
MŰVÉSZET
A Szolnok megyei Múzeumi Szervezet
fejlődése
A szolnok megyei múzeumok negyvenéves történetét vizsgálva előre kell
bocsájtanunk, hogy a felszabaduláskor megyénkben csupán Jászberényben,
Karcagon, Tiszafüreden és Szolnokon volt múzeum, illetőleg múzeumi jellegű
közgyűjtemény. Ez azt jelentette, hogy a megye nem tartozott a számottevő
múzeumi hálózattal rendelkezők közé. Jól példázza a helyzetet az is, hogy 1940-
ben Szolnok volt az egyetlen megyeszékhely, ahol nem volt önálló múzeum,
még 1949-ben is a könyvtárral együtt, három alagsori helyiségben kap helyet a
szolnoki gyűjtemény.

A felszabadulást követően a múzeumi területen is elsődleges feladat a
háborús károk számbavétele és az újjáépítés megindítása volt. A karcagi Nagy-
kun Múzeum anyaga teljesen elpusztult, a tiszafüredi múzeum és szolnoki gyűj-
temény anyaga jelentős, sok tekintetben pótolhatatlan kárt szervedéit. A leg-
kisebb veszteség a jászberényi Jász Múzeumot érte.

A múzeumok életében, így a megye múzeumainak életében is alapvető
változást 1951. január l-e, az államosítás jelentette. Ettől kezdve a helyi irányí-
tást felváltotta a központi, a múzeumok az Országos Központ közvetlen irányí-
tása alá kerültek. Szolnok megye négy meglevő múzeumához 1951-ben új
egységként a túrkevei, 1956-ban a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum
csatlakozott. A szolnoki Damjanich János Múzeum 1957-ben költözött jelenlegi
helyére a Kossuth térre.

Az ötvenes években a megye múzeumainak tartalmi munkájában is jelen-
tős előrelépés történt. A megye őstörténetének megismeréséhez kiterjedt régé-
szeti gyűjtő- és feltáró munka indult meg az építkezések és földmunkák alkal-
mával felszínre került leletanyag megmentésére. A leletmentő ásatások Szolnok
megye, nagyrészt fehér foltnak ismert területén szebbnél szebb régészeti lelete-
ket hoztak felszínre. Első alkalommal 1954-ben A szolnoki vár 400 éve című
kiállításon kerültek az értékes hódoltság kori leletek állandó jellegű kiállításra
Szolnokon.

1954-től szervezettebbé vált — gyűjtőpályázatok és múzeumi kiadványok
segítségével — a helytörténeti kutatómunka is. A Jászkunsági Füzetek meg-
jelentetése a helytörténeti kutatásban hasznosítható tanulmányaival forrás-
anyagként segítséget jelentett, egy-egy kor történetéről átfogó képet adott.
Ebben az időszakban alakult ki fő vonalaiban a megye múzeumai között az a
munkamegosztás, amely napjainkban is él.

A jászberényi Jász Múzeum és a karcagi Nagykun Múzeum a két tájegység
— Jászság és Nagykunság — néprajzi, helytörténeti tárgyi emlékeinek gyűjté-
sét és feldolgozását végzi. A tiszafüredi Kiss Pál Múzeumnak a város és város-
környéki néprajzi helytörténeti feltárása és bemutatása a feladata. A túrkevei
Finta Múzeum a város történetével foglalkozik és értékes gyűjteménye a Finta
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szobrásztestvérek képzőművészeti és dokumentációs anyaga. A Tiszazugi Föld-
rajzi Múzeum — Tiszaföldvár székhellyel — a Tiszazug gazdaság- és természet-
földrajzával és helytörténetével foglalkozik.

1962 jelentős dátum a múzeumok történetében. Ez év júliusától a Művelő-
dési Minisztérium közvetlen irányítását felváltva a múzeumok a Megyei Tanács-
hoz kerültek, megalakult a megye összes múzeumát összefogó Múzeumok me-
gyei Igazgatósága. A közvetlen tanácsi irányítás új feltételeket és új lehetősé-
geket is teremtett a múzeumok munkájának további fejlődése számára. Lehe-
tővé tette, hogy a múzeumi munka a művelődéspolitika szerves részévé váljék.
Létrejöttek annak feltételei, hogy a múzeumok és közművelődési intézmények
közötti esetleges kapcsolatok tervszernek legyenek. A tanácsi irányítással együtt
valósult meg az egységes irányítású megyei szervezet, amely az együttműkö-
désen túl biztosította a munkamegosztást, a gyűjtő, feldolgozó munka össze-
hangolását.

Az 1962-ben kialakult új helyzet azonban felvetett egy sor új kérdést is,
melyeket csak az eltelt évtizedek válaszoltak meg teljességgel vagy részben.
Ilyenek a következők: A megyei tanácsok gazdái tudnak-e lenni a szerteágazó
múzeumi munkának; tudnak-e megfelelően e területtel foglalkozni? A tanácsi
irányítás nem tolja-e egy irányba — az operatív népművelési feladatok felé —
a múzeumi munkát a gyűjtő, tudományos-kutató, feldolgozó munka rovására?
Biztosítani tudják-e a fejlődéshez az anyagi hátteret? Nos a válaszok eléggé
egyértelműek. A megyei múzeumi szervezet megtalálta a helyét a megye kul-
turális intézményeinek struktúrájában, szakmai munkájuk feltételrendszere
biztosított, tudományos tevékenységük összehangolt és színvonalas. Azt is meg
kell fogalmazni, hogy az eltelt két évtized alatt a megyei szervezet optimális
keretet biztosított és bizosít a múzeumi munkának, a megyei tanácsi irányítás
megértéssel támogatta a gyűjtő, feldolgozó és kutató munkát, segítette a múze-
umi hálózat fejlődését.

Szolnok megye nem tartozott — és a két évtized dinamikus fejlődése elle-
nére — ma sem tartozik a jelentősebb múzeumi hálózattal rendelkező megyék
közé. (Veszprém megye csaknem ezer km2-rel kisebb Szolnok megyénél, múzeu-
mainak, kiállítóhelyeinek száma 41, Szolnok megyében 17.)

Ma 7 múzeumot, két helytörténeti gyűjteményt és 8 kiállítóhelyet, illetőleg
tájházat fog össze és irányít a megyei szervezet. A tagmúzeumok földrajzi elhe-
lyezkedése valamennyi jelentősebb tájegység anyagi kultúrájának gyűjtését és
feldolgozását lehetővé teszi.

Az elmúlt négy évben új kiállításokkal és létesítményekkel is gazdagodott
megyénk múzeumi hálózata:

1980-ban az MSZMP MB Oktatási Igazgatóságán egy kortárs képzőművé-
szeti állandó kiállítást nyitottunk. 1982-ben Karcagon Kántor Sándor Kossuth-
díjas fazekasmester, Szolnokon Chiovini Ferenc festőművész munkásságát be-
mutató állandó kiállításokkal gyarapodtunk. 1983-ban Mezőtúron — a túri
fazekasság történetét bemutató állandó kiállítással — új múzeumot avattunk,
egy ipartörténeti állandó kiállítással és jelentős területtel gyarapodott a jász-
berényi Jász Múzeum.

1984-ben nyílt meg Karcagon — a Győrffy-centenáríumhoz kapcsolódva —
a Győrffy állandó kiállítás és a nagykunsági Tájház. Ezek közvetlenül látható
eredmények, de jól bizonyítják, hogy az a dinamikus fejlődés, mely 1962-ben
indult meg, napjainkban is tart, és ha nem is hoztuk be azt a hátrányt, amely
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a felszabaduláskor Szolnok megye múzeumi helyzetét jellemezte, de csökken-
teni sikerült.

A megyei Múzeumi Szervezetben négy szakágban folyik alapvetően gyűjtő,
feldolgozó és publikációs munka — régészet, néprajz, művészettörténet és tör-
ténelem. A régészet és művészettörténet az a két terület, mely a múzeumi élet-
ben az elmúlt két évtizedben megkülönböztetett jelentőségű volt.

A megyei szervezet megalakulásával csaknem azonos időben végbemenő
társadalmi átalakulás, a nagy építkezések, a múzeumi gyűjtőtevékenység foko-
zását igényelte. Ebből következett, hogy a gyűjtőmunka jelentős mértékben le-
letmentés jellegűvé vált. A megyében ezt még egy olyan speciális körülmény
is indokolta, mint a Kiskörei (Tisza II.) Vízlépcső építése, amely szükségessé
tette, hogy a víz alá kerülő területek régészeti leletanyaga fel legyen tárva,
így indult meg 1964-ben a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen — 1965-től a
Művelődésügyi Minisztérium Tudományos Kutatási és Fejlesztési Alapja támo-
gatásával — a terület régészeti feltárása. E munka eredményeként a szolnoki
Múzeum az Alföld egyik legnagyobb és legértékesebb régészeti leletanyagával
rendelkező múzeuma lett.

A múzeumi szervezet régészeti kutatásainak eredményei eléggé ismertek,
mégis szólni kell róla, hiszen a gyors és pontos leletmentések mellett egyre ki-
terjedtebbekké váltak napjainkra a tervásatások. Ezek általában kutatási fő-
irányba csatlakoztak, integrálódva ezáltal is a magyar régészeti kutatásba. A
tervásatások minden jellegzetes tájegységben, a megye egész területét átfogva
folytak és folynak. A legjelentősebb eredményeket a megye etnikai sajátossá-
gait feltáró kun és jász kutatás adta.

Jellegzetes kun tárgyi anyag került feltárásra Karcag térségében, a Jász-
ságban pedig először került elő eredeti jász anyag. A megye legnagyobb múltra
visszatekintő régészeti eredményei a területén élő őskori népek telepeinek és
temetőinek feltárása. Közismert, hogy már több mint 100 évvel ezelőtt Tószeg—
Laposhalmon nemzetközi hírű magyar és külföldi tudósok ásattak. Múzeumunk
tudományos életének jelentős állomásai az ún. „teli" ásatások, melyek a bronz-
kor emberének életét ismertették meg velünk. Ezek közül a három legfonto-
sabb; Tószeg—Laposhalom, Jászdózsa—Kápolnahalom és Tiszaug—Kéménytető.
A megyében folyó neolítikum kutatás kapcsán előkerült leletanyag közvetlen
kapcsolatot mutat az akkor igen fejlett Dél-európai kultúrákkal. Szolnok me-
gyéből ismert az ország legnagyobb sírszámú gepida temetője, de jelentős fel-
tárásaink vannak a késő népvándorlás és honfoglaló magyarok megtelepedésé-
nek korából.

A múzeum régészeti leletanyagának gazdagságát és sokszínűségét jól érzé-
kelteti az 1982-ben Szolnokon megnyílt régészeti állandó kiállítás. Ez évben
kezdtük el az MTA Régészeti Intézetével kötött együttműködés alapján 1990-ig
három kötetben megjelenő Szolnok megye régészeti topográfiájának előmun-
kálatait.

1962-ben kezdődött el — az országban elsőnek — a Szolnok megyei Nép-
rajzi Atlasz gyűjtőmunkája, melynek első kötete 1974-ben jelent meg, a máso-
dik kötet is csaknem nyomdakész állapotban van. Ez az úttörő vállalkozás a
szakmai közvélemény elismerését vívta ki, az ezirányú néprajzi gyűjtőmunka
mintájává vált.

1968-ban kezdtük az északi szomszédmegyék múzeumaival együttműködve
egy megyénket is érintő etnikum — a palócok — kutatását, melynek össze-
foglaló tanulmányait 1984-ben adtuk ki. Jelentős vállalkozása volt a múzeum
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néprajzosainak a Tiszazug szisztematikus — 15 évig tartó — kutatása is, mely-
nek záró tanácskozása 1984-ben volt Kunszentmártonban. 186 előadás és tanul-
mány született e terület kutatása kapcsán, ennek összegzése és hasznosítása
folyamatban van. Várhatóan 1985-ben jelenik meg az Európa Kiadónál Szolnok
megye népművészetét bemutató kötet, amelyet szintén a múzeumi Szervezet
muzeológusai írtak, rendkívül szisztematikus előmunkálatok kellettek azonban
— országosan és helyileg — az anyag feltárásához.

Szolnok művészeti hagyományai miatt a múzeumnak sajátos művészettör-
téneti feladatai is vannak. A több mint 80 éves Szolnoki Művésztelep történe-
tének feldolgozása, az itt dolgozott jeles mesterek művészetének bemutatása és
a mai alkotók megismertetése is elsősorban múzeumunk feladata. A Szolnoki
Művésztelep történeti anyagát 1982—83-ban Bécsben és három más osztrák
városban mutattuk be. 1983-ban ezt az anyagot Budapesten és Szolnokon kívül
két Szolnok megyei városban, valamint Csongrád, Pest és Bács-Kiskun megyé-
ben állítottuk ki. 1977-ben a Művésztelepről egy történetét bemutató monog-
ráfiát adtunk ki.

A megyeszékhelyen kívüleső művészeti értékeket is figyelemmel kísérjük,
feldolgozzuk. így van állandó kiállítása a túrkevei Múzeumban a Finta szobrász-
testvéreknek, ezen elvnek megvalósításaként készült Papi Lajos kisújszállási
szobrászművészről monográfia. És még sorolni lehetne azokat a művészekről
szóló kismonográfiákat, amelyeket muzeológusok írtak. (Ámos Imre, Anna
Margit, Szandai Sándor.)

A történeti múzeológia alig 20 éves múltra tekint vissza a megyei szerve-
zetben. Eredményei mégis figyelemre méltóak. Különösen jelentős az a tárgyi
gyűjtőmunka, amely e szakterületet jellemzi. Az elmúlt években került a mú-
zeum tulajdonába a közel nyolcezer tárgyat magába foglaló anyag- és doku-
mentumegyüttes, amelyet kiállításokon is bemutattunk. Jelentősek a század-
fordulótól összegyűjtött anyagok is. A történelmi adattár több tízezer oldal
írásos anyagot, fotódokumentációt és több száz hangfelvételt tartalmaz. Kiállí-
tásaink mindinkább a múzeumi gyűjtemények anyagaira épülnek, amelyek
között találhatók művelődéstörténeti és életmódtörténeti kiállítások is. Múze-
umban dolgozó történészek részt vesznek az MTA történeti kutatócsoportja által
támogatott, a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum irányításával folyó életmód-
kutatásban, amelynek hatóköre Pest és Bács-Kiskun megyékre is kiterjed.

A testvérvárosi kapcsolatokra támaszkodva jelentős észt kutatás folyik a
Damjanich János Múzeumban, amely elsősorban az észt történelem utolsó más-
Eél századának kultúrtörténetére vonatkozik. (Több tanulmányban adtunk szá-
mot az fezt színművészet, képző- és iparművészet történetéről, Tallinnról
városismertető készült az Észt Füzetek sorozatban.)

A történész muzeológusok részt vesznek más megyei intézmények által
végzett kutató és publikációs munkájában. A megyei Levéltár kiadásában meg-
jelent Községi Adattár L, az MSZMP MB Archívumának gondozásában megje-
lenő Értünk éltek c. kötetben is több életrajz megírásában vettünk részt. A közel-
múltban jelentettük meg a megyei Pedagógiai Intézet segítségével Szolnokot
bemutató diasort, mellyel az általános iskolai honismereti munkát kívántuk
segíteni. A múzeum közreműködésével készült el Szolnok város képekben c.
várostörténeti fotódokumentumokat tartalmazó könyv is.

Múzeumaink közművelődési munkája — hasonlóan más múzeumokhoz —
egyidős az intézménytípus létrejöttével. A korszerű közművelődési munka vég-
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zéséhez múzeumainkban folyamatosan megteremtettük a feltételeket. Termeket
alakítottunk ki, s technikai eszközökkel láttuk el valamennyi tagmúzeumunkat
és a szervezetben 5 főfoglalkozású népművelő végzi a közművelődési munkát,
melynek modelljét az intézmény funkciói határozzák meg.

Szolnok megye múzeumaiban 16 állandó kiállítás van, az időszaki kiállítá-
sok száma is növekedett, 1983-ban 77 időszaki és vándorkiállításunk volt. A
tematikai összetétel alapján elsősorban a képzőművészeti kiállítások száma
jelentős, majd a történelmi, helytörténeti, néprajzi kiállítások következnek.

Állandó, időszaki és vándorkiállításaink látogatóinak száma 1983-ban meg-
haladta a kettőszázezret. Az iskolás korúak múzeumi közművelődési program-
jainak tervezésénél célunk hozzájárulni történeti emlékeink, kulturális öröksé-
günk megbecsüléséhez, segíteni történelemszemléletünk formálását, elmélyíteni
és közvetlen kapcsolatot teremteni az iskolai anyaggal. Kapcsolataink a tanin-
tézetekkel az elmúlt tíz év során változatos formákban alakult ki. A múzeumi
órák többsége a történelem, művészettörténet tanítást segíti. Rendszeresek a
szabadidős napközis foglalkozások is, amelyek keretében a múzeumi munka
részterületeivel, gyűjteményekben levő kiemelkedő értékű tárgyak, tárgyegyüt-
tesek életével ismertetjük meg az érdeklődő csoportokat.

A múzeumok kapcsolata a helytörténeti kutatással foglalkozó társadalmi
gyűjtőkkel, múzeum baráti körök tagjaival is kialakult, évente meghirdetett
néprajzi és történelmi gyűjtőpályázat készítőinek száma évről évre növekszik,
Ii984-ben több mint 90 pályadolgozat érkezett.

A múzeumi szervezetben dolgozó szakmuzeológusok tudományos munkája
természetszerűen kapcsolódik Szolnok megyéhez, vagy egy-egy tájegységhez.
Ez a tény megszabja a múzeumok szerepét, természetes lehetőségeit a tudomá-
nyos munkamegosztásban, kifejezésre is juttatja, hogy tudományos és kulturális
központ is, amelynek fontos szerepe van a megye, mint kutatott terület műve-
lődési életében. Az intézményekben 22 tudományos állományú dolgozó munka-
társunk van. Az általuk írt tanulmányok, cikkek, kiadványok száma 1982-ben
126 volt; néprajzból 53, régészetből 11, történelemből 10, művészettörténetből
15, egyéb témájú 7. Ezen kívül a tudományos eredmények népszerűsítése érde-
kében harminc cikk jelent meg a Szolnok megyei Néplap honismereti oldalán.
1984-ben jelent meg a palóckutatást összegző kétkötetes monográfia a múzeumi
Adattári sorozatban, a Török kerámiák Szolnokon c. tanulmány és az évköny-
vünk V. kötete.

Külföldi konferenciákra, gyűjtőutakra — Csehszlovákia, Szovjetunió,
Görögország, Törökország — rendszeresen kapunk előadóként is meghívást.

Több országos szak- és tudományos intézménnyel alakítottunk kölcsönössé-
gen alapuló együttműködést (MTA Régészeti Intézete, ELTE Régészeti Tanszék,
KLTE Néprajzi Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Munkásmozgalmi
Múzeum). Részt veszünk több országos kutatási programban is. Szakembereink
által végzett sokirányú és magasszínvonalú tudományos munka elismeréseként
válhattunk tudományos kutatóhellyé.

Szolnok megye múzeumügye elmúlt négy évtizedének dinamikus fejlődését
a megyei szervek érdeklődése és támogató készsége lendítette előre. Az elmúlt
négy évtized során kialakultak és megszilárdultak azok a szakmai alapok,
amelyek biztosítékai a megnövekedett feladatok megvalósításának, a magas-
színvonalú munkának.

TÁLAS LÁSZLÖ
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