
JÁSZAI JÓZSEF 

A PÁPAI VÁROSI MÚZEUM MEGALAKULÁSÁNAK 
ELŐZMÉNYEI 

(VISSZAEMLÉKEZÉS) 

Nehéz ezt az írást nekem elvégeznem, aki nemcsak 
cselekvő részese voltam az eseményeknek, hanem — 
ha szabad egy kicsit szerénytelennek lennem - éve
ken át egyedül bíbelődtem főfoglalkozásom mellett, 
csak úgy Jopott" időben, Pápa város múzeumának 
megteremtésével. 

Szándékosan használom a „teremtés" szót. Mert 
főleg a kezdeti szakaszban, majdnem a semmivel in
dultam neki az úttörő munkának. Később, mikor a 
köztudatba már beszűrődött a múzeum szervezésének 
gondolata, könnyebb lett a munkám. Magánosok, de 
a hivatalos szervek is - itt elsősorban Pápa város taná
csát és ennek végrehajtóbizottságát értem - sok meg
értéssel kezelték a városi múzeum ügyét, és bizony 
nélkülük nem jutottunk volna el odáig, hogy ezen 
cikk ezen időtájban megíródhassék. 

Nézzük meg, sorjában forgassuk fel az idők lapjait, 
mit is írhatunk a történések sorrendjében a Pápai Mú
zeum hőskoráról egészen a mai napokig, amikor új 
fejezetet nyitnak a múzeum történetkönyvében. 

Célom a historikus tárgyilagosságával maradandó
vá örökíteni mindazoknak nevét, akik alkotó módon 
járultak hozzá városunk ezen kultúrintézményének 
létrejöttéhez. Persze, nehéz lesz egészen tárgyilagos
nak lennem, hiszen a gyűjtés és szervezés munkájában 
ezernyi személyes élmény, benyomás hatott értelmi 
és érzelmi világomra, és bizony nem lesz könnyű 
elfogulatlannak lennem különösen ott, ahol segítő
készséggel, de méginkább ott, ahol gátló szándékkal 
találkoztam. Hibáimért ez legyen mentségem. 

Először talán arról szólok, hogyan is alakult ki 
bennem a múzeum szervezésének gondolata. Amikor 
közel 40 évvel ezelőtt szülőfalum monográfiájának 
megírásához gyűjtött anyagban olyan oklevélre akad
tam, amelyen a nagyságos fejedelem II. Rákóczi Fe
renc, és főgenerálisa, Bercsényi Miklós aláírásában 
gyönyörködhettem, ezeket és sok más iratanyagot át
adtam Sopron város múzeumának. Hiszem, hogy ép
ségben megvannak ma is. Azokat az írásokat pedig, 
amelyeken Nemes Horváth Zsuzsanna pápai vámosné, 
és Magyari János Uram 1764-ben íródott és ^privilé
giait Pápa város actuális nótáriusának" névaláírását 
láttam, odaadtam még a harmincas évek elején, Pápa 
város levéltárának. Sajnos, ezek elpusztultak a 
háborús események során. Ha magamnál tartom őket, 
most gazdagabb lenne múzeumunk levéltári anyaga. 

Ekkor még nem foglalkoztam múzeumszervezés 
gondolatával. Hanem valami „belelépett" az 
életembe: egy kőbalta. Nem is egy, hanem kettő. Az 
egyiket a pápai téglagyár agyagbányájának falából 
szedtük ki a velem kiránduló polgárista gyerekekkel. 
Akkoriban ugyanis a pápai polgári fiúiskolának 
voltam tanára. A másikat pedig rá nem sokára hozta 
Egyházaskeszőről egyik bejáró tanítványom. Ez a 
két csiszolt kőkorszakból való balta indíttatta meg ve
lem a gyűjtést. Hiszen, mint történelem tanárnak, az 
elmúlt idők minden egyes tanúja igen becses szemlél
tető-eszköznek bizonyult. Régészeti és levéltári írásos 
emlékanyagnak tudatos gyűjtése ettől az időtől szá
mítható. Gyűlt is az anyag. Hol csurrant, hol csep
pent. Csak erős szívfájdalommal gondolok ma is arra, 
hogy a régipénz-gyűjteményem, melynek igen ritka 
példánya - Dr. Répássy Gyula világszínvonalon álló 
numizmatikusunk állapította meg róla - volt egy 
,Jcrétai ezüst", és az ún. „Máriás húszasok" teljes 
sorozata, 1945-ben megsemmisült. Ez az esemény 
mintha megölte volna bennem mindenféle régiség 
gyűjtésének még a szándékát is. 

Idő múlásával oldódott bennem ez a gátlás. 
Amikor 1948-ban a pápa-kertvárosi ált. iskolaigazga
tója lettem, az iskolai munkám mellett számos kultúr-
területen tevékenykedtem. Mint tanulmányi felügye
lő az egész megyét bejártam, és az iskolákban össze
gyűjtött régiség látása felkeltette bennem a 
szándékot: az én iskolámban is legyen az oktatás 
segítségére iskolamúzeum. 

Ebből a magból terebélyesedett ki a városi 
múzeum gondolata. És hosszú évek gyűjtő munkája, 
törekedése, küzdelmes iparkodása nyomán: Pápa 
város Múzeuma. 

Ettől fogva két irányban folytattam múzeum-
szervező munkámat: egyik volt az anyaggyűjtés. 
Mindent gyűjtöttem, ami a várossal vagy járásunk 
területével valami módon kapcsolatban volt. Igen 
nagy segítséget kaptam iskolám tanulóin keresztül 
előbb a Kertváros, majd az egész város területén élő 
családoktól. A másik: valamiképpen helyiséget szerez
ni egy szervezendő városi múzeum számára. 

Ezen időtájban beszélgettem erről Závory Zoltán
nal, akkor a városi iparitanuló iskola igazgatójával, 
kiváló festővel és grafikussal. Egyező véleményre 
jutottunk abban, hogy a múzeumnak legjobb helye 

587 



7. flóra. A pápai Helytörténeti Múzei 
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lenne a Korvin utcai, un. „Corvin-ház"-ban. Ez Pápa 
városának legrégibb, épen megmaradt épülete. A 
hagyomány szerint Mátyás királyunknak vadászkas
télya lett volna. Ezen hozzáfűződő történelmi monda 
és régi volta egyaránt alkalmassá teszik arra, hogy 
kulturális intézményt telepítsenek bele. Nyílott is 
lehetőség arra, hogy az épületnek földszintjén két 
helyiséget kapjunk múzeum számára. 1952-t írtunk — 
Rácz István tanácstitkár hivatott és átadott kezem
be egy arasznyi hosszúságú kulcsot azzal, hogy men
jek vele a Korvin házba és vegyem a múzeum birtoká
ba a földszint keleti szárnyán lévő két helyiséget. De 
mire én a kulcsokkal a helyszínre érkeztem, későn 
volt. Akkorra már betelepedett önkényesen egy 
család azokba a helyiségekbe. Én meg feladtam a 
harcot az új otthonát baltával védővel szemben. A 
városi tanácsnak arra már nem futotta akkor az ere
jéből, hogy biztosítsa is a kiutalt két helyiséget a mú
zeum számára. Múzeumhelyiség tehát nem lett, de 
megmaradt, ma is megvan a múzeumban a kulcs, a 
múzeum-szervezés beszédes tanúja. 

Tanácsüléseken szinte állandó felszólalási témám 
volt a múzeum ügye. Újságcikkek jelentek meg tol
lamból ezzel kapcsolatban. Arra mindenesetre jó 
volt ez a ,,kampány ", hogy a város lakossága felfigyelt 
a szándékomra. A pártbizottság és a tanács elvben 
támogatták tervemet, de anyagi bázist, főképpen 
lakást adni hozzá nem tudtak. Abban az időben ennél 
sokkal fontosabb dolgok kötötték le népgazdaságunk 
minden erejét. 

Az 1954. esztendő erőteljes lökéssel vitte előre a 
múzeum megvalósulásának ügyét. Dr. Keresztúri De
zső, volt miniszter, az Országos Széchényi Könyvtár 
főosztályvezetője, a népművelési minisztérium elgon
dolásának megfelelően Petőfi-Jókai ünnepi hét meg
rendezését vette tervbe Pápán. Hónapok munkájába 
telt, de 1954. május 15-21 -ig tartó héten az egész 
országot bejárta a híre a pápai eseményeknek. Az 
ünnepi hét egyik kiemelkedő eseménye volt a Petőfi-
Jókai emlékkiállítás. Ehhez az anyagot a Nemzeti Mú
zeum, a Dunántúli Ref. Egyházkerület Papensia gyűj
teménye és kisrészben az általam végzett helyi gyűj
tés szolgáltatta. Érdemes megemlíteni az egyhetes 
ünnepség programját. 

15-én (szombat) Ünnepi beszédet mondott: Pándi Pál 
Bakonyi Együttes előadása 
Pedagógus Kamarazenekar műsora 

16-án (vasárnap) Zenés ébresztő 
Jókai-Petőfi szobrok ünnepélyes koszorúzása 
Emlékkiállítás megnyitása. 
Esti ünnepségen beszédet mondott: Sőtér István 
Pedagógus Színjátszók: Kőszívű ember fiai - színmű 

17-én (hétfő) Kőszívű ember fiai színmű díszelőadása (dél
után: ifjúsági előadás) 

18-án (kedd) Üzemekben megemlékezés Petőfiről és Jókairól. 
Este: Kőszívű ember fiai színmű előadása élmunkások-
nak, üzemi dolgozóknak 

19-én (szerda) Honvédség napja: tábortűz, emlékbeszédek 
20-án (csütörtök) Pedagógusnap: a város és járás pedagógusai 

részére a Kőszívű ember fiai c. színmű előadása 

21-én (péntek) Szavalóverseny, eló'adóverseny Petőfi és Jókai 
műveiből. Az Orsz. Széchenyi Könyvtár a szereplő 
25 diák és 25 felnőtt közül a legjobbaknak 200 db 
értékes könyvjutalmat juttatott. 

Igen kevés pápai akadt, aki az ünnepségnek 
valamelyik részét ne látta volna. A múzeumi emlék
kiállítást Lakatos László, a minisztérium múzeumi 
főosztályvezetője nyitotta meg. Rajta kívül részt vett, 
ill. szerepet vállalt a Pápai Petőfi és Jókai ünnepi hét 
szép munkájában: Keresztúri Dezső, Varjas Béláné, 
Csoóri Sándor, Pándy Pál, Palotay Erzsébet, Sőtér 
István, az Állami Népi Együttes, a Veszprémi Bakonyi 
Együttes, a Pápai Pedagógus Színjátszócsoport, Szent-
léleky Tihamér, Zákonyi Ferenc és a pápai ifjúság 
2000 főből álló lampionos csoportja nevelőikkel. 

A Petőfi-Jókai Ünnepi Hét megrendezését, bár 
nem tartozik szorosan a tárgyhoz, mégis ismertetnem 
kellett, mert ez volt az első eset Pápán, hogy múzeu
mi kiállítást láthatott a város lakossága. És ettől kezd
ve maradt állandóan napirenden a múzeum megvaló
sításának gondolata. 

Szorosan beletartozott az ünnepség programjába 
az Ihász-puszta mellett 1849-ben vívott csata emlék
művének rendbehozása is. A múzeumi emlékkiállí
tást a Zichy-palota első emeleti négy legszebb szobájá
ban rendeztük. Kár, hogy csak két héten át volt Pá
pának „múzeuma", amelyet a rövid időszak alatt 
3200-an tekintettek meg. Miután a helyiségeket visz-
sza kellett adnunk, a kiállítást lebontottuk. A Zichy-
ház gyönyörű stukkós termében azután éven át egy 
árva ping-pong-asztal porosodott. Az anyag jórészben 
visszakerült Pestre, Veszprémbe, a Papensiába. A 
megmaradót, a saját gyűjtésemet pedig levittem a 
vezetésem alatt álló iskolába, a múzeumi „feltá
madás" reményében. 

Az a feltámadás pedig bekövetkezett. De ehhez 
szükség volt Gazsó Pálra, volt tanítványomra, akkor a 
városi pártbizottság agitációs-propaganda titkárára, 
aki megsokallta az én sziszifuszi erőlködésemet a mú
zeum szervezése terén. Mert hát semmire sem 
mentem. Nem volt egyetlen tárlónk, tablónk, búto
runk, de nem volt helyünk sem. Ezeken segített 
Gazsó Pál. 

Nyolc tagból álló bizottságot szerveztetett velem, 
amelynek feladatává tette a városi állandó múzeumi 
kiállítás megszervezését. Kitűzte a megnyitás idejét is: 
1956. március 14. Azután összehívatta a jelentősebb 
üzemek párttitkárait, és megfelelő agitáció után a 
vállalatok kötelességévé tette kilenc darab tárlószek
rény elkészítését, határidőre. A Pápai Textil, 
Elekthermax, Asztalos KTSZ, Gépjavító Vállalat, 
Téglagyári Egyesülés, Bányaipari Vállalat egymás után 
szállították az elkészült tárlókat. A vezetésem mellett 
működő bizottság pedig elkészítette a kiállítás ter
veit. Helyet a Jókai Kultúrotthonnak akkor üresen 
álló két emeleti szobájában kaptunk. Igen nagy segít
séget nyújtott számunkra Dr. Szentléleky Tihamér, 
aki akkor a veszprémi Bakonyi Múzeum igazgatója 
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volt. Az ő útmutatása nyomán, s a vezetése alatt álló 
múzeumból kikölcsönzött tárgyak segítségével ünne
peltünk 1956. március 14-én, a késő délutáni 
órákban. Meghatódottan álltunk az egybegyűlt meg
hívottak között mi, akik végre sajátunknak érezhet
tük a nem nagy, de mégis: Múzeumunkat. A városi 
tanács vezetői is magukénak érezték ügyünket. Bú
tort, céh-korsót, a város 1439-ben kelt alapítólevelé
nek a 18. sz-ban készített hiteles és pontos másolatát 
és a Devecseri Vértanúk vitrinjét adta át megőrzésre a 
múzeumnak. A Petőfi Gimnázium 3 db., a 19. sz. első 
felében faragott paraszt-széket, 6 db. a 17. sz. elején 
készült és Pápa várát ábrázoló ,,Hufnagel" metszet
másolatot, a Ref. Egyházkerület könyvtára pedig az 
általa 1945 óta őrzött 6 db. céhládát adott át, hogy 
velük is gazdagabb legyen kis muzeumunk. Örültünk 
és örültek mindazok, akik szívesen látták az új intéz
mény megszületését. 

Azt hittem, hogy végleg megoldódott a muzeu
munk problémája. Legalábbis én magam így hittem. 
Kicsit korai volt az öröm. Hiszen a hely nem volt in
tézményesen biztosított múzeum számára, de meg 
semmiféle pénzügyi bázisa sem volt. A múzeum után 
érdeklődőknek a Kultúrházban lakó ,,Katus néni" 
szívességből megnyitotta a múzeumi szobákat. Én 
magam tisztára társadalmi munkában tevékenyked
tem. Hivatalos felsőbb szervek szervezett intézmény
nek nem ismerték el. 

Nemsokára 1956. október-novembert írtunk. Az 
ellenforradalom ideje. Annyit örömmel jelenthettem 
egyik ezen időt követően megtartott tanácsülésen, 
hogy az ellenforradalom a múzeumban kárt nem 
tett. Annál nagyobb keserűséget hozott az 1957. 
esztendő. Már az évkezdetén sejtettem, hogy a Kul
túrotthon csak átmeneti szállást adottá múzeumnak. 
Gazsó Pál magasabb beosztásba távozott, így támoga
tónk nem volt. lilőbb a katonaság sorozásra vette 
igénybe egyik szobánkat. (Néhány db régi pénzünket 
tiszti segédlettel kellett az egyik nyilván magán-mú
zeumot szervezni szándékozó rekrutától elszednünk.) 
Ezt követően meg az MNDSZ városi szervezete foglal
ta le magának a másik szobánkat. A múzeumi anya
got pedig nélkülem, mivel akkortájt kórházban gyó
gyítottak - lehordták az épület egyik dohos, szellő-
zetlen, nedves szobájába. Valójában összehányták az 
anyagot, durván bántak vele. A tablók kép- és irat
anyaga, bőr-, fa-, vastárgyak penészt kaptak, jóvátehe
tetlen kárt szenvedtek. Semmi sem menti az MNDSZ 
akkori vezetőit a cselekedetükért, mivel a lefoglalt és 
általuk kiürített szobát el sem foglalták. Még egy év 
múlva is csirkéket tartolt a szobában az egyik kultúr
otthon! alkalmazott. 

A kórházból való visszatérésem után, az iskolám 
tanulóinak és nevelőinek segítségével az összes mú
zeumi anyagot elszállítottam az iskolámba. A tablók 
a falakra kerültek, a tárlók az épület folyosóján nyer
tek elhelyezést. Iskolamúzeum lett belőle. Bulla An
dor gimn. igazgató az általa kölcsönadott Hufnagcl-
metszetek másolatait visszakérte ugyan iskolája szá

mára, de azért maradt nézni- és látnivaló szépszám
mal. És közben gyűlt az anyag. Céh-iratok, földesúri 
úriszéki jegyzőkönyv, térképek, eszközök, tárgyak. 
Hovatovább a hivatali szobám szekrényeiben, de 
azoknak tetején is régiségek sorakoztak. 

Ezen időtájban történt, hogy Pathó Gábor, a városi 
MÉH vállalat telepvezetője telefonon érdekes hírt 
közölt velem. Nagyméretű vasládát hoztak be hozzá 
Ihász pusztáról, és eladták ócskavasnak. Azonnal 
mentem szemlére. 100 x 60 x 50 cm méretű, sűrűn 
rakott pántokkal erősített vasláda volt. Történetét 
sikerült felderítenem: amikor Kmetty tábornok csor
nai csatája után, 1849. júniusában, fővezéri parancs
ra visszavonulóban volt, útja Pápán át vezetett. Előbb, 
mint Pápára ért volna, a várostól északra, harci állást 
vett fel az őt követő császári csapatokkal szemben. 
Sebesültjeinek és hadianyagának szállításához minden 
fogatára szüksége volt. A nyilván üres hadipénztár lá
dáját (nem volt már akkor aranya és ezüstje a magyar 
honvédségnek) elásatta az ihászi major területén. (Ta
lán csak holmi iratok, Kossuth-bankók maradtak 
benne!) Ott pihent több mint száz esztendőn át,ami
kor 1957-ben, egy kocsiszín alapozását végző munkás 
csákánya felszínre hozta. Sajnos, a „kincs-éhség" 
szétverte a díszes zárat, belyukasztotta a vasláda fene
két, de máskülönben épen került hozzám a közel 150 
kg súlyú vasláda, Kmetty György tábornok hadipénz-
tár-ládája. Ma múzeumunk egyik dísze. 

Ezen iskolamúzeumra támaszkodva indítottam 
meg a küzdelmet múzeumi helyiség biztosításáért. 
Ekkor 1958-at írtunk. Tanácsi üléseken agitáltam, 
kértem, hírlapokban egymásután jelentek meg tájé
koztató felhívásaim, amelyek szüntelenül azt duru
zsolták a hallgatók, az olvasók fülébe, tudatába, hogy: 
Múzeumot a városunknak! Helyet a múzeumnak! 

Nyílt is alkalom arra, hogy végre végleges otthont 
kapjon ez a jobb sorsra érdemes intézmény. 

Megürült a várkastély! A szovjet haderő egységei, 
amelyek használták 1945-től 1957-ig, visszaadták a 
városnak az épületet. Kezdetben még különféle 
minisztériumok nézegették, hogy ugyan mire is 
tudnák felhasználni. Az egészségügyiek szanatóriu
mot gondoltak benne elhelyezni. A művelődésügyiek 
diákotthonnak vélték felhasználni. Végül is a 
leghelyesebb elgondolás valósult meg: a város kulturá
lis intézményei nyernek benne elhelyezést. Ezek 
között, az emelet északi frontján lévő reprezentációs 
szobákat kapja a Városi Múzeum. 

Végre! Lesz mégis múzeum Pápán! 1959. február 
3-án cikkem jelent meg a megyei lapban. Felhívással 
fordultam Pápa város és a járás dolgozóihoz, hogy a 
Tanácsköztársaság 40. évfordulója alkalmával, ünne
pélyes keretek között megnyitásra kerülő múzeum 
részére juttassák el az addig a családi otthonokban 
őrzött emlékanyagot. És a kastély berendezési tar
tozékait is, már amelyek netalán magánkézbe 
kerültek és megmenekültek a pusztulástól. Kaptam 
anyagot nem is lekicsinyelhető mennyiségben. 
Nemcsics Elek tanár, Pils László asztalos értékes 19-

590 



es emlékeket juttattak el hozzám. Budai József hoz
zátartozói pedig édesapjuk naplóját adták kezemhez, 
amely bő részletességgel rögzítette a 18-as és 19-es 
forradalmi eseményeket. Mások berendezési tárgya
kat hoztak vissza a kastélyba, köztük: a 8 mm vastag, 
gyönyörű barokk keretű, nagyméretű csiszolt tükröt, 
két fából faragott szarvast, faszobrászati remekmű 
mindkettő, faragott oszlopállványokat, barokk 
polcos állványt stb. 

A városi tanács a községfejlesztési alap terhére 
rendbehozatta a Nádor-szobát és a folyosó egy részét. 
Az addig tárva-nyitva álló helyiségek egy része ajtót, 
ablakokat kaptak. És az egyik napon kigyulladt a 
villanyfény a múzeum két szobájában és a folyosó
ján. 

1959. május 24-én pedig ünnepélyesen megnyílt 
a Magyar Tanácsköztársaság 40. évfordulója emléke
zetére rendezett múzeumi kiállításunk. Több mint 
4000 látogatója volt a kiállításnak. A kiállítás 
megszervezése valójában egy szervező-bizottság 
feladata lett volna, de érdemleges munkát csak a 
nemes ügy iránt lelkesedéssel eltelt Tóth Kálmán 
(most utódom a kertvárosi iskola igazgatói székében) 
tanár végzett velem. A veszprémi múzeum igazgató
ja, dr. Szentléleky Tihamér igen nagy segítséget adott 
egyrészt azzal, hogy korabeli plakátokat, hirdetmé
nyeket bocsátott rendelkezésünkre, másrészt a ki
állítás megszervezésének lebonyolításához adott 
szaktanácsokat. 

Ettől kezdve már számontartották a városban a 
múzeumunkat. A városi anyagi segítség is erősödött. 
Községfejlesztési alapból juttatott pénzből szőnye
geket, padlókefél őt és porszívó gépet vettünk. Kisebb 
kiadásokra ellátmányt kaptam. Megoldatlan volt 
azonban a teremőr kérdése, azután költségvetés nél
kül voltunk és hiányzott a felsőbb szervek által 
adandó nyilvánossági jog. Annál is inkább szükség 
lett volna legalább múzeumőrre, mert én iskolaigaz
gató voltam. Az iskolát foglalkozási időben elhagy
nom nem lehetett. A szabad időmet azonban zömmel 
a múzeumban töltöttem. Sokszor a késő éjszaka 
vetett haza, hiszen múzeumépítő, takarító, 
látogatókat fogadó voltam egyszemélyben. 

A városi tanács újraalakulása kihatott a múzeum 
életére is-, Gulyás Ferenc tettekkel segítette ezt a 
fiatal intézményt. A Nádor-terem keleti szomszéd
ságában lévő termet az 1959. év őszén hozatta rendbe 
a város a községfejlesztési alapból, tanácsulési határo
zat alapján. Ajtót, ablakkereteket kapott a szoba és 
a falait átfestették. És bevezették oda is a villanyvi
lágítást. Immár két szoba és a folyosó került használ
ható állapotba, 

1959. december 5-én a városi pártbizottság 3 éves 
művelődési tervet vitatott meg és fogadott el. Ebben 
már fontos szerepet szánt a múzeumnak: kötelessé
gemmé tette helytörténeti és képzőművészeti kiállí
tások rendezését az 1960. év tavaszára. 1959. decem
ber 2-án rendeltem meg a pápai Asztalos KTSZ-nél 
azt a 30 db. tablót, amelyeken a következő években 

kiállítási iratanyagot helyeztem üveg alá. A város 
3000 Ft-ot fizetett ki a tablókért. Újabb 3000 Ft-ba 
kerültek az egyenként egy négyzetméteres területű 
üveglapok. 

Ugyanakkor a párt- és tanácsszervek úgy határoz
tak, hogy felszabadulásunk 15. évfordulóját nagyobb
szab ású ünnepségekkel köszöntik. Felavatásra kerül a 
Várkertben épített felszabadulási emlékoszlop, a mú
zeumban pedig helytörténeti kiállítás mellett a városi 
üzemek fejlődését bemutató kiállítást kell 
szerveznünk. 

1960. április 3-án Kossá István miniszter avatta fel 
az emlékművet és nyitotta meg ünnepélyesen a mú
zeumban elkészített kiállítást. A két héten át nyitva-
tartott kiállítást mintegy ötezer látogató tekintette 
meg. Erre az ünnepségre készítette el ajándékul a 
folyosón függő, barokk stílusú szép kovácsoltvas
lámpát Bogyay Mihály, az MTH iskola akkori műveze
tője. 

Két hét eltelte után az üzemek a kiállításukat le
bontották, a helytörténeti anyag pedig átrendezésre 
került. Ezt azonban megelőzte a múzeumi helyiségek 
számának megnövekedése: ugyanis a Nádor-szobától 
nyugati irányban további három terem és fél folyosó
rész várt rendbehozásra. A Nádor-szoba melletti nagy
terem stukkódíszes mennyezete még korábban be
szakadt. Eső, hó, hólé, por, szél pusztította a padoza
tot, falakat. Más egyéb nem volt azokban a termek
ben. Összesen 47 ablakkeret hiányzott. A Nádor-szo
bából átvezető ajtónyílás téglával elfalazott volt. 
Villanyvezeték, lámpák, ajtók hiányoztak. Majdnem 
megoldhatatlan feladat előtt állottam. A tervem az 
volt, hogy a pápai üzemektől kérek segítséget: vállal
ják el egy-egy terem rendbehozatalát. Ez ilyen formá
ban nem sikerült. Hanem azért mégis lett megoldás. 
A járási tanács elnöke, a Magasbakonyi Erdőgazdaság 
segítségével rendbehozatta a második nagyterem be
szakadt mennyezetét. Összesen 7 köbméter gerendát 
építettek be a tetőszerkezet kijavításához. Ezen segít
ségért a köszönet elsősorban Kovács Sándort, a járá
si tanács vb. elnökét és az erdőgazdaság igazgatóját 
illeti. 

Hátra volt az ablaknyílások lezárása. Itt is kaptunk 
segítséget. A múzeum szervezési munkáimat kezdet
től fogva igen nagy jóindulattal és pártfogóan szemlél
te Dr. Zákonyi Ferenc, Veszprém megye idegenfor
galmi hivatalának vezetője. Igen sokat köszönhet néki 
városunk múzeuma! Ekkor is 15 ezer forintnyi 
segélyt adott, az idegenforgalmi hivatal költségve
tése keretében, hogy a hiányzó ablakkereteket meg
csináltathassam. 

1960. július 16-án a helyreállítási munkálatokat a 
helyi építőipari ktsz. befejezte. A város kifestette a 
szobákat, beszerelték a villanyvezetéket és július 31-
én tisztán állt rendelkezésre 5 szoba, 2 fülke és 1 
folyosó. Lezárható ajtók, becsukható ablakok, kifes
tett falak, felmosott padozat, villanyvilágítás a ter
mekben. Az álom valóra vált. Lett múzeuma Pápá
nak! (Az örömnek kellemetlen mellékzöngéje volt az, 
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hogy az északi rész keleti sarkán lévő épületrészből, 
amelyet eredetileg a múzeumnak jelöltek ki, 5 helyi
ségből álló részt városi óvoda részére leszakítottak.) 

Az 1960. esztendő egyébként bővelkedett a városi 
múzeumot érintő eseményekben: a Pápai Elekther-
max Vállalat zománcozott cégtáblát ajándékozott 
muzeumunknak. 

1960. január 1-től a múzeum hivatalosan is megbí
zott vezetője lettem. Tiszteletdíjam havi 500 Ft lett, 
amit a múzeum költségvetése keretén belül biztosí
tottak. 1960. június 17-én tartott városi tanácsülésen 
hosszabb beszámolót tartottam a városi múzeumról. 

1960. július 20-án, a Városi Tanács VB. elismerte a 
múzeum létrehozása érdekében kifejtett munkámat 
és ezért jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki. 

1960. augusztus 3-án a városi tanács a 368-2/ 
1960. sz. iratában arról értesítette a múzeumot, hogy 
a „közeljövőben kapust fog elhelyezni a főbejárat 
melletti lakásban." Az egész épület, s a benne lévő 
intézmények látták kárát annak, hogy ma sincs még 
portása,házfelügyelője a kastély-épületének. 

Az 1960. esztendő azért is említésre méltó, mert 
ezen év szeptemberében a múzeum éves munkater
vét mutattam be a városi művelődési hatóságának. 

Gulyás Ferenc, a tanács vb. elnöke a hivatali szo
bájában őrzött, és 1945-ig a kastély Nádor-szobájának 
falát díszítő, a 18. századbeli Pápát ábrázoló nagymé
retű olajképet 1960. július 11-én kelt hivatalos irat 
kíséretében átadta a múzeumnak azzal a megjegyzés
sel, hogy a kép tulajdonosa Pápa város Tanácsa marad 
továbbra is. Most már biztonságban lehetett a kép, 
hadd lássák a város dolgozói minél nagyobb számban, 
ha a múzeum látogatására mennek. 

Ugyancsak átadta a város a múzeum számára 1960. 
január 8-án kelt irata kíséretében, addig a Kultúrott-
honban őrzött „A vadász hazatérése1' с nagyméretű 
olajfestményt. Ez a kép eredetileg a marcaltői kastély 
tulajdona volt,onnan került be Pápára 1945 után. 

Gyarmati Elemér esperesplébános a múzeum szá
mára juttatta a pápai kórházat alapító Esterházy Fe
renc egykori országbíró, valamint a Nagytemplomot 
és a Várkastélyt építtető Esterházy Károly remekbe 
készült barokk stílusú olaj portréját. Most a Nádor
szoba dísze mind a két festmény. 

Időközben állandóan gazdagodott a múzeum. Ballá 
József a két fából faragott szarvasnak hiányzó agan
csait állította helyre. 

A Bíró-testvérek a leglelkesebb múzeumbarátok 
közé tartoztak, iratanyagot és térképeket, az Ujváry-
testvérek, asztalosmesterek, a kastélyból származó 
bútort és egy, a 18. sz. végén készült, Veszprém me
gyét ábrázoló térképet, Vajda Sándor kőfaragó 
Özvegye a férje által gyűjtött ásványokat, kitömött 
madarakat, egzotikus állatokat, Klement Vilma tanár
nő értékes céh-iratanyagot, Noszlopy Bálint pedig 
családi ősének, az 1853-ban mártírhalált halt Noszlo
py Gáspárnak a milleneum alkalmával viselt díszruhá
ját, karddal és kócsagtollas kalpaggal együtt, 
Szalmássy László technikus egy teljesen ép, az í. u. 

II. évszázadból való kultikus célra használt 40 cm. 
magas urnát adott át múzeumunknak. Murai Sándor 
könyveket és egyéb régiséget ajándékozott. 

Gyűlt-gyűlt a múzeumi anyag napról napra. 
Szinte alig múlt el hét, hogy valaki ne juttatott volna 
el valamilyen tárgyi emléket, régi pénzt, iratot 
kezeimhez. De nemcsak a városból, hanem a járás 
területéről is került múzeumunkba anyag. Varga 
Ferenc dákai igazgató községének levelesládájából 
származó, Balogh István igazgató pedig nagygyimóti 
vonatkozású iratanyagot hozott. A lovászpatonai 
állami gazdaság igen ritka, Jotape-i, koloniális érmét 
juttatott hozzám, amelyet útépítés közben találtak 
egy csontváz mellett. Schweighoffer Domonkos nagy-
teveli tanár népvándorláskorabeli cserépedényt, Tóth 
Mátyás pápasalamoni molnár kenderfeldolgozó házi 
eszközöket: gerebent, tilolót, motollát, fonó-orsót, 
rokkát, cséphadarót, Kiss István magyargencsi 
igazgató régi rokkát hozott be hozzám a múzeum szá
mára. A sokasodó anyag elhelyezésére kiselejtezett 
diákotthoni asztalokból újabb tárlókat csináltattam. 

A városi tanács VB. 1959. november 20-án hozott 
rendelkezése alapján tapasztalatcsere látogatást 
tettem Sárvárott az akkoriban szervezett múzeumi 
munka megtekintésére. Igen sok vonatkozásban kap
tam eligazítást Nógrády Géza múzeumi igazgatótól. 

Az 1959-60-61. években némileg szervezetileg 
is rendeződött a városi múzeum helyzete: 1959-ben 
egyösszegben 10 000 Ft-ot adott a város a községfej
lesztési alapból a múzeum céljaira. Az 1960. és 61. 
esztendőben a városi tanács — I960, január 1-től 
kezdődő hatállyal - költségvetési keretet biztosított 
a múzeum elemi szükségleteinek kielégítésére. Került 
már fűtésre, világításra, takarításra, postai kiadások
ra és kisebb beszerzésekre pénz. Ezen két évben a 
költségvetés így tagolódott: 

személyi kiadásokra 

(múz. vezető és takarító) 9 000 Ft 
működési költségek 
(fűtés, világítás, besz.) 23 700 Ft 
szolgáltatás 500 Ft 
Összesen 33 200 Ft 

Múzeumunk kezdett ismert intézmény lenni. 
Ettől az időtől kezdve felsőbb szervek, a megyeiek 
és minisztériumiak, tanács- és pártszervezetek részéről 
mind gyakrabban kerestek fel: kérdezősködtek, a 
múzeumban nézelődtek, tervezgettek. A múzeum 
megérett arra, hogy szakirányítás alá kerüljön, betölt
hesse kulturális feladatát. Ezt én már csak mint be-
tegállományú érhettem meg. Mintha csak addig 
tartott volna bennem a munka olaja, míg ezen a terü
leten is befejezem a pionírokra jutó legnehezebb te
vékenységet. 1961. október 31-én megbetegedtem. 
Attól kezdve régi egészségemet nem is nyertem vissza. 
Kénytelen voltam a múzeumi szorgoskodásomat is 
abbahagyni. 

1962. januárjától kezdve jogilag, áprilistól kezdve 
már gyakorlatilag is a megyei múzeumi igazgatóság 
irányítása és vezetése alá került városunk múzeuma. 
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Ezzel az én szerepem valójában véget is ért. A 
múzeum kapott gondnokot, teremőrt, aki egyben a 
takarítási munkálatokat is végzi. Én meg az általam 
gyűjtött múzeumi anyagot átadtam Pápa város 
Múzeumának azzal a kívánsággal, hogy a leltárban, 
ill. leltári lapokon tüntessék fel azt, hogy azon darab 
Jászai József gyűjtése. 

De nem volna teljes a krónikám, ha nem beszélnék 
egészen röviden az 1962. és az 1963. évekről, 
amelyek lényeges változásokat hoztak a múzeum éle
tében. De éppen ezen évek igazolták a korábban tett 
erőfeszítéseket, törekedéseket a múzeum megszerve
zése érdekében végzett mindennemű munkát, illetve 
annak helyességét, időszerűségét és jogosságát. 

Először is Éri István, a megyei múzeumi igazgató
ság vezetője szilárd pénzügyi alapot biztosított a 
múzeumnak. 1962-ben restauráltatta a Nádor-szoba 
nagyméretű olajképét. Fűthető irodahelyiséget 
rendeztetett be. Megkezdte a szobák helyreállítási 
munkálatait; először a Nádor-szoba restaurálását ve

in dieser kurzen Rückerinnerung wollte ich über die ers
ten Jahre des Museums für Ortsgeschichte in Pápa schreiben. 

Ich sammelte schon seit den dreissiger Jahren als Lehrer 
der hiesigen Bürgerschule archäologische-numismatische Ge
genstände und Archivmaterial. Im Jahre 1945 ist ein grosser 
Teil meiner Privatsammlung vernichtet worden, aber ich be
gann im Jahre 1948 mit frischer Kraft wieder meine Tätig
keit, jetzt als Direktor einer Grundschule (Kertváros) in Pápa. 
Diese Privatsammlung war der Kern des zukünftigen Stadt
museums. Es musste aber auch ein Platz für die Sammlung 
gefunden werden. 

Im Jahre 1952 hat der Stadtrat das sog. Korvin-Haus dazu 
bestimmt, aber, leider, wurde es von anderen, Unbefugten, 
eingenommen. Im Mai 1954 wurde in unserer Stadt die Pe
tőfi-Jókai Festwoche veranstaltet und aus diesem Anlass 
wurde am 14-ten März 1956 mit Hilfe des damaligen Stadt-
Parteisekretärs Pál Gazsó im Jóka-Kulturhaus eine Ausstel
lung eröffnet. Diese beiden Erzeugnisse haben in grossem 
Masse zur Gründung des Museums beigetragen. Nach kurzer 

gezték el az iparművészeti gimnázium restaurátorai. 
Helyreállították a Nádor-szobában a rokokó—barokk 
díszkályhát. Kapott a terem 3 szárnyas ajtót és a 3 
nagy ablak két szárnyú spalettákat. Az új ajtók, ab
lakok és spaletták az eredetihez hasonlóan 22 kará
tos aranyozással lettek ellátva. 

1962-ben 14, 1963-ban ugyancsak 14 kiállítást 
szervezett a múzeum. A látogatottság 1962-ben 
9607 főt, 1963-ban 10 003 főt tett ki. 

1963. december 15-én dr. Mithay Sándor régész 
lett a múzeum vezetője. így Jgazi" szakember ke
rült a gyűjtemény élére. Elsőként az általam gyűj
tött kb. 1000 db. tárgyat és dokumentumot leltá
rozta át az új múzeumi törvény szellemének és elő
írásainak megfelelően, majd energikus gyűjtő- és fel
dolgozó tevékenységbe kezdett. 

Kívánom, hogy az évek során szerény eredmények
kel végzett munkám általa, majd az őt követők tevé
kenysége révén tovább gyarapítsa ismereteinket váro
sunk és közvetlen környéke múltjáról. 

Zeit der „Heimatslosigkeit" wurde im Mai 1959 im einsti
gen Eszterházy-Schloss - das die müitärischen Einheiten der 
Sowjetarmee kuzr davor verlassen haben - zur Ehre des 
vierzigjährigen Jubiläums der Räterepublik - eine Ausstel
lung eröffnet. Am 3. April 1960 hat der Minister István 
Kossa im Rahmen der Eröffnungsseier einer Ausstellung zum 
Anlass der 15. Jahreswende der Befreigung des Landes, 
zugleich auch die Tore des Stadtmuseums im Schloss eröff
net. Das Museum hatte anfangs mehrere Räumen (im nördlich
en Hügel des Schlosses), doch musste es noch im Jahre 1960 
einige an den damals errichteten Kindergarten abgeben. 

Am 1. Januar 1960 wurde ich auch offiziel zum Direktor 
des Museums ernannt. Seit Januar 1962 ist das Museum eine 
Institution mit Selbstbudget und gehört zur Komitatsmu-
seumorganisation. Von dann an konnten die Ausstellungssäle 
immer schöner ausgestattet werden. Infolge meiner Krank
heit hat die Leitung des Museums am 15. Dez. 1963. der 
gewesene Direktor des Museums in Gyó'r, der Archäologe 
Sándor Mithay übernommen. 
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