
Az Országos Múzeumi és Műemléki Hónap megnyitóján

A naptárban nem jelzett ünnep, de kulturális életünk hagyományos, számon-
tartott, jelentős eseménye a Múzeumi és Műemléki Hónap. Úgy érzem, hogy a
jelenlegi időszakban - amikor a közművelődés helyzetének és további fejlődésé-
nek meghatározása országosan is előtérbe került - jogosan ünnepelhetjük egy
olyan kezdeményezés sikerét, amely a párt művelődéspolitikájának szellemében
több mint egy évtizede eredményesen járul hozzá a múzeumi közművelődési
munka kiterjesztéséhez; a hagyomány, a művészet erejével, a múlt emlékeinek
ápolásával, a nevelési formák változatosságával szolgálja népünk kulturális feli-
emelkedését.

1973. október 4-én Garamvölgyi József miniszterhelyettes megnyitja
az Országos Múzeumi és Műemléki Hónapot
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Október - 12 év óta - a múzeumi munka ünnepi időszaka. Ilyenkor a mú-
zeumok szélesebbre tárják kapuikat. Érdekes kiállítások, tárlatvezetések, elő-
adások, ismeretterjesztő programok, rendezvények útján, komplex művelődési
alkalmakat teremtve, métyítik, újabb rétegekkel szélesítik közönségkapcsolatai-
kat. Ebben az időszakban a muzeológusok - a lakosság különböző csoportjainak
helyzetét és igényeit is szem előtt tartva - változatos programokkal, ötletes ren-
dezvényekkel, a múzeum falai közül is kilépve, vendégeik elébe mennek.

Nem szükséges itt az idei Múzeumi és Műemléki Hónap eseményeinek fel-
sorolásával bizonyítani. A jelenlévők maguk is meggyőződhetnek a programok
sokszínűségéről és élménygazdagságáról. Van azonban ennek egy általánosítható
tanulsága: manapság gyakran szerveznek különféle kulturális akciókat. Olyan
időszakban élünk, amikor a közönség érdeklődése szívesen fordul az ilyen ren-
dezvények felé. Azt is tapasztalhatjuk sajnos, hogy néhány év után olykor az
érdeklődés lanyhul vagy megszűnik. A Múzeumi és Műemléki Hónap nem tar-
tozik ezek közé. Sőt egyre inkább túlnő egyhónapos időhatárán túl is, képes
évről évre új tartalmi és formai elemekkel gazdagodva megújulni.

Helytelen lenne viszont ennek az időszaknak fokozott tevékenységét, inten-
zív hatását, eredményeit elszakítva vizsgálni az egész éven át folyó tudományos
kutató, feldollgozó, folyamatosan végzett ismeretterjesztő nevelő munkától. -
Az eredmények, a sikerek a kölcsönhatásból is fakadnak.

A múzeumi hónapok sorának is minden bizonnyal szerepe van a múzeumok
közművelődési funkciójának kiteljesedésében, a szemlélet jóirányú alakulásában
és abban is, hogy a múzeumok mintegy másfélezer kiállításának évről évre emel-
kedik a látogatottsága, s idén valószínűleg az év nyolcmilliomodik látogatóját is
köszönheti valamelyik intézményünk.

De a múzeumi hónap rendezvényeinek több mint nyolcszázezer látogatója
sem lenne elképzelhető az egész évben folyó tudatos kiállításrendező, ismeret-
terjesztő, közönségszervező tevékenység nélkül. Mindez szorosan kapcsolódik
a magyar múzeumok legmélyebb tartalmi feladataihoz.

A közművelődési évad kezdete az ősz. Valamikor ez az évszak a múzeumok
számára a holt idényt jelentette. 12 évvel ezelőtt a múzeumi hónap elindítói
felismerték, hogy a közönség idejével és igényeivel jobban kell gazdálkodni s
ezóta a Múzeumi és Műemléki Hónap során különösképpen fontos feladat a kü-
lönféle közművelődési és művészeti ágak alkotó kapcsolatának bemutatása.

S valóban, az ezévi múzeumi hónap is lehetőséget ad a helyi adottságok-
nak, igényeknek a nevelési célokkal való összehangolására, a művelődési és
művészeti területek együttműködésére.

Hazai múzeumaink általános fejlődésével párhuzamosan - az utóbbi évek-
ben - új pezsgés, új törekvés tapasztalható múzeumaink képzőművészeti gyűjté-
sében, a művészeti élethez való viszonyukban, az ízlésnevelésben vállalt szere-
pükben. A városok, megyék - több helyütt nagy hagyományra épülő - mű-
pártolói kezdeményezései szerencsésen találkoztak a kultúra decentralizálására
irányuló kultúrpolitikai céljainkkal.

Ennek eredményeként egyes városokban számottevő képzőművészeti gyűjte-
mények alakultak. A székesfehérvári, pécsi, tihanyi múzeumok tárlatai pedig
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országosan ismert, izgalmas és nagy közönséget vonzó képzőművészeti esemé-
nyekké váltak. A vásárhellyi, szolnoki, kecskeméti művésztelepek, a debreceni
és a Pest megyei művészek Budapesten mutatkoztak be sikerrel - éppen a Mú-
zeumi és Műemléki Hónap keretében.

Ma ismét egy újszerű törekvés elindításának szemtanúi és aktív résztvevői
lehetünk A magyar művészetpolitika lelkes és hivatott megvalósítói annak ér-
dekében fogtak össze, hogy a tudományos és művészettörténeti eredmények fel-
tárásával és közkinccsé tételével a közönség művészeti ismereteit gazdagítsák.
Űjszerűségc abban áll, hogy a művészettörténetírás néhány beidegződött állás-
foglalását felülivizsgálva, nem egy-egy személyhez vagy csoporthoz kötődve, ha-
nem a művekre hagyatkozva mutatja be a századvégi plein-air törekvések való-
ságos képét.

Megvalósulhatott volna-e ez a kiállítás a Szolnok megyei és városi taná-
csok és a megye közönségének megértő támogatása nélkül? A szolnoki művész-
telep hagyományainak töretlen ápolása, a megyei múzeumi szervezet gyorsütemű
fejlődése, az országos viszonylatban is korszerű Szolnoki Galéria létrehozása,
a városnak és közönségnek a művészetet értő és pártoló szándékát igazolják.

Igazolják ugyanakkor azoknak a fővárosi művészeti intézményeknek helyes
törekvéseit is, akik kilépve a maguk zárkózottságából, ezt az újszempontú tudo-
mányos rendezői elv alapján összeválogatott, fontos művészettörténeti összefüg-
géseket feltáró kiállítást először itt, Szolnok megye művészetszerető közönségé-
nek mutatják be. Ezzel is jellezve, hogy számítanak hozzáértő véleményére. Meg-
győződésem, hogy a Plein ah festészet a magyar művészetben címmel most meg-
nyíló kiállítás nemcsak a múzeumi hónapnak, de képzőművészeti életünknek is
rangos eseményévé válik.

Engedjék meg, hogy végezetül köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik-
nek részük volt e gyümölcsöző együttműködés megteremtésében, e tudományos
és művészeti szempontból egyaránt kiemelkedő kiállítás létrehozásában.

Megköszönöm, hogy ezzel az újszerű kezdeményezéssel bővítették a Múzeumi
és Műemléki Hónap programját és jelentősen hozzájárultak a művészeti nevelés
elmélyítéséhez. Bizonyságot adtak József Attila gondolatának, miszerint „a mű
nem annyira a művész, mint inkább azok által él, akik szeretik a művészetet,
s azért szeretik, mert keresik az emberséget".

Ezeknek a gondolatoknak jegyében nyitom meg az 1973. évi Országos
Múzeumi és Műemléki Hónapot.

Garamvölgyi József
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