszoríthatháttérbe.
Ezekacsapásirányokaszlovákésamagyartudományosságotgazdagíthatják,egymás
irántinyitottságukaterősíthetikésahatárokonátívelőszakmaidiskurzustiselősegít-
hetik.nemutolsósorbanaPozsonyivárosiMúzeumpéldáján.
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isTván gaučíK
THE syMbol oF civil auTonoMy and PaTRonagE:THE ciTy MusEuM oF PREssbuRg (1868–
1918)

There are stories forgotten and lost from collective consciousness. a sterling
example of this is one of the oldest museums in Hungary´s history, the city
MuseumofPressburg (Pozsony,Prešporok, todaybratislava) founded in1868.
Therehavebeenmanyauthors,especiallyslovakmuseologists,endeavouringto
write the history of this museum. but their attempts, because of the
disappearanceofthegermanandHungarianculturalandlanguagecodes,and
also due to the slovak nation-building program, have turned out to be rather
ambiguous. This study also offers an analysis of the negative aspects of the
slovakpublications,anditpresentsthesesdedicatedtotheserviceofpoliticsof
memory.ontheotherside,italsopaysattentiontotheparadigmshiftofslovak
museologyperformingnumerouspositivesignalsafter1989.onthebasisofthe
so far fundamentally overlooked archival materials held in bratislava and
budapest,theauthoralsoanalysesthemotivatingfactorsandcircumstancesof
the museum´s foundation, its development in the era of dualism, and its
relationshipwith thestategeneral inspectorateofMuseumsandlibraries.He
also pays attention to the operation of its custodians (József Könyöki, ágost
Helmár)andtheirconceptsofinstitution-buildingandcollectionenlargement.
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