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Csiszár Attila Bünker János Rajnárd és a néprajzi 
Tár létrehozása. A Soproni Múzeum 
egykori néprajzi szobái

Az eredeti néprajzi tárgyakkal enteriőrként, a paraszti hagyományoknak megfelelően be-
rendezett kiállító helyiségek kialakításának gyakorlata az 1878-as párizsi világkiállításra 
nyúlik vissza. Míg addig a kiállításokon csak teljes házak bemutatásával kísérleteztek, itt 
állítottak be elsőként a kiállításba parasztszobákat, részben olyat, amelybe a látogató be is 
léphetett, részben, amely három oldalról zárt, egyiken pedig, a látogató felé, nyitott volt. 
Ez indította el az európai múzeumoknál az úgynevezett „szobaperiódust”. Magyarország 
korán csatlakozott a kezdeményezéshez, az 1885-ben megrendezett budapesti Országos 
Kiállításon 15 parasztszobát rendeztek be. Később a vidéki múzeumok is állítottak fel 
néprajzi szobákat. Ezek sorába illeszkedett a Soproni Múzeum ma már tudománytörté-
neti szempontból is jelentős három parasztszobája.1 

A Soproni Múzeumot 1867-ben alapította a Történészeti és Művészeti Egylet, a 
városi polgárság vezető rétegének kezdeményezésére. Az 1881-ben feloszlott egylet a 
tárgyakat egy megalapítandó városi múzeum számára ajánlotta fel. Sopron vármegye 
múzeumát 1885-ben Paúr Iván régész alapította meg. A két intézmény 1896-ban történt 
egyesítése után a városi múzeum 1897-ben, a megyei pedig 1898-ban az „új városháza” 
épületébe költözött. A múzeum Néprajzi Osztályát 1900-ban tervezte meg Bünker János 
Rajnárd2 tiszteletbeli múzeumőr. Megvalósítására 1901-ben került sor.

Bünker 1863-ban született az ausztriai Seebachban (1. kép). Apja textilfestő mes-
ter volt, a svájci Bern kantonból települt át Karintiába. Ötgyermekes családban nőtt fel. 
Elemi iskoláit Seebachban és Unterhausban végezte, majd a magyarországi Felsőlövő3 
tanítóképző intézetébe került. 1881-ben tanítói oklevelet szerzett. A magyar nyelvet isko-
latársai között sajátította el, de annak tökéletesítését fontosnak tartotta, ezért 1882-ben 
Győrött magyar nyelvi tanfolyamot látogatott.

Két évig a Sopron megyei Lékán4 az Eltz családnál vállalt nevelői munkát. 1884 és 
1891 között a soproni Lenck család gyermekeinek nevelője volt, 1890-től pedig az evan-
gélikus iskolában tanított. 1892-ben a tiszti leánynevelő intézetben kézimunkát és rajzot 
oktatott.

A közéleti munkából is kivette a részét, 1890-től az Általános Tanítóegyletnek, 
1894-től pedig a soproni evangélikus egyházkerületnek is jegyzője volt. 1890-ben svájci 
születésű leányt vett feleségül, aki – férje példáját követve –, felvette a magyar állampol-
gárságot.

1   Filep Antal – K. Csilléry Klára: Néprajzi szobák. Magyar Néprajzi Lexikon 4. Budapest, 1981. 13–15.
2   Eredeti nevén Johann Reinhard Bünker.
3   Ma Oberschützen, község Ausztria Burgenland tartományában, az egykori Felsőőri járásban.
4   Ma Lockenhaus, város Ausztria Burgenland tartományában, az egykori Felsőpulyai járásban.
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Pedagógiai munkássága mellett 1893-tól intenzíven bekapcsolódott a német népraj-
zi ház- és településkutatásba. Mestere a bécsi Rudolf Meringer professzor volt, aki meg-
emlékezésében nagy elismeréssel szólt munkásságáról. Néprajzi vizsgálatait Sopron volt 
jobbágyközségeiben kezdte, eredményeiről folyamatosan számot adott a bécsi antropo-
lógiai társaság értesítőjében. Első közleménye a Sopron környéki parasztházak típusait 
tárgyalta. Bemutatta a lakóházat, annak berendezését, a gazdasági épületeket és a mun-
kaeszközöket is.5 Későbbi közleményeire is jellemző volt, hogy a háztípusokat sohasem 
önmagában, hanem a falu településszerkezetével, a tájban való elhelyezkedésével és gaz-
dálkodásával együtt vizsgálta. 1894-től minden húsvéti, nyári és karácsonyi szünetben 
a nyugat-magyarországi, majd az osztrák falvakat járta, Erdélyben a székely és a szász, 
Lengyelországban a galíciai településeket és háztípusokat vizsgálta.6 Felszerelésében 
mindig ott volt az üveglemezes fényképezőgép. Közleményeit a fényképek után készített 
rajzokkal illusztrálta, amit a korabeli nyomdatechnika sokkal sikeresebben alkalmazott, 

5   J. R. Bünker: Typen von Bauernhäusern aus dem Gebiet von Ödenburg in Ungarn. Mitteilungen der 
Antropologischen Gesellschaft in Wien, 1894. 115–130.; J. R. B.: Bauernhaus in der Heanzerei (West-
ungarn). Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 1895. 89–154.
6   J. R. Bünker: Das Székler-Haus. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde in Berlin. 1904/1. 105–114.; J. R. 
B.: Polnische Häuser und Fluren aus der Gegend von Zakopane und Neumarkt in Galizien. Mitteilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 1907. 101–124.

1. kép. Bünker János Rajnárd. Soproni Múzeum, Néprajzi Adattár (a továbbiakban: SoM-NA.) 857.
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mint tette volna fényképek közlésével. 1894-ben fogott Sopron és közvetlen környéke sa-
játos német dialektusa, a hienz (heanz) nyelvjárás kutatásába. A nyelvjárási sajátosságok 
jelentős forrásaként értékelhetjük az évek során gyűjtött tréfás elbeszéléseket, szólásokat 
és meséket. E népköltészeti anyagot 1893-ban kezdte gyűjteni egy 64 éves írástudatlan 
soproni utcaseprőtől. 113 elbeszélést jegyzett le, melyeket egy vaskos kötetben jelente-
tett meg. A mesegyűjtemény példányai ma már ritkaságszámba mennek.7 Kern Tóbiás 
teljes mesetudásának precíz rögzítése és gondos közlése példamutató, ritka jelenség volt 
abban az időben.8 Az első volt, aki Sopron város és környéke népének tárgyi és szelle-
mi kultúráját alapos vizsgálat tárgyává tette.9 Kutatásait később kiterjesztette, és osztrák 
nyelvterületen is végzett népmese és népi játék gyűjtéseket.

Érdeklődése a gyermekmesékre, közmondásokra, népdalokra, népi színjátékokra és 
a szokásokra is kiterjedt. A hienz parasztlakodalom lefolyását a Sopronnal határos Har-
kán személyesen is megfigyelte, fényképezte. A vőfélyek köszöntőit, rigmusait lejegyezte, 
illetve az ott felfedezett kéziratos német vőfélykönyvet az élő szokással összevetette. Fel-
vételei viselettörténeti szempontból is jelentősek.10

Bünker parasztház kutatásainak kezdetére (1894) esik a magyar honfoglalás ezred-
éves ünnepségeinek előkészülete, a millenniumi falu szervezése Budapesten. A Városli-
getben felépített kiállítási csarnokok között a történeti Magyarország népeinek, nemzeti-
ségeinek lakóházai, használati tárgyai, házberendezése, népművészete egyaránt a nagykö-
zönség elé került. Az 1896-os millenniumi kiállítás néprajzi falujáról Bünker írt elsőként 
ismertetést a bécsi szakfolyóirat, a Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 
számára.11 Feltehetően a millenniumi falu ismerete és Bünker nézete, amely szerint az 
egymás mellett élő jelenségek, népcsoportok együttes vizsgálatát tartotta követendőnek, 
vezetett oda, hogy ezen elv a soproni városi és a vármegyei múzeum egyesítése (1896) 
után megrendezett első állandó kiállításon is érvényre jutott. Bünker 1900 tavaszán egy 
berendezési alaprajzot készített és terjesztett a régészeti társulat elé, egy magyar, német és 
horvát parasztszoba, valamint egy soproni patríciusszoba bemutatására12 (2. kép).

A múzeum számára megrendelt bútorzat 1899 őszére készült el, de sok javítást kel-
lett elvégeztetni rajta. 1900 márciusában vette át a társulat, és indulhatott meg a kiállí-
tás berendezése. A tervekről Kugler Alajos múzeumi főőr a közgyűlés előtt számolt be. 
„Magát a berendezést tört[énelmi] korok szerint tervezem és bár nem zárkózom el az 

7   J. R. Bünker: Schwanke, Sagen und Märchen in heanzerischer Mundart. Leipzig, 1906.
8   Tompos Ernő: Bünker János Rajnárd (1863–1914). Soproni Szemle 33 (1979), 79–85, itt: 81.
9   J. R. Bünker: Heanzische Volkslieder. Zeitschrift für österreichische Volkskunde. XV. III/IV. 3–14.
10   J. R. Bünker: Eine heanzische Bauernhochzeit. Zeitschrift des Vereins für Volkskunde in Berlin. 1900/3. 
288–306.
11   J. R. Bünker: Das ethnographische Dorf der ungarischen Millenniums-Landesaustellung in Budapest. 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1897. 85–110.
12   Domonkos Ottó: Bünker János Rajnárd a Soproni Múzeum néprajzkutatója (1863–1914). Arrabona 
24–25. Győr, 1988. 83–90.; Domonkos Ottó : Százötven éve született Bünker János Rajnárd (1863. április 
25.–1914. november 13.). Néprajzi Hírek XLII. (2013) 1. 16–21. (Bünker-bibliográfiával.)



371 Intézménytörténet

igen helyes gondolat elől, hogy egyazon leletek összes tárgyai egyes esetekben együtte-
sen állíttassanak ki, mégis helykímélés és általánosságban instructivabb elhelyezés végett 
az egyes tárgyak összetartozandóságát jórészt csak a katalógusban tartom föltüntetendő-
nek. Súlyt kívánok fektetni a tárgyak tetszetős kiállítására is, a miben ifj. Storno Ferenc és 
Zettl Gusztáv tiszteletbeli múzeumőrök művészi ízlése bizonyára nagy segítségemre lesz. 
A még be nem bútorozott két teremre nézve javaslataimat még visszatartom, kijelentve 
mégis annyit, hogy a 3. t[i]szt[elet]b[eli] múzeumőr Bünker J. R. úr tervét igen helyes-
nek tartom, hogy múzeumunkat annak idején a várost és megyét illustráló etnográfiai 
gyűjteménnyel egészítsük ki.”13 – Kugler Alajosnak a közgyűlés előtt elhangzott szavaiból 
kitűnik, hogy a rendezés elvei fölött vita folyhatott, feltehetőleg Kugler és Bünker között. 
A leletegyüttesek kiállítását Bünker szorgalmazhatta, ezzel kívánta életszerűbbé tenni a 
régészeti anyagot, meghaladni a kor divatos tipológiai kiállítási módszerét. Becsületére 
válik Kugler Alajos múzeumi főőrnek és Bella Lajosnak, a Sopronvármegyei Régésze-
ti Társulat főtitkárának, hogy a javaslatot nemcsak elfogadták, hanem azt a választmány 
előtt is elfogadásra javasolták. A megvalósításra a társulat külön ezer forint hitelt nyitott. 
A vállalkozás hatalmas munkát rótt Kuglerra és Bünkerre egyaránt. A német szoba anya-

13   Domonkos Ottó: Százéves a soproni múzeum. Arrabona 10. 192–193. Győr, 1968.

2. kép. „A Soproni Múzeum Néprajzi Osztályának Tervezete” (1900). SoM-NT. 240.
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gát a közeli Ágfalván, a horvátét Szarvkőn,14 a magyarét pedig Kapuváron vásárolták meg 
a helyi értelmiség és papság segítségével.

A néprajzi szobák tárgyainak beszerzését 1900 októberében, a Sopronhoz legköze-
lebb eső Ágfalván15 kezdték meg. A rendelkezésre álló dokumentumok tanúsága szerint 
a berendezéshez nélkülözhetetlen sarokpad megvásárlására nem volt lehetőség, ezért 
ugyanazon év augusztusában a múzeum Matthias Lang ágfalvai asztalossal a helyi hagyo-
mányoknak megfelelően újat („Bänke neu gemacht”) készíttetett. Ugyancsak vele végez-
tetett javításokat az ágyon („Himmelbett repariert”), és készíttetett új, esztergályozott 
lábakat („Kastenfüsse gedreht”) a ruhásszekrény számára16 (3. kép).

A horvát szoba tárgyait Bünker eredeti elképzelése szerint Oszlopon17 gyűjtötték 
volna, azonban a helyi plébános tájékoztatása szerint az ottani horvát lakosság lakás-
kultúrája és viselete oly mértékben polgárosult, hogy választása végül Szarvkőre18 esett.  

14   Ma Hornstein (horvátul Vorištan), község Ausztria Burgenland tartományának egykorikismartoni já-
rásában.
15   Német neve Agendorf.
16   SoM-NA 244.
17   Ma Oslip (horvátul Uzlop), község Ausztria Burgenland tartományának egykori kismartoni járásában.
18   Zeugnisse burgenländischer Geschichte aus Soproner Sammlungen. Burgenländisches Landesmuseum. 
Eisenstadt, 1997. 54.

3. kép. Házi áldás („Haussegen”) az ágfalvai szoba berendezéséből. Soproni Múzeum, Néprajzi Tárgy 
Gyűjtemény (a továbbiakban: SoM-NT.) 56.245.1.
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A tárgyak megvásárlása itt május 19-én, Pavitsits Mátyás plébános segítségével kezdő-
dött. A szoba bútorzatához szükséges bölcsőt a közeli Szárazvámon19 vásárolták, több 
kisebb tárgy pedig Kuzmits Endre büdöskúti20 főtanító ajándékaként került a múzeumi 
gyűjteménybe. A szoba bútorzatát és egy ládára való kisebb tárgyat, képeket, konyhai 
edényeket és textíliákat június 16-án, vasúton szállították Sopronba21 (4–5. kép).

A kapuvári magyar parasztszoba berendezési tárgyait22, valamint egy ládányi textíli-
át, használati és díszedényt a helybeli értelmiség, báró Berg Gusztáv nagybérlő, Németh 
János prépost-plébános, Seligmann Kelemen tiszttartó és Győry Vilmos polgári iskolai 
igazgató közreműködésével és anyagi támogatásával 1901. május 27. és augusztus 2. kö-
zött gyűjtötték össze, majd augusztus 14-én szállították Sopronba. Egy ajándékba kapott 
óraszekrény szállítására később, október 4-én került sor23 (6. kép).

Az eredeti helyén megőrzött, vagy szabadtéri néprajzi múzeumba áttelepített, illetve 
ott másolatban felépített népi lakóházak és a múzeumi körülmények között kialakított 
paraszti enteriőrök berendezésének elvei között mára kikristályosodott az alapvető kü-
lönbség. A szabadtéri múzeumban mindig annak a tudatában kell a berendezés munkáját 
véghezvinni, hogy a múzeumi házak mindamellett, hogy egy széles területen elterjedt 

19   Ma Müllendorf (horvátul Melindoff), község Ausztria Burgenland tartományának kismartoni járásában.
20   Ma Stinkenbrunn (horvátul Štikapron), község Ausztria Burgenland tartományában, a Kismartoni járás-
ban.
21   SoM-NA. 245.
22   A fennmaradt nyugták szerint az egyik mennyezetes ágyat, feltehetően a komáromi ágyat, Agyagoson 
(ma Agyagosszergény) vásárolták 1901. augusztus 2-án.
23   SoM-NA. 247. 248.; Lásd még: Bünker J. R.: A soproni múzeum néprajzi szobái. In: Vezető 
Sopronvármegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumában, szerk. Kugler Alajos. Sopron, 1903. 51.

4. kép. Kelengyésláda („Kleidertruhe”), a szarvkői szoba berendezéséből. SoM-NT. 56.183.1.  
Deim Péter felvétele
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5. kép. A Szarvkőn vásárolt tárgyak fuvarlevele, 1901. SoM-NA. 246.

típusnak a képviselői, egyben egyediek is, és egy meghatározott család szükségletei, 
igényei és nem utolsó sorban anyagi lehetőségei szerint épültek fel. Természetes, hogy 
mindenekelőtt a berendezendő épület eredeti lakásképéből, ennek és az egész háznép-
nek a gondosan tanulmányozott történetéből kell kiindulnunk. A múzeumi házban kiala-
kítandó belső sem lehet tehát szegényesebb, sem pedig módosabb annál, ami a házhoz 
eredetileg is tartozott, vagy ha a házban egész története során mindig kis család élt, nem 
mutathatunk be népeset, és így tovább. 

Egy olyan szobának az összeállításánál, amelyik hagyományos múzeumi, néprajzi 
kiállítás termébe kerül beépítésre, elegendő a bemutatandó lakástípus legjellemzőbb 
megjelenési formájára koncentrálni, és csupán arra törekedni a tárgyak összeválogatá-
sánál, hogy együttes képük minél szemléletesebben képviselje a helyileg és társadalmi-
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lag jellemző ideáltípust.24 A Soproni Múzeum három néprajzi szobájának berendezése 
során (néhány idegen keletkezési helyű tárgytól eltekintve), a legtöbb esetben egy-egy 
településről származó, annak felső, módos paraszti rétegére jellemző bútorok és kiegé-
szítő tárgyak kerültek elhelyezésre. A szarvkői szoba esetében a közeli Szárazvámról és 
Büdöskútról, szintén horvát környezetből, való tárgyak elhelyezése az enteriőrben a mu-
zeológia mai elvei szerint is elfogadható. Nem csorbította a kiállítás hitelességét az sem, 
hogy a kapuvári szoba 19. századi, helyi asztalosműhelyben készült mennyezetes ágya 
mellett Agyagosban vásárolt, 18. század végi komáromi ágy állt.25 A három szobát egy 
Sopron környéki konyha egészítette ki. A kor szokása szerint, az akkor még szerény da-

24   K. Csilléry Klára: A szabadtéri néprajzi múzeumok berendezési problémái. Ház és ember. A Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum Közleményei 2. Szentendre, 1984. 153–160. 153–154.
25   Magyarország jelentős részén a 17–18. században a kiterjedt piackörzettel rendelkező komáromi asztalo-
sok látták el a parasztcsaládokat menyasszonyi kelengyebútorral.

6. kép. Ruhásszekrény a kapuvári szoba berendezéséből. SoM-NT. 56.133.1. Deim Péter felvétele
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rabszámú gyűjtemény teljes anyagát kiállították, az enteriőrökbe nem illő néprajzi tárgya-
kat az előttük húzódó folyosó szekrényeiben helyezték el.

A kiállítás első vezetőjében Bünker a következőképpen mutatta be az általa összeál-
lított szobákat: „Ezek nemcsak a három nemzetiség lakásviszonyait kivánják a szemlélő 
elé tárni, hanem késő nemzedékek számára meg akarják őrizni a modern viszonyok okoz-
ta változásoktól még érintetlen jelenkori népies díszszobát. Megemlítendőnek tartom, 
hogy a szobák összes berendezési tárgyai nem utánzatai a népies butordaraboknak, ha-
nem tényleg parasztházakból származnak és emberölőkön át használatban voltak s mint 
ilyenek szobáinknak otthonosságot és ünnepiességet kölcsönöznek. Ha nézzük a három 
szobát, szemünkbe ötlik bizonyos egyöntetüsége a butorok nemében, számában és el-
rendezésében s daczára ennek mindegyikének a levegője, mely a formákból és szinekből 
kiárad, más-más. A német paraszt tiszta szobája a legigénytelenebb. Butorai erősek, majd-
nem durvák, egyszerü formákkal, igénytelen és szelíd szinekkel. Uralkodik az egyhangu 
kék szin, mely a barna fa természetes árnyalatainak utánzatával társul. A mennyezetes 
[ágy] függönyein a butorok kék szine kellemes tompa ibolyává szelidül. Fehér csipkék 
diszítik az ablakfüggönyöket, szintugy fehér horgolások a fehér ágynemüt.

Mekkora ellentéttel találkozunk ehhez képest a horvát szobában, főleg a szinek te-
kintetében, melyek pedig hangulatossá teszik a helyiséget. Valamint a horvát nő ruháján 

7. kép: Az ágfalvai német szoba (Bünker J. R. 1903. XVII. tábla)
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a tarka szineket, csecsebecséket előszeretettel alkalmazza, úgy ebbeli izlését otthonának 
diszitésébe is átvitte. A szineknek tarka keverékével találkozunk: a festett butorokon, az 
ágyak, ablakok vásznán hirtelenvörös, sárga kék és zöld szinek kápráztatják szemünket.

Diszes végre a magyar szoba is, de viruló szinei szép elosztással élénkítik. A szinek 
alapja a komoly fekete szin. Mindenfelöl reánk mosolyog a magyar ember kedvencz virá-
ga: a rózsa és a tulipán. Az ágynemü fehér vásznán változatos motivumokban sötétpiros 
keresztöltéses himzés diszlik.”26

A kiállítás ünnepélyes megnyitását Moson, Győr és Vas vármegyék, valamint a helyi 
hatóságok és iskolák képviselőinek meghívásával 1901. szeptember végén szándékoztak 
megtartani. A tervezett nyitás azonban részben a néprajzi szobák berendezésének kése-
delme miatt eltolódott. A megnyitást végül 1901. december 29-re tűzték ki. Az ünne-
pélyes közgyűlésen többek között Kugler Alajos főőr beszámolt a végzett munkáról, a 
múzeum felszerelésének, a két múzeum szinte rendezetlen anyagának költöztetése körüli 
tennivalóiról, melyért a felelősséget személyesen viselte. ,,Életbe vágó, fontos és igen je-
lentőségteljes kezdeményezése volt a társulatnak az, hogy indítványomra a múzeumban 
néprajzi osztályt is akart felállítani. A néprajzi anyag mindinkább fogy, annak szükséges-

26   Bünker i. m. 48–49.

8. kép: A szarvkői horvát szoba (Bünker J. R. 1903. XVIII. tábla)
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sége pedig, hogy a magunk népe életét megismerjük, mindinkább szemünkbe ötlik. Ezen 
az abszolút igazságon is fordult meg, hogy a fölvetett kérdés elől ki nem térhettünk.”27 

Részletezte a gyűjtés nehézségeit, a falvak vezetőinek közömbösségét az üggyel kap-
csolatban, kiemelve néhány értelmiségit és társulati tagot, kik a munka során segítségükre 
voltak. A közgyűlés befejezése után vonult át a közönség a múzeum kiállítási termeibe, 
ahol Kugler a múzeum keletkezésének történetét adta elő. Utána tekintették meg a kiállí-
tást, ,,melynek czélszerű berendezése és valóban szép kiállítása osztatlan elismerésben ré-
szesült.”28 A következő tavaszon összeült választmányi ülés teljes megelégedését fejezte ki 
a látottak felett. Kugler Alajos jegyzőkönyvi köszönetben, Bünker János Rajnárd és ifjabb 
Storno Ferenc pedig elismerésben részesült. Kugler fáradságos munkájáért később a mú-
zeumok főfelügyelőségétől, majd pedig a minisztertől is dicséretet kapott29 (7–9. kép).

A múzeum megnyitását követő négy hónap alatt több, mint ötezer ember nézte meg 
a kiállítást. „Nyilvánvaló ebből, hogy a múzeum igazán azzá fejlődött, aminek lennie kell: 
valóságos kultúrintézménnyé.” – állapítja meg Kugler beszámolójában. A választmány 

27   Domonkos 1968. 194.
28   Uo.
29   Uo.

9. kép: A kapuvári magyar szoba (Bünker J. R. 1903. XVIII. tábla)
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úgy határozott, hogy a megyegyűlések napján a múzeum délután is legyen nyitva, hogy a 
vidékiek ekkor is látogathassák.30

A néprajzi anyag módszeres gyűjtését és bővítését tette lehetővé a Deák téri Lenck-
villa megvásárlása (1907) és múzeumi célra történt átalakítása, amely 1910-re fejeződött 
be. A felhasználási tervben a földszinten a régészet, várostörténet és képzőművészet, az 
emeleten és az alagsorban pedig a néprajzi gyűjtemény kapott helyet. A soproni patríci-
usszoba a történeti anyagba illeszkedett be, a három nemzetiséget reprezentáló enteriőr 
pedig az emeletet foglalhatta el. Bünker korszerű, tárgyegyüttesekben gondolkodó szem-
léletének köszönhetjük, hogy az alagsorban egy kocsma teljes berendezése, valamint 
egy asztalos-, kovács és lakatos-, fazekas-, posztós- és takácsműhely került bemutatásra. 
1912-ben a néprajzi gyűjtemény gyarapításában és a „kultúrpalota” kialakításában szer-
zett érdemeiért igazgató főőrnek nevezte ki a társulat választmánya, bár kifelé továbbra is 
Kugler Alajos képviselte a múzeumot. A megnyitásra 1913. október 5-én, nagy érdeklő-
dés közepette került sor. A múzeum régészeti, történeti és művészeti anyagának méltatása 
után a sajtó kiemelte a néprajzi rész fontosságát: „A múzeumnak egyik elsőrendű neveze-
tessége az emeleten levő három parasztszoba, eredeti berendezéssel.”31

Rendkívül sokrétű érdeklődése igazi múzeumigazgatóvá érlelte Bünkert. A fejlesz-
tést a lehetőségekhez és a szükségletekhez igazította, néprajzi kutatásait sohasem helyez-
te előtérbe más tudományszakok kárára. 1914-ben bekövetkezett váratlan halála pótolha-
tatlan veszteségként érte a múzeumot. Az első világháború alatt és után gyorsan változó, 
polgárosodó falvak kínálkozó gyűjtési lehetőségei néprajzkutató nélkül kihasználatlanok 
maradtak.

A Soproni Múzeum néprajzi szobáinak sorsa az 1960-as években megpecsételődött. 
A múzeum tetőterében meglehetősen előnytelen helyre került horvát és német szobák 
az épület és a kiállítás felújításának, átrendezésének estek áldozatul. Az új kiállítás kon-
cepciójába nem illettek bele. Az 1960-as és az 1970-es évek fordulóján előbb a konyhát 
és a német szobát szüntették meg, helyüket raktár foglalta el. A magyar és a horvát szoba, 
valamint a körfolyosó fali tárlóinak népművészeti tárgyai a nyolcvanas évek elején kerül-
tek raktárba.

30   Uo.
31   Domonkos 1968, 199.


