
PATEK ERZSÉBET 

A FŐVÁROSI MUZEUMOK KIÁLLÍTÁSAI 1946—1948. 
»BUDAPEST MULTJA« KIÁLLÍTÁS 

A fasiszta idők szörnyű pusztításai erősen megrongálták a fővárosi múzeumokat is. 
Bombatalálat érte az Aquincumi Múzeumot, a háborús pusztításoktól oly sokat szenvedett 
budai Várban sérülten állott a Halászbástya-Kőtár, Óbudán a Történeti Múzeum helyiségei 
beomlott boltozattal, szétrombolt falakkal meredeztek. Valamennyi múzeumépületben omló 
vakolatú, agyonpiszkított helyiségek tanúskodtak az elmúlt idők pusztításairól. 

Ilyenek a körülmények 1946 nyarán, amikor a fővárosi múzeumok kiállítás rendezését 
határozzák el. Ennek célja : mindenki számára közérthető módon rekonstruálni a főváros 
területén előttünk élt társadalmak történetét. Súlyos nehézségekkel kell küzdenünk. 1946-ban 
a fővárosnak a háborúban tönkrement lakosságot elsősorban népkonyhákhoz és tető alá kell 
juttatni, így a múzeumi kiállítás rendezésénél bizony takarékosan kell bánni az inflációs pengő
vel. A hiányzó anyagiakat pótolni igyekszik a múzeum dolgozóinak kollektív összefogása. 

A különböző múzeumépületek sérültsége miatt csak közös kiállításra lehet gondolni 
az Egyetem-utcai helyiségekben. Ez a szükségteremtette megoldás egyszersmind didaktikai 
előnyökhöz vezet. Mert azáltal, hogy a legkorábbi időktől kezdve egészen napjainkig bemutatja 
a kiállítás Budapest régészéti emlékeit, összefoglaló képet tud nyújtani arról, hogy mikép 
alakultak ki fővárosunk területén az egymást követő társadalmak a i. sz. e. IV. évezred neo
litikus ősközösségtől kezdve egészen a XX. század nyilas korszakának barbarizmusáig. Mert 
valóban kronologikus sorrend végét elsősorban a veszteségeket bemutató képanyag alkotja. 

Érdekes szempontok domborodnak ki a kiállítás tabáni termében, ahol egy magyar 
Trója egymásra és egymás mellé helyezkedett társadalmainakrétegeződését f igyelhetjükmeg. Első
sorban a szovjet régészek hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a letűnt kultúrák rekonstruálásá
nál a környezetet és annak a társadalomra gyakorolt hatását is tanulmányozni. I t t a Tabán
ban megfigyelhetjük, hogy egyazon hely földrajzi adottságait az egymást követő társadalmak 
miképpen használták fel. Látjuk például, mennyire erős volt itt a fiatalabb kőkorszaktól kezdve 
az idegen társadalmakkal való érintkezés, mind nyugat, mind kelet felé. A társadalmak közti 
élénk kapcsolat pedig mindig együttjárt a technika fokozottabb fejlődésével. 

Egyik legfontosabb eredménye a kiállításnak az őskori anyag, amelyet most első ízben 
mutatnak be a nagyközönségnek. Egymás után bontakoznak ki előttünk az őskor periódusai, 
az emberiség életében a technikai újítások jelentős állomásai. Kőkor, rézkor, bronzkor, vaskor 
jelzik, hogy milyen mértékben tudták az emberi társadalmak kiterjeszteni uralmukat 
a környezetre. 

A római és középkori termekben haladva új kiállítási törekvéseket veszünk észre. 
A lehetőségek szabta keretek között a didaktikai követelményeknek megfelelő kiállítástechnikai 
alkalmazását. Nagyszámú magyarázó felirat, az emlékek strukturális szerepét megvilágító rajzok, 
alaprajzok, rekonstrukciók teszik érthetővé mindenki számára az emlékeket, töredékeket. 
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Bzeknek a kísérő rajzoknak a segítségével az érdeklődő közönség legszélesebb rétegei előtt is 
elevenné változik a hajdan letűnt társadalmi közösségek élete. 

Miközben végigsétálunk a termeken, láthatjuk, hogy nem a pompás, csak egyes kivált
ságosok számára készült, kvalitásos, művészettörténeti értékű darabokon keresztül hozta 
hozzánk közel a kiállítás a múlt társadalmainak történetét, hanem a mindennapi élethez tartozó 
tárgyakon keresztül elevenedett meg az előttünk élt társadalmak egészének teljes anyagi 
kultúrája. 

1. kép. — »A Budapest múltja« kiállítás népvándorlás kori terme. 1946. 

»PETŐFI«-KIÁLL ÍTÁS 

A múzeumi munka fontos feladata, hogy tárgyilagos módszerével tudományos alapot 
szolgáltasson a társadalmi átalakulások tanulmányozásához. Az emlékek tárgyilagos anyag
elemzése alapján megvilágítja a társadalmi változások dinamikáját. 

Az 1848-as társadalmi átalakulások nagy hőse Petőfi. Szellemi kincsének ereje —az emberi 
jogok forradalmi kifejezésre juttatása — lendítő energiája társadalmi fejlődésünknek 1848 
forradalmi hevületében. Ezért Petőfi életének, eszméinek elénkvetítése egyszersmind az 1848-as 
történelemnek, társadalmi fejlődésünk egyik fordulópontjának rekonstruálása. 

1848 társadalmunk fejlődésében a szabadság szikrája, amely fellobbant, de ki is aludt 
ugyanakkor, amikor Petőfi szeme örökre lecsukódott a szabadságharcban. A költő halála után 
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a személyéhez és a történeti eseményekhez kapcsolódó emlékeket befedte a por a Bajza-utcai 
Jókai-házban. A hasonló múzeumok inspirálhatták az orosz régészeket arra, hogy küzdelmet 
indítsanak az archeológiának ama fajtája ellen, amelyet ők megvetően »ereklyetan«-nak nevez
nek. Az emlékeket őrző épületet erősen megrongálta 1944—45 háborús pusztítása. 

A felszabadulás után, a centenárium évében Budapest fővárosa építteti újjá az épületet 
ízléses egyszerűségben. I t t mutatja be a fővárosi Petőfi-múzeum múzeumunk legmodernebb 
kiállítását, 1948 márciusában. 

A legújabb technikai módszereket használta fel. Az eredeti kéziratok védelmére rejtett 
fényforrásokkal világítja meg a vitrineket, amelyeket a kéziratbemutatás speciális követel
ményeinek megfelelően tervez meg. Olvassuk falravetítve a Petőfi-verssorokat. Csak annyit 
kapunk belőlük, amennyi megtölti lelkünket a szabadságharc korának hangulatával, nem többet, 
mint amennyit lelkesedéssel el tudunk olvasni, miközben végighaladunk a kéziratok és nyomtat
ványok dokumentációszerűen bemutatott anyaga között. Ezekkel kapcsolatban felvilágosítást 
kapunk a kísérő magyarázó feliratokon, képeken. Bravúros fényképezési technika hozza élő 
közelségbe a nagy költő arcképét. A költemények szuggesztív erejét fokozzák a felnagyított 
kéziratok. 

A rendezés, amely a legkisebb részleteket is gondosan kidolgozza, mindvégig a sima 
egyszerűségre törekszik, szigorúan kiűzi a régibb kiállítások minden sallangját. I t t minden, 
amin megakad a tekintet, tudatosan egészíti ki a 48-as eseményekről és Petőfiről nyert össz
képünket. A bemutató termekben leegyszerűsödik minden, ami a szükséges kerethez, tálaláshoz 
tartozik, viszont kidomborodik minden emléktárgy, teljes egészében életre kelnek az emlékek. 
Az érdeklődő közönség csak ezeket látja és elsétálva közöttük, lelkében egyre monumentálisabbra 
nő a szabadságharcos Petőfi alakja és a 48-as szabadságharc. Ezt adja a nagyközönségnek 
a kiállítás. 

A szakembernek ezenkívül a modern monografikus kiállítás példáját is nyújtja. Azok, 
akik látták ugyanezeket az emlékeket a felszabadulás előtti bemutatásban, párhuzamot tudnak 
vonni és le tudják mérni a többletet, amelyet a centenárium évében kaptak a fővárosi Petőfi-
múzeumtól. 

A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI MÚZEUM KŐTÁRÁNAK MEGNYITÁSA 

1948 májusában nyílik meg a Művelődéstörténeti Múzeum Kőtára. I t t tulajdonképpen 
nem új kiállítást látunk, hanem a Kőtár régi anyagának a lehetőségekhez mért átrendezését 
és érthetőbbé tételét a. nagyközönség számára. Többre nincs lehetőség, mert a Művelődés
történeti Múzeum romos épületében egyelőre nincs kiállítási céloknak megfelelő helyiség. 

A Kőtárban számolni kell az épület adottságaival. Az anyagot nem lehet leletegységben, 
vagy kronológiai sorrendben bemutatni. Ehelyett kisebb összetartozó emlékcsoportokat látunk. 
De ami akadályozó tényező, annak jobbára sikerült az előnyeit is kihasználni. A Kőtár pincéjé
ben, amelyet nem kiállítási célokra készítettek, a keskeny átjárók, ívek erősen tagolják a teret, 
a zeg-zugos épületrészekben különös és hatásos rálátások adódnak. A keskeny neo-rotnán 
ablakokon átszűrődő fények, a Domonkos-kolostor középkori falára, a vároldalra és a csendes 
Dunára nyíló kilátás megteremti azt a hangulatot, amelyben még jobban vissza tudunk szállni 
a múltba és fokozottabban át tudjuk érezni félezer esztendővel ezelőtt élt elődeink társadalmi 
viszonyait. 

A kiállításon túlsúlyban vannak a kőemlékek. Fel kell hívnunk a figyelmet a Magyar 
Nemzeti Múzeumtól még a háború előtt átengedett budai vonatkozású kőanyagra, amelyet 
most mutatnak be elsőízben a nagyközönségnek. Elsősorban Mátyás budai palotájához tartozó 
emlékek ezek, a reneszánsz-művészet oly pompás és mesteri alkotásai, hogy bátran egysorba 
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2. kép. — A Művelődéstörténeti Múzeum Kőtárának megnyitása. 1948. 

helyezhetők az Itáliában készült remekművekkel. Mindmegannyi impozáns eredménye a mester
emberek kollektív munkájának. 

Ugyancsak most került bemutatásra az a Zsigmond-kori falfestmény is, amelyet 1947-ben 
bontott le a múzeum a budai Vár egyik bombasujtotta házának beomlott boltozata mögül. 
A lovagvilág társadalmának túlhajtott fínomkcdását karikírozza a biztoskezű művésztől 
megelevenített udvari jelenet. 

A mindennapi élet használati eszközeit, az egykori mezőgazdasági és ipari dolgozók 
emlékeit is bemutatja a kiállítás a kőemlékek kíséretében. Látjuk a középkori szerszámformákat, 
kerámiát, ékszereket stb. 

Mi az a többlet, amit a Kőtár új megnyitása alkalmával ad a látogatóinak? Az eddig 
elzárt emlékek bemutatása mellett a didaktikai szempontoknak megfelelő kiállítási technikára 
törekvést, a lehetőségadta kereteken belül. A feudális társadalom korának művelődéstörténeti, 
gazdasági hátterét magyarázó rajzok, fényképek segítségével igyekszik érthetővé tenni. Kivétel 
nélkül minden bemutatott tárgyat magyarázó felírás kísér. A didaktikai szempontoknak meg
felelő rendezés és a bemutatott anyag csoportosítása olyan, hogy a legszélesebb néprétegek 
érdeklődését felkelti és megismerteti saját dolgozó elődeinek életével. A régi Kőtár újjárendezé
sének célja, az, hogy a legszélesebb néprétegek társadalomtörténeti ismereteihez nyújtson 
értékes segédeszközt. 
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AZ AQUINCUMI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSA 

A népnevelés terén a fővárosi múzeumok újabb eredménye volt az Aquincumi Múzeum 
1948 októberében megnyílott kiállítása. A nyilas idők alatt mintegy 40%-ban megsérült épületen 
szeptemberig dolgoztak a múzeum alkalmazottai és építették újjá -— túlnyomórészt házilag 

végzett munkával - - a mi'izeum-
épületet. E kollektív munka tette 
lehetővé, hogy a múzeum kutatási 
eredményeit az érdeklődő közön
ségnek bemutathatta.*) 

A kiállítás az aquincumi 
rabszolgatársadalom mindennapi 
életét mutatja be. Az emlékeken 
és a gondosan megszerkesztett 
kísérőábrákcn keresztül látjuk, 
hogy a környező társadalmakkal 
való érintkezés milyen anyagi és 
szellemi javakkal ajándékozta meg 
aquincumi elődeinket. Emellett 
bemutatja a kiállítás azt is, hogy 
a harcos szellemű, príma pannóniai 
katonaanyag milyen erős bástyája 
volt a római imperiumnak. 

Mindenki számára közért
hető módon feldolgozták a gaz
daságtörténeti vonatkozású ada
tokat. A munkabérkimutatások
ból következtethetünk az általános 
életszínvonalra. . Olvassuk a biro
dalom bukását megelőző idők 
hatalmas inflációjának adatait. 
A diadalmas légiós sasok Rómája 
megdől, földünket újabb, frissebb 
társadalmak veszik birtokukba. 

Az újjáépített Aquincumi 
Múzeumban komoly, nevelőcél
zatú kiállításban gyönyörködünk. 
A bemutatott tárgyakat bőséges 
magyarázó ábrázolások, feliratok 
kísérik. Ezek számbelileg túl

haladják a kiállításra kerülő műtárgy anyagot és ezáltal teszik eredményessé a kiállí
tást mindenki számára. Az eredményekben gazdag kiállítás külső megjelenési formáját 
illetően meg kell jegyeznünk, hogy szinte puritán egyszerűségű. 

»fú»«« 

3. kép. 
Az Aquincumi Múzeum a bombázások után. 1944. 

*) I t t kívánjuk az érdeklődők emlékezetébe idézni, miszerint 1949-ben múlt 60 éve annak, hogy az 
Aquincumi Múzeum első ízben gyűjteményt rendezett be Aquincum egykori római városának leleteiből. 
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4. kép. — Az 1948-ban újjáépített Aquincumi Múzeum. 

TÖRTÉNETI MÚZEUM KIÁLLÍTÁSAI 1946—48 

Egységesen óhajtunk beszámolni a Fővárosi Történeti Múzeum 1946—48. évi kiállításai
ról. E kiállításciklus célja Pest-Buda várostörténetét megismertetni a nagyközönséggel. 
A bemutatásra kerülő anyag, amin keresztül ezt el akarja érni : képek és fényképek. E kiállítá
sok mindegyikét pontos katalógusok kísérik, amelyek becses adatokat, magyarázatokat, 
művelődéstörténeti összefoglalásokat adnak. Különösen fel kell hívni a figyelmet a »Fővárosunk 
1800—1873 között« c. kiállítás katalógusára, amely valóságos kézikönyv a szakember számára. 
E kiállításcikluson belül a következőket tekintettük meg : »Buda, Óbuda, Pest 1800 előtt«, 
a Károlyi-palotában (1946 június—november) ; »Pest-Buda 1848-ban«, a Fővárosi Népművelési 
Központ kiállítási helyiségében (1948 március) ; »1848 március 15, egy nap története«, a Petőfi
múzeumban ( 1948 március) ; »A Lánchíd és az Alagút«, a Fővárosi Történeti Múzeum épületében 
(1948 május—június) ; »Fővárosunk 1800—1873 között«, a Károlyi-palotában (1948 július— 
szeptember). 

Az előbbi kiállításokhoz csatlakozott 1948 decemberében a »Pest-budai üvegek és 
porcellánok« c. kiállítás a Rózsa-szalonban. Egy évszázad (1785—1885) üveg- és porcellán
iparának termékeiben gyönyörködhetünk itt. Külön megragadja figyelmünket a Pest-budai 
városképekkel díszített poharak, amelyek mellett ott látjuk a mintául szolgáló hasonló tárgyú 
egykorú rézkarcokat, metszeteket is. Az 1848-as magyar társadalom forradalmiságát, szabadság
szeretetét mutatják azok a darabok, amelyeket a haza szabadsághőseinek arcképe díszít. 

Annál jobban értjük meg a múlt ipari alkotásait, minél tökéletesebben tudjuk rekon
struálni azt a szellemi légkört, amelyben az alkotó iparostársadalom munkaerői dolgoztak. 
Ezt a célt ez a kiállítás nem annyira didaktikus magyarázó, kísérő felirataival igyekezett elérni, 
hanem elsősorban korabeli berendezésével, biedermeier vitrinjeivel, egykorú metszetanyagá
val stb. 

FELSZABADULÁSI EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

Várostörténeti vonatkozása miatt említjük meg a Felszabadulási Emlékkiállítást, 
amely ugyan nem a múzeumok kiállítása, de ezek a rendezésnél segítettek és az anyaggyűjtésben 
résztvettek. 

Úgyszólván alig multak még el az 1944—45-i ostrom és a felszabadulás történelmi napjai, 
afővárosXI. ügyosztálya máris kiállításon gyűjti egybe ennek eredeti dokumentumait. Az anyag-
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gyűjtés épp ezért a lehető legteljesebb. Az átvészelt szenvedések emlékeit látjuk e termekben, 
ezek mellett a felszabadulás momentumait, a Szovjetunió felénk nyúló segítő kezét, az egész 
világ bámulatát kivívó talpraállásunk első eredményeit, magát, a való életet, saját sorsunkat, 
a tökéletes realitást. 

Amikor beszámolunk a Fővárosi Múzeumok 1946—48. évi kiállításairól, szólnunk kell 
azokról is, akiknek ezeket a kiállításokat rendeztük, látogatóinkról, a nagyközönségről, múzeumi 
munkánk legvégső kritikusairól. A látogatók számát tekintve az összeyüjtött statisztikai 
adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 1948-ban tizenhatszor többen tekintették meg 
múzeumainkat, mint 1946-ban. Az 1948-as látogatások száma pedig felülhaladja az 1938-as 
év látogatóinak számát. Az 1949. évről összefoglaló adatunk még nincs, de annyi már látszik, 
hogy további emelkedés mutatkozik. Az összehasonlítás kedvéért bemutatjuk az utolsó tíz 
esztendő grafikonját.*) 

A Fővárosi Múzeumok látogatóinak száma 1938—1948 között. 

Lényeges felhívnunk a figyelmet arra a különbségre is, amely a múzeumlátogatók szociális 
összetételében mutatkozik a felszabadulás előtti és utáni időkben. A régi múzeumlátogatók 
elsősorban ama kiváltságos osztály tagjaiból adódtak, kik saját maguknak sajátították ki 
a művelődés privilégiumát. Mai látogatóink viszont az ország dolgozói, a legszélesebb nép
rétegek gyermekei. Számuk egyre nő, ami azt mutatja, hogy a népi demokrácia erősödésével 
egyre jobban növekszik a dolgozók kultúrigénye, pontosabban : a kultúrigények kielégítése 
mindenki számára egyformán lehetővé válik. A múzeum feladata, hogy ezeket az igényeket 
kielégítse, reális történetszemléletre tanítson, ezáltal növelje a legszélesebb néprétegek öntudatát 
és így fokozza optimizmusát. Ezt a célt igyekezett elérni a múzeum, amikor a fent felsorolt kiállítá
sokat rendezte és ez a célkitűzése a jövőben is : a szociális átalakulásban dolgozni a kultúra 
demokratizálásáért. 

*) Az adatokat a Köv. Statisztikai Hivataltól kaptuk. Dr. L,áng Lászlónak szíves segítségéért ezúton 
mondok köszönetet. 
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ВЫСТАВКИ ГОРОДСКИХ МУЗЕЕВ. 
Городские Музеи устраивали нижеследующие выставки в 1946—48 годах 

„Прошлое Будапешта" — выставка в 
городской галлерее (IV. Эдьетем ул. 6.), 
июнь—ноябрь 1946 г. 

Выставка „Петефи" в доме Петефи 
(VI, ул. Кметти, 25.}, от 15-го матра 1948 г. 

Открытие Просветительно-историчес
кого Музея на Халас бастионе от 24 апреля 
1948 г. 

Выставка аквинкумского Музеяв&квин-
кумском Музее от 9-го октября 1948 г. 

„Буда, Обуда, Пешт до 1800 года" вы
ставка в городской галлерее (IV. ул. Едьетем), 
июнь-ноябрь 1946 г. 

„Пешт-Буда в 1948 году" выставка в 
помещениях городского народо-образова

тельного Центра (VII. ул. Ракоци 30.), март 
1948 г. 

„15 марта 1948 г., история одного дня" 
выставка в доме Петефи (VI. Кметти ул. 25.), 
Март 1948 г. 

„Мост Ланцхид и тунель" выставка в 
городском Ысторическом Музее (Ш. ул. Киш-
целли 108.), май—июнь 1948 г. 

„Наш город между 1800—1873 гг. форми
рование Буды, Обуды, Пешта перед объеди
нением, выставка в городской галлерее (IV. 
ул. Эдьетем 6.), июль—сентябрь 1948 г. 

„Пешт-будайские стекла и фарфор", 
выставка в салоне Рожа (V. Деак-тер 3.}, 
декабрь 1948 г. 

НАДПИСЬ КАРТИН 

1. картина: „Прошлое Будапешта", выставка в зале эпохи переселения народов 1946г. 
2. „ Открытие Камменой Коллекции Культурно-исторического Музея 1948 г, 
3. „ Аквинкумский Музей после бомбандировки, 1944 г. 
4. „ Восстановленный Музей Аквинкум, в 1948 г. 
5. „ Число посетителей городских музеев в 1938—1948 гг. 

425 



THE EXHIBITIONS OF THE MUNICIPAL MUSEUMS 

In the years 1946—1948, the following 
exhibitions were held in the Municipal 
Museums : 

»The past of Budapest«. Exhibition in the 
Municipal Gallery (IV.,Egyetem-u.6.). June-
November 1946. 

»Petőfi« exhibition in the Petőfi Museum 
(VI., Kmetty-u. 25.). Opened on March 15th 
1948. 

The Lapidarium in the Budapest Medieval 
Museum (Museum of the History of Civili
zation) was opened on the Fisherman's 
Bastion on April 24th 1948. 

The permanent exhibition of the Aquincum 
Museum was opened on October 9th 1948. 

»Buda, Óbuda and Pest before the year 
1800«. Exhibition in the Municipal Gallery 
From June to Nov. 1946. 

»Pest-Buda in the year 1848«. Exhibition 
of the Municipal Cultural Committee (VIL, 
Rákóczi-út 30.). March 1948. 

»The History of a Day : March 15th, 
1948«. Exhibition in the Petőfi Mus. (VI., 
Kmetty-u. 25.). March 1948. 

»The Suspension Bridge and the Tun
nel«. Exhibition in the Municipal Historical 
Mus. (III., Kiscelli-u. 108.). March-June 
1948. 

»Our Capital from 1800 till 1873. Buda, 
Óbuda and Pest before the Union«. Exhibi
tion in the Municipal Gallery. (IV., Egyetem
utca 6.) July-September 1948. 

»Glass articles and porcelain in Pest-Buda«. 
Exhibition in the Rózsa Salon. (IV., Deák
tér 3.) Dec. 1948. 

I L L U S T R A T I O N S 

Fig. 1. — A room at the exhibition : »The Past of Budapest«. The Period of Migration. 
Fig. 2. — The opening of the Collection of Stone Relics in the Budapest Medieval Museum. 
Fig. 3. — The Aquincum Museum after thee air-raids. 
Fig. 4. — The Aquincum Museum was rebuilt in 1948. 
Fig. 5. — The number of visitors in the Municipal Museums. 1938—-1948. 
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