
Szolnok megye története a legrégibb időktől napjainkig
Állandó kiállítás a Szolnoki Múzeumban.

Az anyaggyűjtés és előkészület hosszú
éveit nem számítva, a helyszíni kivitelezés
több mint 4 hónapi kemény, kétműszakos
munkája után április 3-án ünnepélyes ke-
retek közt megnyílt a Szolnoki Múzeum
állandó jellegű régészeti és történeti ki-
állítása.

A megnyitó a múzeum szempontjából
korszakhatárt jelent. A város mindmáig
egyetlen állandó kiállítása a múzeum kép-
zőművészeti törzsanyagát bemutató Szol-
noki Galéria volt, s hiába nyilt mellette
évente a változatos témájú időszaki kiál-
lítások egész sora, s - más oldalról - hiá-
ba folyt a kutatószobák falai közt már
másfél évtizede ambiciózus régészeti-
történeti kutatómunka, a közönség jelentős
része számára a múzeum szó a régészeti-
történeti kiállítást jelenti, s így szinte azt
mondhatnánk: a Szolnoki Múzeum most
született meg másodszor, igazán. E meg-
nyitó után állíthatjuk már, hogy a múze-
um népművelő munkája is felzárkózott a
kutatómunka mellé, annak szintjére. Ez az
új kiállítás jelentősége a „szerző", a mú-
zeum számára. Hogy mit jelent a hét te-
remből álló állandó régészeti-történeti ki-
állítás a közönség számára, milyen jelentő-
sége van a népművelő munka egészében,
azt egyelőre nehezebb felmérnünk. Szol-
nok - a város és a megye - először kap
ezúttal komoly méretű ízelítőt a kultúra
„múzeum" nevű műfajából, s éppen ez-
után lehet majd elemezni és megérteni,
hogy tulajdonképpen mit is jelent, meny-
nyiségben és minőségben mit is ér e műfaj

a népművelés egyéb, helyben is hagyomá-
nyos műfajainak családjában.

A kiállítás - vázolt jelentősége alapján
- mindenképpen megérdemli a fórum ér-
deklődését. Nemcsak az elfogulatlan kívül-
álló kritikáját, mely bizonyára szót kér
majd, hanem - mint ezúttal - a munka-
brigád egy tagjának kommentárját, „mun-
kajelentését" is a kulisszák mögül.

Az évekkel ezelőtt megindult tervezés
hét, átlagosan közepes méretűnek mond-
ható teremmel számolhatott, a múzeum
épülete első emeletének nyugati szárnyán.
Három utcai, egy udvarra néző terem és
további három, melyeknek természetes vi-
lágítása úgyszólván egyáltalán nincsen. -
A belső tagolás átalakítására a műemléki
épületben nem volt lehetőség, a tématerv-
nek így nagy mértékben keretet szabott az
adott térelosztás. Annál kevesebb kötött-
séget adott a múzeum kiállítható anyaga.
A régészeti gyűjtemény igen jó minőségű
leletanyagot kínált, melynek különleges
érdeme az is, hogy korok szerint arányos,
hátránya mindössze annyi, hogy tudomá-
nyosan még kevéssé feldolgozott. A XVIII.
századtól kezdődően kielégítő mennyiségű
helytörténeti tárgyanyag állt rendelkezés-
re, s kínálkozott kiegészítésül a zömében
külön kiállításba egyelőre nem tervezhető,
gazdag néprajzi anyag is. Végül pedig a
legújabbkori helytörténetnek az a gyűjte-
ménye (különösen fotó- és nyomtatvány-
anyag), amely fölött a tervezéskor szemlét
tarthattunk, eleve elejét vette egy olyan
kérdésnek, vajon kiterjedjen-e időben a
bemutatás a XX. századra is, vagypedig
záruljon le például 1848 dátumával. Az el-
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ső tervek szerint a teremsor nagyobb ter-
meivel kezdődött, a kisebb termekkel vég-
ződött volna a kiállítás. De éppen a je-
lenkor bemutatásának igen jó lehetőségei

' indokolták e sorrend megfordítását; a
megvalósult kiállításban a XX. század
bemutatása a legnagyobb terembe került,
amely önmagában is a teljes kiállítás egy-
harmad része. Most már elmondható a
kulisszatitok: ez példátlanul merész vál-
Ialkozásnak számított. Az utóbbi évek szá-
mos kevéssé sikerült kísérlete jelezte or-
szágszerte, hogy a helytörténeti kiállítás-
ba beépített újkori bemutató helyes mód-
szere még kidolgozatlan.

A kiállítás hatszázezer év történetét kö-
veti soron, a következő arányokban: az
első terem, a kezdetek bemutatása az em-
berréválástól a bronzkor végéig terjedő
időszakot öleli fel. Ez maga csaknem az
egész 600 000 év, mindössze három év-
ezred maradt a továbbiakra. A vaskor év-
ezrede foglalja el a második, a népvándor-
láskor évezrednél már rövidebb időszaka
a harmadik, nagyobb termet. Egy terem
jut a magyar középkorra, egy a XVIII.,
egy a XIX. századra, s a legnagyobb te-
rem a XX. század, közelmúlt, jelen és jövő
bemutatója.

Az elosztás után azonnal kitűnt, hogy
a rendelkezésre álló tér valamennyi téma-
rész esetében kevés, nemcsak a kiállítható
anyaghoz, hanem elsősorban a bőséges és
fontos tartalmi mondanivalóhoz képest.
A probléma megoldására kétféle lehetőség
kínálkozott. Vagy megcsonkítjuk a szán-
dékot, a mondanivalót, s beláthatatlan
időkig raktáron hagyjuk a kiállításra kí-
vánkozó, értékes anyag jelentős részét, -
vagypedig a szokványostól eltérő „zsúfolt"
kiállítást készítünk. Az utóbbi mellett
döntöttünk. A British Múzeum egyetlen
termében - főként régmúlt idők múzeoló-
giai gyakorlatának maradványaként - 700
görög váza látható - a modern olasz ki-
állításokban egy-egy körüljárható üveg-
vitrinbe egyetlen görög váza kerül. A Bri-
tish Múzeum zsúfolt kiállításában rende-
zésről, rendről, didaktikáról és tanítószán-
dékról alig beszélhetünk, ez a kiállítás
csak láttat, de nem is jól. A tanítószándé-
kot következetesen érvényesítő magyar ki-

állítások kivétel nélkül követik már a laza,
levegős kiállító módszert. A feladat tehát
ebben is újszerű volt: elérni, sőt tovább-
fejleszteni azt, amit a magyar kiállítások
a didaktikus vonalvezetés, pedagógiai ér-
ték tekintetében elértek, ugyanakkor kis
helyen sok anyagot adni és sokat mondani.

Az eredmény a kiállítás rendkívüli tö-
ménysége lett. Megtekintése nem könnyű
szórakozás, sokkal inkább komoly munka,
teljes figyelmet követelő tanulás. A hét
terem végigjárása szakvezetéssel a tapasz-
talat szerint mintegy 60-70 percet vesz
igénybe, ez azonban jóformán csak „a
könyv átlapozása", utána az érdeklődő
még feltétlen visszajön, hogy a könyvet
„elolvassa".

Mit jelent a kiállítás didaktikája? Ho-
gyan érvényesül a gyakorlatban a követ-
kezetes tanítószándék? Példaképpen lás-
suk a kiállítás egy kiragadott részletét.
Az első terem nagyrészét a bronzkorszak
bemutatása foglalja el. Az őskőkor rövid
vázlata és az egyetlen vitrinbe foglalt új-
kőkor-rézkor után az alapszín megválto-
zása jelzi az új fogalmat: a kék különböző
árnyalatai visszatérően a bronzkort jelen-
tik. A bevezető vitrin arányosan össze-
foglalja mindazt, amit a korszakról első
fokon tudni kell. „Bronzkor. Ezelőtt 3800-
2800 évvel." Hogy a néző teljes széles-
ségű horizontot kapjon, kitekintés: „Ugyan-
ebben az időben - Egyiptomban": — a
fejlettebb kultúrfokot érzékeltető grafika;
- „Skandináviában": - a negatív irányú
fáziseltolódást jelző grafika, úgynevezett
megalitikus kőépítmény. A vitrin fő mon-
danivalója a kiemelt témaegység: a mai
ember nézőpontjából „mit köszönhetünk
a bronzkornak?". Feleletként hármas ta-
golásban kerül bemutatásra a bronzkor
világának teljes gazdasági-technikai képe.
„Az eke ismeretét" - közli röviden a fel-
irat az első egységben, s a négyzetes me-
zőben helyet kap a korszak az előzőkhöz
képest fejlettebb mezőgazdasági kultúrá-
jának valamennyi eszköze, kevés felirattal,
inkább plexi-rekonstrukciókkal, vagy kor-
hű egyiptomi ábrázolásokkal magyarázva,
lehetőleg a használat megjelenített szituá-
ciójában, kapa, eke, sarló, örlőkő, és na-
gyító alatt maga a termesztett gabona. -



.4 bronzkori összefoglaló vitrin

„A ló házasítását", rekonstruált zablalele-
tek, ábrázolások eredetiben és grafikus
másolatban, a rövid szövegnek csak éppen
az újítás jelentőségére kell rámutatni. -
„A fémművesség kialakulását" — közli a
harmadik választ a felirat, s az alacso-
nyabb fokot jelentő kőeszközökkel össze-
hasonlítva szemlélheti a néző az új esz-
közök sorát. A kiállított kőbalta „csak
hasít", a bronz „vág is", ugyanakkor önt-
hető, s tárgyak mondják el: a szériagyár-
tás lehetősége jelentette a döntő előre-
lépést. A mező alján a bronztechnológia
részleteit ékszerek, dísztárgyak tömege mu-
tatja be. Külön egység végül e vitrinben
a társadalom témája. A kiállított fegyver
és a nagyrévi földvár grafikus bemutatása
mellett rövid felirat szól az osztályrétcge-
ződés kezdeteiről. A vitrin fölött nagy-
méretű grafika: szántást ábrázoló jelenet,
skandináviai sziklarajz másolata - még-
egyszer aláhúzza a létalapot jelentő fon-
tos nóvumot, az eke megjelenését. E vit-
rin tartalma az alap, a „kötelező" tudni-
való. Néhány leletkülönlegesség tette in-
dokolttá, hogy mindez kis fali vitrinnel
egészüljön ki: négy tárgy és egy félmondat
a bronzkor vallási képzeteiről.

A gondolatmenet indító magvát ezután
kiegészíti mindaz, amit a helyi íz, a cou-
leur locale szolgálatában adhatunk, s jó-
néhány olyan melléktéma, amely fontosat,
tanulságosat mondhat, jól szemléltethet.
A keret itt már inkább ez: Hogyan dolgo-
zik a régész? A terem sarkában mennye-
zetig érő, eredeti rétegszelvény Európa
egyik legfontosabb bronzkori telep-lelő-
helyéből, a tószegi Laposhalomból. Mel-
lette 600 évre osztott évskála, a falon pe-
dig grafikusan folytatódik a halom met-
szete. Rajta fotók a feltárásról, diagramm-
szerű grafika a klíma 600 éves alakulásá-
ról, és felerősítve sok lelettárgy. A met-
szet mellett „kubikos-baba" áll, felszínén
látható, hogy mit hoz napvilágra a fel-
tárás a bronzkori lakóházból - fölötte a
maradványok, megfigyelések alapján plexi-
ből rekonstruált ház. A rétegszelvény má-
sik oldalán, az időrendnek megfelelő lép-
csős elrendezésben, a szelvényhez kapcsol-
va három fali vitrin: a Laposhalmon élt
három bronzkori nép hagyatéka. A réteg-
szelvénytől távolabb a sorrendben negye-
dik bronzkori nép hasonló bemutatása,
ezúttal már a rákóczifalvi temető alapján.
A fali vitrin mellett halotti urnák művészi
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élményt nyújtó sorozata, a megtalálás
helyzetében kiállított urnasír, s a falon
nagy grafika: a kortárs Patroklosz teme-
tése, görög vázakép szerint.

A kiragadott részlet ismertetéséből
nyilvánvaló a rendezői alapszándék: nem-
csak a termek körüljárási iránya szabott,
de még a vitrineken belül is koncentrált
gondolatmenet, kötött didaktikai rend ér-
vényesül. Egyetlen elem, egyetlen tárgy
íem csak látvány, minden mond, magya-
ráz, vagy legalább érzékeltet valamit, tar-
talmat hordoz, tanítani akar. Ugyanígy az
installáció: a szerkezetek, a vitrinek belső
építkezése sehol nem öncélú, mindenütt
a tartalom kifejezésének eszköze kíván
lenni, a dekoratívitás sehol nem öncélú
szempont. A kiállítás könyv akar lenni,
értelmes, és nem is könnyű olvasmány.
De több is a könyvnél, az eleven tárgyak
nyújtotta közvetlen élmény révén.

Hosszasan lehetne még időzni a törté-
neti kiállítások számos felvetődött elvi és
módszeri problémájánál. Miként oldható
meg, hogy a régészeti-történeti anyag saját
nyelvén szólaljon meg, és mégis a mai em-
berhez szóljon - mentes legyen a megje-
lenítés az anakronizmustól, a múlt moder-

lógiák részletes tárgyalásáról van szó, nem
szabad elfelejtenünk, hogy a mai átlagos
húszévesek technológiai műveltsége maga-
sabb, mint egy idősebb humán-értelmisé-
nizálásától, s mégis minden gondolata ma
használható, és aktuális legyen; hogyan
érjük el, hogy a „honnan jöttünk" tanul-
sága a „hol vagyunk", a teljesebb önisme-
ret legyen; hogyan adjon a kiállítás egy-
szerre világtörténelmi perspektívát, egye-
temes történeti képet, s ugyanakkor konk-
rét fogódzókkal „helytörténetet", a szó
nemesebb értelmében; stb., stb. Hogy ho-
gyan és mennyire sikerült e problémákat
kiállításunkban megoldani, döntse el majd
a kritika. Egy részkérdés mégis szót ér-
demel. A szakma részéről elhangzott
(áruljuk cl: általában igen kedvező) bírá-
latok vetették fel, hogy vajon nem túl
„nehéz"-e a kiállítás, eléggé közérthető-e?
Nem túl nagy kockázat-e részletesen be-
szélni például a fémtechnológiáról, amikor
azt számos látogató nem fogja érteni. -
E kérdésre határozott nemmel felelhetünk.
Súlyos hiba volna a népművelést „az osz-
tály legrosszabb tanulójához", vagy -
mint szokás - az ideálisan tudatlan „Mari
nénihez" szabni. Ha konkrétan a techno-

Az avarkor vitrinje
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A hunkori és gepida anyag

gié. S ha látogatónk, az Agyagipari KTSz
dolgozója, talán valóban nem fogja meg-
érteni a kőkori szövőszék rekonstrukcióját,
s a szövőnőt nem is fogja érdekelni a ke-
rámiatechnológia fejlődése, még mindig
nem követtünk el akkora hibát, mintha
mindkettőjüket megfosztottuk volna attól,
ami érdekli. A kiállítás „tantervében" az
van benne, amit meg akarunk tanítani
a látogatónak, nem a ma szintjéhez, in-
kább a holnap szintjéhez kellett azt mér-
nünk. Hiszem, hogy e tanterv összeállítá-
sánál az optimista bizalom nem fog túl-
zottnak bizonyulni.

A Szolnoki Múzeum készítette terveket,
forgatókönyvet a múzeum irányításával a
Múzeumok Ismeretterjesztő Központja Ki-
állításrendező Csoportjának változóan 5-
10-es létszámú munkacsoportja kivitelezte.
A kiállításrcndczés kollektív munka, olyan
értelemben, mint például a film, és mint
ilyennek, számos speciális nehézsége van.
Szokványos eset, hogy a rendező „meg-
álmodja", a „stáb" pedig részletenként
elrontja a filmet. Vagy máskor, igen gyak-

ran: Többen is „álmodnak", mást és mást,
az író, a rendező és az operatőr elképzelése
mint egymást kizáró ellentét csap össze,
a kompromisszumok részletenként ütik
agyon valamennyi álmot, s a kivitelezés-
ből megszületik, amit senki nem álmodott,
amiben egyik alkotó sem ismer sajátjára,
amit senki nem vállal. Szinte ritka, sze-
rencsés esetnek számít, hogy az alkotók
valóban értsék egymás szándékait, ötleteik
ne összeütközzenek, hanem összegeződje-
nek és a létrejött mű valóban kollektív
munka szétválaszthatatlan és sikerült szö-
vete legyen. Munka közben valamennyien
úgy éreztük, hogy ezúttal így dolgozunk,
s ezen aligha változtat, hogy máig már
ismerjük, felmértük számos kis részlet-
hibáját, gyengéjét, elképzelésben és meg-
valósításban egyaránt. Persze, ebben a
kérdésben is a kívülálló bírálóé az utolsó
szó.

Befejezésül csupán egy számadat: a ki-
állítást a megnyitás utáni első hónapban
4400 látogató nézte meg.

Csalög Zsolt
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