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A Tiszafüredi Múzeum
és Könyvtáregylet

története 1877–1949

Tiszafüred a XIX. század végén vált több me-
gyére kiterjedõ vonzáskörzete gazdasági, ipari
és kereskedelmi központjává. A település fejlõ-
dése a század végén gyorsult fel, a legfontosabb
a két vasútvonal, az állandó Tisza-híd és a jó
minõségû közút megépülése volt. 1888-ban in-
dult az elsõ állandó hetilap, az elsõ hitelintézet,
a helyi nyomda, a postahivatal, fontos járási
hivatalok települtek Füredre. Az ipart a két gõz-
malom és a kefegyár képviselte 150 munkással,
két nagy pénzintézet volt a településen. A város
lakossága folyamatosan nõtt, 1880-ban 1243 la-
kóházban 6846 lakos élt, 1900-ban 8643, 1920-
ban már 9543 fõ. A társasági élet igen élénk
volt; míg 1878-ban 4, 1909-ben már 14 külön-
bözõ egyesület mûködött a településen. A szel-
lemi élet vezetõi a polgárosodó, liberális szelle-
mû értelmiség; hivatalnokok, papok, ügyvédek,
orvosok, földbirtokosok voltak. A különféle egy-
letek, társas összejövetelek résztvevõi is közü-
lük, családtagjaikból, illetve a jómódú iparosok,
kereskedõk közül kerültek ki. Ebben a polgári
átalakulás kezdetén lévõ helyi társadalomban
alakult meg elõbb a Régészeti, majd a Múzeum-
és Könyvtáregylet, mely a XX. század elején,
Füred szolid, de biztos fejlõdést mutató idõsza-
kában élte fénykorát.

Az egylet megalakulásának
elõzményei

Tariczky Endre plébános, az egyesület alapítója
Gyöngyösön született 1818-ban, majd az egri
Papneveldében tanult, ahol 1842-ben szentelték
fel. 1862-ben nevezték ki Tiszafüredre plébános-
nak. A régészet iránt az ötvenes években kezdett
érdeklõdni, alapos szakirodalmi tájékozottságot
szerzett, egyik elsõ ásató régészünk volt, kiváló
érzéke volt a leletek meghatározásához. A ko-
rábban elõkerült régészeti leletek nyomán 1872-

tõl kezdett Tiszafüreden és a környéken is ásat-
ni. Ez évtõl kezdte az Eger c. megyei hetilap
(melynek megalakulásától kezdve helyi tudósí-
tója) közölni régészeti ismeretterjesztõ cikksoro-
zatát Vidéki helyzetünk címmel. Ekkor merült fel
elõször egy múzeum alapításának gondolata
„csak egymaga Tiszafüred-vidék kerülete képes...

egy kisebbszerû régiségtárat megtölteni...”1 Az
1876-os budapesti Régészeti Világkiállításon
„…gyûjteménye az Ipolyi Arnoldéval egy szek-

rényben, elkülönítve állíttatott ki s nem csekély

feltûnést keltett. A Congresszusról kiadott, Rómer

Flóris által összeállított, francia nyelvû kötetben

ismertették az ásotthalmi leleteket is.”2

Több korábbi kezdeményezés után 1876 ok-
tóberében teszi közzé a felhívást és az aláírási
ívet egylet alakítására. „1877 áprilisában ma-

gánlevelekkel s hírlapi hirdetéssel meghívott tá-

gabb körû értekezletet tartott Tiszafüreden, a

Casinóban... kérte a jelenlevõket a tudomány, a

hazai kultúra nevében, mentsék meg e vidék ré-

gészeti telepeit, alapítsanak régészeti egyletet,

egybekötve itt, Tiszafüreden felállítandó múze-

ummal. Összes eddigi leleteit és pénzgyûjtemé-

nyét, 400 darabot, Tiszafüred városának felajánl-

ja. Megválasztották az egylet vezetõségét, elnök:

Balogh István, alelnök Kovássy Ferenc, titkár

Tariczky Endre, pénztárnok Bán Zsigmond ref.

lelkész, múzeumi õr: Milesz Béla. Az egylet cél-

ja: régiségek ásatása; a régészeti ismeretek ter-

jesztése s a régészet iránti érdekeltség fejleszté-

se s ápolása az egylet körében, régészeti szak-

könyvtár s régiségtár létrehozása.”3

Az egylet tevékenysége

Tariczky Endre még 1872-ben felhívással for-
dult a község és környéke lakosságához, hogy
az általuk talált régiségi tárgyakat hozzá megvé-
telre szállítsák be, s az így elõkerült tárgyak
lelõhelyeit próbálta továbbvallatni. Ásatott
Tiszaörvényen, Tiszaszõlõsön, Tiszaörsön,
Tiszaderzsen, Tiszafüreden, Aponháton, de a
legtöbbet Ásotthalmon, az egylet legfõbb vadász-
területén. Tiszaörvénynél ún. „üvegcsattos lovag”
csontvázat találtak, több vasfémszerû fegyvert,
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eszközt. Ásotthalomból 146 tárgy került elõ.
A tiszaburai gátemeléskor 400 lelet került az
egylet gyûjteményébe „vaskorszaki pogány sí-

rokból”.

Évente választmányi és rendes közgyûlést
tartottak, amelyen Tariczky Endre tartott régé-
szeti tárgyú elõadást, kiállítással szemléltetve az
elhangzottakat. A gyûlések jegyzõkönyve, az
elõadások szövege megjelent az Eger c. hetilap-
ban. A gyûjteményt ideiglenesen a református
fiúiskola emeleti nagytermében helyezték el, a
nagyközönség vasárnap délután látogathatta a
múzeumot, amely a vidékiek számára bármikor
megtekinthetõ volt. Vegyes leltárkönyvüket már
a megalakulás évében megnyitották, mindent
gyûjtöttek, ami réginek, érdekesnek és különle-
gesnek számított. Gyûjteményüket négy fõ cso-
portba sorolták: éremgyûjtemény, régiségtár,
vegyes tárgyak és könyvtár. Számviteli és jegy-
zõkönyvet, valamint a látogatók könyvét vezet-
ték. Az egyesület másik alapítója és lelke Milesz
Béla volt, aki tanulmányainak elvégzése után
került Tiszafüredre, református iskolai tanítóként.
Sokrétû társadalmi tevékenységet végzett, 1882-
tõl a Hevesnagykunsági Tanítóegyesület elnöke,
a Polgári Kaszinó jegyzõje, korában ismert ifjú-
sági író volt, újságot szerkesztett, négyszáznál
több közleménye jelent meg életében. Tariczky
és Milesz tevékenysége több mint három évti-
zedre határozta meg az egylet életét.

A megalakulást követõ évben már kiállítanak;
Rómer Flóris kérésére 80 „régiségi tárgyat”
Nagyváradon, a Bihar vármegyei régészeti kiál-
lításon. Az Országos Régészeti és Embertani Tár-
sulatnak 1878-tól, a Magyar Történelmi Társu-

latnak 1879-tõl volt tagja az egy-
let. Az 1878 október 13-i közgyû-
lés alkalmából Tariczky Endre A

tiszavidéki õsagyagipar fejlõdése

a csiszolt kõkorszaktól a vaskorig

címmel tartott elõadást, amelyet az
Egerben közölt, s amelyrõl a Ré-
gészeti és Embertani Társulat
1879. október 29-i ülésén Pulszky
Ferenc, a Nemzeti Múzeum igaz-
gatója tartott beszámolót, egyúttal
bemutatva az egyletet és múzeu-
mát. 1891-ben a Magyar Történel-
mi Társulat ülésén tartott Tariczky
felolvasást Tiszafüred és vidéke,

kezdve a népvándorlástól, történel-

mi s hadászati tekintetbõl a jelenkorig címmel.
Rendszeresen járatták az Archeológiai értesítõt

és a Századokat, a szaklapokat a Polgári Kaszinó
olvasótermében tették hozzáférhetõvé az érdek-
lõdõk számára. Az egylet tagdíjat fizetõ rendes,
illetve választott tiszteletbeli tagokból állt, kö-
zöttük a korabeli tudományos és közélet számos
kiválóságával, így régészetünk úttörõivel –
Rómer Flóris, Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos,
Hampel József, Pulszky Ferenc, Herman Ottó,
Jósa András –, akik levelezésben állottak az egy-
let vezetõivel, segítettek a leletek meghatározá-
sában.

1877-ben, az indulás esztendejében 135, a
következõ év szeptemberében 216 tagja volt az
egyletnek. 111 helybeli és 105 vidéki. A rendes
tagok között szerepel Tiszafüred elitje; földbir-
tokosok, ügyvédek, papok, orvosok, tanítók, hi-
vatalnokok, nemcsak Füredrõl és környékérõl,
de Egerbõl, Karcagról, Gyöngyösrõl, Jászberény-
bõl, Szegedrõl vagy Debrecenbõl is. A vidéki
tagok között több jegyzõ és lelkész volt. Az
egylet tagjai egy forint, önkéntesen megemelhe-
tõ éves tagdíjat fizettek, ebbõl kellett fedezniük
az egyesület összes kiadását. Az egyetlen na-
gyobb adományt Samassa József egri érsektõl
kapták, aki tiszteletbeli taggá választása után,
1879-ben küldött 50 Ft-ot az egyletnek. Az össze-
gyûlt pénzt ásatásokra – egy alkalommal legfel-
jebb 30 Ft-ot – használhatták fel, kisebb össze-
geket vételre, szekrények, vitrinek, egyéb beren-
dezési tárgyak vásárlására fordítottak.

Egyik legjelentõsebb akciójuk a millenniumi
emlékmû felállítása volt. „1891 tavaszán az or-

szágban általános készülõdõ mozgalom indult
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meg a honfoglalási nagy ünnep megtartására, s

kivált ott, hol helyiérdekû a honfoglalás történe-

téhez és eredményéhez fûzõdnek - ilyen (Anony-

mus nyomán) az egyek-dorogmai rév, ahol a két

honfoglaló vezér, Szabolcs és Tas vezette át

hadseregét, hogy a túlsó oldalon Árpád seregé-

vel egyesülhessen...”.4 Az 1894. november 14-
én tartott közgyûlésen Tiszafüredre esett a dön-
tés: „tekintettel azon történelmi eseményre, hogy

Tas és Szabolcs honfoglaló vezérek Szabolcs-

Szatmár-Bihar póhalmi tiszántúli hadjárata sze-

rezte meg Árpád országának tiszántúli részét,

mely Tiszafüred vidéki táborozásban s az egyek-

dorogmai réven való átkelésben végzõdött, vala-

mint 1849. év tavaszán innen indult meg a magyar

hadsereg hatvani, bicskei, isaszegi, nagysallói, váci

és komáromi diadalmas útjára...”5

A millennium megünneplését elõkészítõ bi-
zottság Heves vármegye 1895. áprilisi közgyû-
lésén 800 Ft-ot, Tiszafüred város 500 Ft-ot sza-
vazott meg a költségekre. A hiányzó összegért
nagyarányú gyûjtést indítottak, gyûjtési ívet bo-
csátottak ki, melyet szétküldtek az egész ország-
ba. Ily módon sikerült az 1850 Ft-ot, az emlék-
mû felállításának költségeit elõteremteniük.
Gerenday Antal szobrászmûvész készítette el a
12 méter magas, sóskúti terméskõbõl készült
emlékoszlopot, melynek mind a négy oldalát
carrarai csiszolt márványlapok díszítették,
Lipcsey Ádám tiszafüredi származású költõ so-
raival. Az emlékmûvet egyszerre avatták az új
városházával és Kiss Pál honvédtábornok sírem-
lékével 1896. szeptember 16-án. A dombhoz,
amelyre az emlékmûvet állították, földet küldtek
városok és községek, a honfoglalás legfontosabb
helyeirõl és a szabadságharc tavaszi hadjárata
csatáinak helyszíneirõl.

A múzeum állománya az ásatásokon kívül
ajándékozással és vásárlással szaporodott. Nem-
csak az egylet tagjai, jómódú emberek, de egy-
szerû földmûvesek, halászok, mesteremberek is
gyarapították. Nagyon sok helyrõl kaptak szán-
tás, épületalapozás, gátemelés alkalmából, a föld-
bõl elõkerült régiségeket, féltve õrzött családi
ereklyéket. 1890-ben 1117 régiség szerepelt a
leltárkönyvben, ezek nagy része ajándék. Nem-
csak a régiségtárat gyarapították az ajándékozók,
az éremtár szinte kizárólag ezen az úton alakult
ki. A harmadik rész a vegyes tárgyak gyûjtemé-
nye, a máshová be nem sorolható érdekessége-
ké. Tartalmaz: „természetrajzi darabokat, ipar-

készítményeket, vagy más különlegességeket.”

Elsõ tétele: „Egy golyó a tiszaörvényi erdõn egy

fatörzsbõl kivéve, az 1849. orosz invázió alkal-

mából. Adom. Justus Gusztáv.” Jelentõsen az
1880. évben szaporodott, mikor Rösler Richárd
Tisza-szabályozási mérnök felajánlotta 300 da-
rabos ásvány- és kõzetgyûjteményét. Szerepel-
tek még itt kitömött állatok, cseppkõ, régi ék-
szer, néprajzi tárgyak, így 1879-bõl 4 „füredi

cserépipari készítmény: füles veder, mozsár és

virágcserép.” 1890-ben 652 tárgy volt ebbe a
részbe beleltározva. Könyveket is a megalaku-
lástól kezdve gyûjtöttek; elsõsorban muzeális
értékû, régi nyomtatványokat, metszeteket, kéz-
iratokat és térképeket. Elsõ darabjuk volt a
Homéri Odyssea 1538-ból; Rómer Flóristól és
Herman Ottótól is kaptak könyveket. Kiemelke-
dik még a gyûjteménybõl Kölcsey Ferenc kéz-
irata, Kossuth Lajos levele 1840-bõl, naptárak
az 1841 és 1873 közötti évekbõl, a Károli Biblia
1612-bõl. 1895-ben 322 könyvvel rendelkeztek.

A XIX. század végén az állam, felismerve a
társadalmi szükségleteket, elkezdi szervezni a
közkönyvtárakat, illetve az ezeket összefogó és
irányító központi intézményeket. Az 1894-ben e
célból megalakult Országos Múzeumi és Könyv-
tárbizottság: „...meleg hangú átiratban kereste

meg városunk képviselõtestületét az itteni múze-

um fejlesztése és mellé közkönyvtár felállítása

céljából, kívánva kulturális célok s Tiszafüred

emelkedése érdekében a múzeumoknak országos

és nemzetközi hálózatába a tiszafüredi múzeu-

mot is bevonni...”6 Ez évben értekezletet tartot-
tak a városházán, ahol az Országos Könyvtárbi-
zottság képviselõi, Füred képviselõtestülete, a
Régészeti Egylet vezetõsége s nagyszámú érdek-
lõdõ elõtt a város elöljárósága ígéretet tett arra,
hogy a múzeumnak és a közkönyvtárnak az épü-
lõ, új városházán helyet és évente 150 korona
segélyt ad. Az új épület keleti, emeleti sarkán,
két teremben helyezték el a gyûjteményt. Az
átadás 1896. szeptember 12-én volt, az emlék-
oszlop felállításával egy idõben. Ezzel új fejezet
kezdõdött az egylet életében, a valódi fénykor.

A tiszafüredi Múzeum-
és Könyvtáregylet története

Az újjáalakuló egylet elnöke Tariczky Endre,
alelnöke Csánky Benjámin református lelkész,
titkára, egyben múzeumõr, könyvtárnok és pénz-
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táros egy személyben Milesz Béla lett. Tariczky
a gyûjteményt az új városháza átadásakor a vá-
ros tulajdonába adta át. Az egylet könyvgyûjte-
ménye 1896-ban a Törzskaszinó 1300 kötetes,
1897-ben a Polgári Kaszinó 610 kötetes könyv-
tárával egészült ki; így alakult ki a közkönyvtár
állománya. A Polgári Olvasókör már 1878-ban
mûködött, 1888-ban 120 rendes tag és „hónapos

tagok változó számban” látogatták az intézményt.
Évente 100 példányban nyomtatták ki könyvjegy-
zéküket, rendszeresen tartottak bálokat, elõadá-
sokat. 1888-ban a következõ országos, megyei
és helyi lapokat járatták: Egyetértés, Pesti Hír-

lap, Ország-Világ, Vasárnapi Újság, Politikai Új-

donságok, Bolond Istók, Borsszem Jankó, Üstökös,

Eger, Nagykunság, Tiszafüred és Vidéke.

Az átalakult egylet alapszabályzata 1896. jú-
lius 12-én kelt. Eddigi fõ feladatkörük, a régé-
szeti kutatás és ismeretterjesztés az irodalmi is-
meretterjesztéssel bõvült. A könyvtár szabályza-
tát 1898-ban fogadták el. A könyvjegyzéket 300
példányban nyomtatták ki, majd idõnként újra-
nyomtatták, kiegészítve az új szerzeményekkel,
könyvet választani a jegyzékek alapján lehetett.
A könyveket üveges szekrényekben tárolták, az
értékes kötetek olvasására helyben 12 személyes
olvasóterem állt rendelkezésre. Kölcsönzés he-
tente kétszer, nyáron egyszer volt. Az 1900-as
években kölcsönzési idõben kisegítõ könyvtáro-
sokat alkalmaztak: „...tudvalevõleg a könyvki-

osztás a könyvtárnoki tisztet is viselõ titkárra

nézve igen terhes, amennyiben a folyton élénkü-

lõ kívánalom teljesítése szakadatlanul folyó,

mondhatni izgalmas munkával délután 3 órától

benyúlik a késõ esti (7-8) órákig.” A múzeum
tárgyait a falak mentén üveges szekrényekben,
polcokon és vitrinekben helyezték el. Az 1900-
as évek elején készült fénykép – amelyen az
egylet vezetõi is láthatók – jól érzékelteti a he-
lyiség zsúfoltságát; a gyûjtemény hamar kinõtte
a teret, már 1904-ben sürgették új múzeumpalo-
ta építését.

A megnövekedett állami támogatás, a megfe-
lelõbb elhelyezés jóval rendszeresebbé tette az
egylet munkáját. Mindehhez hozzájárult, hogy
Milesz Béla 1899-ben részt vett a Múzeumok és
Könyvtárak Országos Fõfelügyelõsége által a
vidéki régiséggyûjtemények vezetõi számára ren-
dezett archeológiai és numizmatikai szaktanfo-
lyamon. Hozzáértéséért, szorgalmas munkájáért
többször is jutalomban részesült a felügyeleti

hatóság részérõl. 1900-ban jelentették meg elsõ
kiadványukat, jelentést az egylet elõzõ évi mun-
kájáról. Ettõl kezdve 1907-ig évente, kétévente
jelent meg az elõzõ évrõl szóló jelentés, egyen-
ként 200 példányban. Az Archeológiai Értesítõ-

ben is rendszeresen beszámoltak munkájukról.
A felügyelõ szervek vezetõ tisztségviselõi rend-
szeresen ellátogattak Füredre. 1899-ben Fejér-
pataky László, „a Magyar Tudományos Akadé-

mia tagja, a Nemzeti Múzeum Könyvtár igazga-

tója szemlélte meg a múzeumot, fõként a könyv-

tár megszemlélése végett, melyrõl megelégedé-

sét fejezte ki; bõ anyagot nyújt az olvasóknak”.

Az 1900-as években inkább az ásatásokat láto-
gatták, szóban és írásban is elismerõen szóltak
az egylet tevékenységérõl.

Az 1900-as években két részre osztották a
tagságot, rendes és olvasó tagokra. A rendes
tagok csak a tagsági díjat fizették, a könyvtár
gyûjteményét nem használták. Közöttük voltak
a helyi értelmiség, a polgárság jómódú tagjai és
néhány földbirtokos. Az olvasó tagok megoszlá-
sa változatosabb, õk inkább a helyi kispolgársá-
got képviselték; iparosok, kiskereskedõk. Az
egyleti tagok száma 100 és 150 között ingado-
zott, ezek közül 30-35 a pártoló tag, rajtuk kívül
még 35-38 volt a tiszteletbeli tagok száma. A
viszonylag kevés számú olvasóhoz hozzászámít-
hatjuk családtagjaikat is; ezt a magas kölcsönzé-
si forgalom indokolja. Három évrõl van adatunk:
1907-ben 100 olvasó 3417, 1908-ban 3420, 1910-
ben 3725 könyvet kölcsönzött a könyvtárból. Egy
olvasóra évente 34-37 kötet jutott, nagyjából
egyenletesen a három év alatt.

A múzeumot évente általában 250 idegen és
300-350 helybeli látogatta. A vidéki látogatókat
a múzeumõr vagy a fõjegyzõ kalauzolta. „Ér-

deklõdõk s szakemberek messze földrõl jöttek el

községünkbe egyenesen azzal a céllal, hogy

múzeumunkat megtekintsék, s nemigen fordult elõ

olyan eset, hogy a Tiszafüreden megjelenõ ven-

dégek múzeumunkat meg ne tekintsék.” A há-
rom fõ bevételi forrás: a tagdíjak, Tiszafüred
város éves segélye és az államsegély volt. Az
államsegélyt két célra, ásatásokra és könyvek
vásárlására kapták. Az állami támogatás összege
fokozatosan nõtt, 200-ról évi 1400 koronára.
Amíg az egylet gyûjteményének értékét 1889-
ben 4000–4500 Ft-ra értékelték, 1912-ben már
100 000 koronára. Elsõsorban ásatások és vásár-
lás útján gyarapodott az állomány, ebben az idõ-
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szakban sem lebecsülendõ azonban az adomá-
nyok jelentõsége. Tiszafüred minden „rangra”
számot tartó polgára számára presztízskérdést
jelenthetett a múzeum és könyvtár gyûjtemé-
nyét szaporítani. Az intézmény fénykorának 16
esztendeje alatt rohamosan gyarapodott a gyûj-
temény, több mint a kétszeresére nõtt. 1900-
ban és 12 évvel késõbbi összevetésben, darab-
számban:

1900 1912

érem 2353 3298
régiség 2273 7409
vegyes tárgy 829 1440
könyv 2934 5872
összesen 8389 18 019

A régészeti kutatás a megfelelõ intenzitással
csak 1900-tól indulhatott meg, amikor az elsõ
nagyobb összegû államsegélyt megkapták. 1912-
ig egyszerre több helyen is végeztek feltáráso-
kat. A legfõbb ásatási terület továbbra is az
Ásotthalom, amelyet terramarre vagy tell telep-
nek neveztek, a korabeli szakmunkák mindenütt
felemlítik. 1912-ig több mint 3000 tárgy került
elõ itt a földbõl. A legnevezetesebb a halom
északi részén 1904-ben talált 14 darab aranyle-
let: szív alakú, õskori nyitott láncszemgyûrû 75
g, 388 aranygyöngy és 85 g súlyban tekercshen-
gerek. A halom sajnos nem érhette meg a Tisza
II. ásatásait, 1964-ben, gáterõsítési munkák so-
rán jelentõs részét elhordták. 1965 és 1972 kö-
zött feltárták a településhez tartozó majoroshalmi
bronzkori temetõt, 1002 sírral; ezek az ásatások
igen jelentõs adatokat szolgáltattak az alföldi
bronzkori kultúráról. Tariczkyék Tiszafüreden és
környékén még számos helyen ásattak. Az
Ásotthalom és környéke után a legtöbb ered-
ményt a poroszlói Ráboly-pusztán, illetve az
Aponháton végzett kutatások hozták. Jelentõs
volt még a tiszaigari Kettõs-halom területén, a
Tiszaörvényen és az Egyeken végzett ásatás is.
Puszta-Domaházán honfoglaláskori régiségeket
s népvándorlás-kori sírokat találtak.

A régészeti feltárásokat a mezõgazdasági
munkák szünetében végezték, két betanított
munkás és 2-3 napszámos segítségével, a titkár
gyakori ellenõrzése mellett. 1903-ban a Tiszafü-

red c. hetilap érdekes riportot készített a 86 éves
elnök és a 61 éves titkár terepbejáró, ásatási
helyeket kijelölõ kirándulásáról, így Tisza-
szõlõsön a korábban múzeumba került tárgyak
alapján: „Sípos Pál gátõr s volt mûvezetõ kala-

uzolásával ezen tárgyak lelõhelyeit megtalálták

s meg is jelölték az oda kirándulást tett nyomo-

zók; ezek: a Lippai fenék, a Sásas fenék és a

Csonthalom, mely vonal, mint látszik több kor-

szaki régiséget rejt...” A puszta-domaházi jelen-
tõs adományok alapján: „nevezetesen a birtok-

tanya alatti sírhelyen s az Eger vize mentén el-

nyúló terramarre õsemberi jelleget feltüntetõ

területen megjelölték a helyeket, az ásatási szel-

vényeket, irányát s a jövõ évi ásatások sorrend-

jébe vették a szõlõsi és a domaházi ásatásokat...”7

Az ásatási helyekrõl, a leletekrõl többször
készítettek fényképfelvételeket. Az ásatások rész-
letes leírását a leltárkönyv „Régiségtár” rovatá-
ba vezették be. A leletek azonosításához a Nem-
zeti Múzeum munkatársaitól, jeles szakemberek-
tõl kaptak segítséget. A kor neves tudósaival
állottak folyamatosan levelezésben. Az egylet két
vezetõjét szintén többször felkérték szakértõként
való közremûködésre. Tariczky Endre Rómer
Flórissal együtt vett részt a karcagi Kápolnás-
halmon elõkerült leletek értékelésében, Milesz
Bélát pedig 1906-ban Fraknói Vilmos ajánlására
kérték fel a Löfkovits Arthur ékszerkereskedõ
által Debrecen városának felajánlott régiséggyûj-
temény rendezésére, de õ a füredi múzeumra, s
fõként az ásatásokkal kapcsolatos hátralévõ sok
munkára hivatkozva hárította el a megtisztelte-
tést. Ezek az ásatások, illetve az azokból kike-
rült nagyszámú lelet képezte a múzeum állomá-
nyának legtekintélyesebb részét, nemcsak szám
szerint, de tudományos jelentõségében is. Nem-
hiába mondta az egylet megalakulásakor Tariczky
Endre: „Annyira ösmerjük vidékünk régiségte-

lepeit, hogy csak talpunk alá kell nyúlnunk, hogy a

régiségi tárgyakat múzeumunk számára felszedjük,

kibúvároljuk... Emellett képesek vagyunk arra is,

hogy a kibúvárlást mûértelemmel hajtsuk végre,

hogy fõképpen a történelem elõtti idõkbõl az egye-

temes és honi régészetet saját ösmereteinkkel, bú-

várlati tapasztalatainkkal is gazdagítsuk, annak

elõrehaladott követelményei szerint.”8

A könyvtár állománya

A Régészeti Egylet megalakulásától kezdve gyûj-
tött muzeális értékû nyomtatványokat, metszete-
ket, kéziratokat, térképeket. A közkönyvtár alap-
ját képezõ, a kaszinói könyvtárakból származó
további majd kétezer könyvrõl csak annyit tu-
dunk, hogy túlnyomórészt regények voltak. Éven-
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te átlag 250 kötetet szereztek be. Az állomány
összetétele nagyjából megfelel a kor hasonló
jellegû közkönyvtári állományaiénak. Egy 1911-
ben végzett könyvtári felmérés szerint a legnép-
szerûbb író a korban Jókai Mór, Mikszáth Kál-
mán és Benedek Elek volt, a tiszafüredi könyv-
tár gyûjteményében is nagy számban fordultak
elõ mûveik. A szakkönyvek aránya nagyon ala-
csony, mintegy 2-3%; elsõsorban történelemmel,
régészettel foglalkozó mûvek, illetve mûvészet-
történeti, földrajzi kötetek, életrajzok.

A szépirodalmi mûvek zöme lektûr. Mind-
amellett, hogy kiszolgálták az olvasók zömét
kitevõ kispolgárság nõolvasóinak „álomba rin-
gatás” iránti igényét, tudatos törekvések látsza-
nak az állomány alakításában a klasszikus szer-
zõk és a korabeli értékes irodalom mûvelõi kö-
teteinek beszerzésére. A klasszikus irodalmi al-
kotások skálája igen széles, nagynevû szerzõk
képviselték a kortárs irodalmat is. Dosztojevsz-
kij több mûve, Gogoltól a Holt lelkek, Lev Tolsz-
tojtól a Feltámadás, a Karenina Anna; Gorkijtól
az Éjjeli menedékhely; Émile Zola, Henryk
Sienkiewitz, Honoré de Balzac, Victor Hugo,
Anatole France alkotásai szerepeltek; a magyar
szerzõk közül Gárdonyi Géza, Eötvös József, Vas
Gereben, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Kóbor
Tamás, Krúdy Gyula, Ignotus, Rákosi Viktor több
kötettel. A Radó Antal szerkesztette, magas szín-
vonalú Magyar Könyvtár köteteit folyamatosan
vásárolták. Az országos átlagnak megfelelõen
kevés verseskötettel rendelkeztek, a kortárs köl-
tõket egyedül Kiss József képviselte. A szakfo-
lyóiratok közül az Archeológiai Értesítõ, a Ma-

gyar Könyvszemle, a Századok, az Ethnographia

és a Numizmatikai Szemle járt rendszeresen, míg
az irodalmi lapok közül a Vasárnapi Újság, az
Ország-Világ, a Képes Családi Lapok, az Uram-

bátyám és a Kis Lap.
1912-ben, húsz nap különbséggel távozott az

élõk soraiból a két alapító, Tariczky Endre és
Milesz Béla. Kettejük lelkesedését, szorgalmát
nehezen tudták pótolni. Szakképzett múzeumõr
hiányában az ásatásokra folyósított államsegélyt
beszüntetik, ettõl kezdve nagyrészt a két alapító
által felhalmozott értékekkel folyt tovább az in-
tézmény kulturális ismeretterjesztõ munkája. Ti-
szafüred fejlõdése évtizedekre megtorpant az I.
világháború kitörésével. A két polgári iskola és
a járási közigazgatási intézmények, a település
regionális kereskedelmi központ volta mellett

Füred városias jellegét a községházán mûködõ
múzeum és könyvtár adta.

A Múzeum és Könyvtáregylet
történetének harmadik korszaka
(1912–1949)

A község hivatalos és szellemi vezetõi továbbra
is a szívükön viselték a kulturális intézmények
fejlesztését, a hagyományok továbbvitelét. Az
egylet új elnöke az eddigi alelnök, Borsos Flóris
községi fõjegyzõ, a titkár Kürthy Sándor aljegy-
zõ lett. A tényleges munkát az egylet utolsó
évében az alapítók betegsége miatt már õk vé-
gezték. Haláluk után az õ szellemi örökségüket
kívánták továbbvinni. Kürthy Sándor 1913-ban
kinyomtatta az elõzõ évi munkáról szóló jelen-
tését, melybõl kitûnik, hogy eredményes munkát
végeztek. A Milesz Béla által elkezdett ásatáso-
kat folytatták. A múzeumot 332 helybeli és vi-
déki érdeklõdõ látogatta meg, közöttük az egri
fõreáliskola 61 növendéke tanári karának veze-
tésével, és a pusztakócsi iskola 41 tanulója. A
fõreáliskolásoknak a fõjegyzõ mutatta meg a
gyûjteményt.

A közkönyvtárból 112 olvasó 4328 kötetet
kölcsönzött ki. Az olvasókról írta a titkár a je-
lentésében: „Községünk mind szélesebb rétegben

karolja fel évrõl-évre könyvtárunkat. Eddig az

intelligentia és az iparos osztály vette igénybe

leginkább tagsági jogán a könyvtárat, – azon-

ban az 1912-ik év végén már a földmíves osz-

tálynak is jelentékeny része vette a téli estéken

igénybe, ami mindenesetre örvendetes haladást

jelent.” 1913-ban a közgyûlés Borsos Flóris ja-
vaslatára határozza el, hogy egy „múzeum palo-
ta” építéséhez gyûjtést indít el, mivel „mind a

múzeum, mind a könyvtár elhelyezéséhez szolgá-

ló helyiségek olyan kicsinyek, hogy sem a régi

tárgyakat, sem a könyvtárt benne kellõleg elhe-

lyezni nem lehet”. Még ebben az évben a fõfel-
ügyelõség felfüggeszti az ásatásokra folyósított
államsegélyt, amíg az ásatások vezetésére múze-
umõrt megfelelõen ki nem képeznek.

A háború kitörésével nemcsak Füred, hanem
az egylet virágkora is lezárult. Elmaradt az új
épület felépítése és a múzeumõr kiképzése is. A
világháború kitörésekor az egyletek tevékenysé-
gét országszerte felfüggesztik.9 1916-ban kaptak
újra államsegélyt, 250 koronát, 1917-ben ugyan-
annyit, a következõ évben 500-at. A világháború
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alatt végig megkapták a község segélyét. Köz-
ben azonban megkezdõdött az infláció, ami a
tagsági díjak növekedésében is megmutatkozott.
A régiségtár állománya 1914 és 1926 között
egyáltalán nem gyarapodott, a vegyes gyûjte-
ményt fõként háborús emlékekkel gazdagították.
A könyvtár 1918-ig csak ajándékozással és álla-
mi letéttel, zenei szakkönyvekkel gyarapodott.
1918-ban viszont 206 kötettel nõtt az állomány.
A Tanácsköztársaság Füreden mindössze néhány
hétig tartott, a gyûjteményt az idõszak alatt ká-
rosodás nem érte. A megváltozott társadalmi-
gazdasági tényezõk hatására az egylet mûködé-
sének jellege is megváltozik, lényegében mint a
község tulajdonában lévõ közkönyvtár és múze-
um funkcionál. Az intézménynek egyletként való
mûködése nagyrészt formálissá vált. Az egylet el-
nöke 1919-tõl haláláig Létay Menyhért, 1932-tõl
1942-ig Schleiminger László orvos, földbirtokos,
majd az õ halála után fia, Schleiminger István.

Az intézmény motorja, gondozója ebben a
korszakban Kürthy Sándor. Õ vette át Milesz
Béla munkáját, melyet egészen a II. világháború
közepéig végzett. Alacsony összegû tiszteletdí-
jat kapott, de nemegyszer elõfordult, hogy õ aján-
lott fel pénzt és különféle tárgyakat az egylet-
nek. Pontossága, szorgalma fontos tényezõje volt
az intézmény munkájának.

Az ásatásokra még évekig kaptak államse-
gélyt, azonban ez a pénz részben a rohamosan
növekvõ infláció, részben a megfelelõ képzett-
ségû múzeumõr hiánya miatt nem került felhasz-
nálásra. 1935-ben a Közgyûjtemények Országos
Fõfelügyelõsége levelében felszólította az egylet
vezetõségét, hogy a múzeum gyûjteményét a
„rendelkezésére álló csekély anyagi lehetõség és

a férõhely szûke miatt” adja át egy nagyobb
közgyûjteménynek. A továbbiakban csak a köz-
könyvtár fenntartását ajánlották. Az egylet veze-
tõsége és a közgyûlés egyaránt a javaslat ellen
foglalt állást, a következõkkel indokolva dönté-
sét: „A választmány a közgyûjteménynek, – amely

különben is Tiszafüred nagyközség tulajdonát

képezi, s nem pedig az egyesületé, s így annak

átengedésérõl nem áll módjában határozni, csak

véleményt nyilváníthat, a további elhelyezését és

fenntartását maga részérõl feltétlen szükséges-

nek tartja, úgy az itteni tantestületek, de a láto-

gató közönség szempontjából is, mert hiszen a

székes fõváros és Debrecen között az egész nagy

körzetben a tiszafüredi Múzeum és Könyvtáregy-

let kezelése alatt álló közgyûjtemény egyedülál-

ló. Adminisztrációs költség nem terheli, mert itt

minden tisztviselõ tiszteletbõl, ügyszeretetbõl,

minden ellenszolgáltatás nélkül dolgozik.”10

1926-ig a régiségtár nem gyarapodott, késõbb,
1931-ig is csak egy-egy darabbal. A harmincas
években a környéken elõkerült bronz-, népván-
dorlás, és honfoglalás kori leletekkel, világhábo-
rús fegyverekkel, összesen 169 darabbal. Az
érmék gyarapodása annál nagyobb, majd ezer
darab. A vegyes tárgyak gyûjteménye több mint
ötszáz tárggyal nõ, az igazi érték valójában ke-
vés közöttük. A könyvgyûjtemény 1929-tõl kezd
ismét gyarapodni, az addig összegyûlt pénzt
akkor fordították ismét nagyobb mennyiségû
könyv vásárlására. Addig a húszas években csak
állami letétekkel, a minisztériumtól kapott köny-
vekkel; javarészt szakmunkákkal gyarapodott az
állomány.

A harmincas években több-kevesebb rendsze-
rességgel vásároltak könyvet. Mivel a könyvtár
gyarapítására fordítható összeg jóval kevesebb,
mint az egylet fénykorában, így a vásárolt köny-
vek összetétele polarizálódik, viszonylag több az
értékes, jórészt klasszikus irodalom, a másik oldal
a detektívregényekkel és Courths-Mahler mûve-
ivel jellemezhetõ lektûr. Ez utóbbi író könyvei-
bõl 1929-ben 67 darabot kaptak ajándékba a
községtõl, de ugyanakkor Móricz Zsigmond
mûveibõl is 15-öt. Jókai Mór, Gárdonyi Géza,
Mikszáth Kálmán mûveit még mindig nagyobb
számban vásárolták, hozzájuk társult Móricz
Zsigmond, kinek nemcsak ajándékba kapták, de
viszonylag nagy számban vásárolták is a mûve-
it. Rajtuk kívül feltûntek a kortárs szépírók kö-
tetei: Áprily Lajos, Jékely Zoltán, Gábor Andor,
Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezsõ, Szép Ernõ,
Tamási Áron, Gelléri Andor Endre. A világiro-
dalom klasszikus és kortárs írói közül megvet-
ték Csehov, Dosztojevszkij, Gorkij, H. G. Wells,
Maupassant, Pirandello, Ehrenburg és Heming-
way köteteit. A szakkönyvek közül fõként föld-
rajzi tárgyú mûveket vásároltak: Baktay Ervin,
Cholnoky Jenõ, Stein Aurél munkáit. A gyûjte-
mény összetételét elemezve megállapítható, hogy
a könyvtár állománya igen sokrétû igényt elégít-
hetett ki, az álomvilágba való meneküléstõl a
klasszikus és igényes kortárs irodalomig, tük-
rözve a kisváros közéletének sokarcúságát, az
alapítók örökségeként vállalva a helyi szellemi
élet szolgálatát.
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Ebben a korszakban is jelen voltak az egylet
pártoló tagjai, akik csak pénzzel támogatták, de
nem használták az intézményt. A valóságos ha-
tókört továbbra is a polgárság rétegei képezték,
elsõsorban tanulók, polgárasszonyok és idõseb-
bek látogatták a könyvtárat. A tagdíj összege
változó. 1932-ben az addigi nyolc pengõ tagsági
díjat a gazdasági válságra való tekintettel négy
pengõre szállítják le. Az alacsony összegû támo-
gatás nem tette lehetõvé, hogy nagyobb arány-
ban gyarapíthassák a gyûjteményt, alaposan be
kellett osztaniuk a kapott összegeket. Utolsó
közgyûlésüket 1942-ben tartották, a gyûjteményt
azonban már 1941-42-tõl kezdve nem gyarapí-
tották. Az egylet mûködésérõl a továbbiakban
már nincs adat.

Tiszafüred 1944. október 24-én szabadult fel,
a községben és környékén hetekig intenzív harc
folyt a tiszai átkelõhely megszerzéséért. A mú-
zeum és könyvtár központi helyen, a községhá-
zán volt elhelyezve, így sajnos szinte természe-
tes, hogy a gyûjtemény nagy része eltûnt, el-
pusztult, szétszóródott. A megmaradt könyvek-
bõl 1949 elsõ négy hónapjában folyt rendszeres
kölcsönzés a községházán. Pontos adatok hiá-
nyában becsülve, mintegy 1500 kötet maradha-
tott meg a kilencezerbõl.

*
Az egyletet hivatalosan 1949. december 22-

én, az 562 481/1949 IV/3 BM sz. rendelettel
oszlatták fel. A könyvtár megmaradt állományá-
nak indexen lévõ részét zúzdába küldték, az ér-
tékesebb köteteteket fokozatosan elszállították
Füredrõl. Az 1952-ben megalakult tiszafüredi
Járási Könyvtár tulajdonába mindössze 210 kö-
tet került. 1954-ben a Debreceni Egyetemi
Könyvtárba, 1956 végén a Déri Múzeumba szál-
lítottak el nagyobb mennyiségû muzeális értékû
könyvet.

A múzeum megmaradt gyûjteményébõl a régi
helyen 1949. december 21-én nyílt meg az or-
szág elsõ falumúzeuma. A továbbiakban a mú-
zeum gyûjteményének sorsa meglehetõsen ka-
landos, az ötvenes évek nem a múzeum megbe-
csülésérõl szóltak. Igazán 1967-tõl kezdhette meg
az intézmény múltjához méltó tevékenységét a
Lipcsei kúriában, szakképzett igazgató, Füvessy
Anikó irányításával, a mai napig rendszeresen
megemlékezve az elõzményekrõl; méltó módon
képviselve a korábban megkezdett munkát és
értékrendet. A könyvtár munkáját a járási majd

városi könyvtár (jelenleg városi könyvtár és in-
formációs központ) folytatta, igyekezve az ala-
pítók lelkesedését továbbvinni, és kiszolgálni a
város lakóinak mûvelõdés iránti igényét.
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Churchill-gyûjtemény
az Eszterházy Károly
Fõiskola Központi
Könyvtárában

2006 szeptemberében az Eszterházy Károly Fõ-
iskola Központi Könyvtárát nagy öröm és sze-
rencse érte, mivel a Zürichi Egyetemi Könyvtár
átalakítás miatt Churchill-gyûjteményét a Zürichi
Központi Könyvtárnak adományozta. A Zürichi
Központi Könyvtár viszont már rendelkezett egy
Churchill-gyûjteménnyel, ezért ezt a rendkívül
értékes, jól összeállított állományt továbbaján-
dékozta Magyarországnak. Régi és gyümölcsö-
zõ szakmai kapcsolat alapján tudott fõiskolánk
könyvtára ily módon hozzájutni a gyûjteményhez.
Mivel a gyûjtemény olyan sokrétû, mindenre kiter-
jedõ – Churchillt és korát tekintve –, úgy gondol-




