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Debrecenben hallottam először az
ötvenes években, névhez kötötten ezt
az anekdotát: „A MÁV szimfonikusok
indendánsának egy zenéhez mit sem
értő kádert neveztek ki teljhatalommal.
Jól akart megfelelni feladatának a jám-
bor suszter (mert ez volt eredetileg), s
valamennyi próbát végigülte. Közben
állandóan jegyezgetett. Majd a dekád
végén termelési értekezletet tartva igen
megdicsérte a karmestert, Rubányi Vil-
most, a hegedűsöket, csellistákat, fej-
csóválva szólt a fafúvósokról, s igen
elmarasztalta a rezeseket. Míg a többi-
ek végigdolgozták a próbákat - mondta
-, addig ők alig-alig fújtak hangszerük-
be. Megdöbbenve hallgatta a karmes-
ter, majd megjegyezte: - Hát ők nem
fújhatnak, mert pauzájuk van! - Ja, az
más! - szólt a különben jólelkű inten-
dáns. - Akkor menjenek el az orvos-
hoz, és vizsgáltassák ki magukat!"

Később, más városokkal, nevekkel
országjáró anekdotaként, majd mindig
susztert emlegetve találkoztam e törté-
nettel, néprajzosként azt is tudva, hogy
talán nem megtörtént esetről, csak a
kort és a viszonyokat jól jellemző ado-
máról van szó. Igazságtartalma azon-
ban tökéletes.

Persze vannak valóban megtörténet
esetek is. S most, nem tagadva, hogy
bizonyos szubjektív felhanggal fogom
ezeket előadni - hisz ez másként lehe-
tetlen -, olykor anekdotaszerű, máskor
groteszk, nemegyszer felháborító, s így
egyáltalán nem nevetséges történeteket
elevenítek fel megyénk tudományos
és muzeológiai életéből. Rajtam, ve-
lem vagy közvetlen közelemben estek
ezek meg. S ha kerülöm a neveket -
bár le is írhatnám - csak azért teszem,
mert a még élőkön nem kívánok ütni
sem a szelídebb anyagból font humor,
sem az áztatott kötélként sújtó tények
korbácsával. Petőfi sem nevezte meg
azt a tábornokot, aki a nyakravalóról
rendelkezett a nemzet élet-halál harca
közepette, nehogy bevonuljon általa a
halhatatlanságba. Bár szerénytelenség-
nek tűnik Petőfire hivatkoznom, így
teszek én is. S még annyit jegyzek
meg: napjaink rossz hangulata és

Szabó László

A közelmúlt emlékei
acsarkodása talán azáltal is oldódhat,
hogy ami elmúlt, azon már nem annyi-
ra háborgunk, ha távolságtartó hu-
morral közelítünk hozzá.
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Az elmúlt évtizedekben a múzeu-
mok sajnálatosan furcsa helyzetbe ke-
rültek. Jó is meg rossz is volt, hogy a
megyéhez tartoztak. Jó volt azért, mert
a korábbinál jobb anyagi helyzetbe ke-
rültek, de rossz, hogy a legkisebb do-
logba is beleszóltak a helyi párt- és
tanácsi vezetők. Ugyanúgy értettek a
felettes szervek mindenhez, mint aho-
gyan a focihoz érteni vél minden ma-
gyar ember, s elméletben jobb csapat-
összeállítást tud javasolni, mint az
edző, nagyobb gólt tud rúgni szoronga-
tott helyzetből is, mint a pályán lévő
játékos. Mi is megszenvedtük ezt a
mindentudást. Hogy a tudomány ellen-
őreinek minő képzettségük volt a felül-
bíráláshoz, kitetszik az alábbi néhány
történetből.

Alig lehet elfelejteni, hogy amikor a
Második Fazekas Triennálét megren-
deztük Szolnokon, s a Galéria egyik
legsikeresebb és leglátványosabb kiál-
lítását értékeltük, a megyei tanács ille-
tékes hatalmassága azt nyilatkozta,
hogy a sikerre való tekintettel ezentúl a
triennálét minden évben meg kell ren-
dezni. A kitűnő ajánlatot sajnos nem
fogadtuk meg, s ma is háromévente
rendezzük. Pedig, ha nem is rendelke-
zett latinos műveltséggel nagyhatalmú
vezérünk, oroszul csak tanult: a tri ott
is csak hármat jelent.

Történt, hogy a hetvenes években a
Galériában megrendezett Szertartás és
társadalom című halottkultuszt bemu-
tató kultúrtörténeti kiállításunkat a
miskolci Hermán Ottó Múzeum is el-
kérte. A protokoll szerint ezt megfelelő
rangú megyei főnöknek kellett volna
megnyitni, de ő nem vállalta. Cserében
e kiállításért elhoztuk a Görög kereske-
dők című szép kiállítást, aminek színes
plakátján egy nagyszerű ikon volt.
Szolnokon ilyen múzeumi plakátról ál-
modni sem tudtunk. A megnyitót a
miskolci megyei könyvtár igazgatója

tartotta, kitűnő szakember, helyben s
másutt is megbecsült ember. Ki akar-
tunk tenni magunkért, s kis fogadást is
rögtönöztünk saját pénzen. Vártuk a
szokásos közönséget s a helyi kulturá-
lis intézmények vezetőit. Ám csak ül-
tünk a Galéria társalgójában, mert még
saját igazgatónk sem jelent meg. Kö-
zönség - minthogy nálunk ez mindig
protokoll közönség volt zömében -,
egy szál sem. Egyedül a népművelő
kollegánk által beszervezett néhány is-
kolás lézengett ott. Mint megtudtuk
később, a miskolci megnyitót nem vál-
laló tanácsi korifeus telefonon rosszal-
lását fejezte ki, miszerint már megint
valami vallásos kiállítást rendezett a
múzeum, s ez okozta a közönség elma-
radását. Aki mint vezető adott magára,
az a körtelefonok után otthon maradt.
Mit sem tudva az izzó telefondrótok-
ról, hat-hét ember vonult ki szégyenlő-
sen, hogy meghallgassa a megnyitót. S
ekkor láss csudát! Hirtelen zaj, lábak
dobogása, s beállított két autóbusznyi
szovjet turista. Meglátták az ikont, s
ez behozta őket. Nyomban fordítani is
kellett nekik a szöveget, s jól elhúzó-
dott a megnyitó. Igaz, ez nem vigasz-
talta a könyvtáros kollegát. Hozott
ajándék kiadványait visszavitte, mert
nem volt kinek átadni, s elutasította
vacsorameghívásunkat is, úgymond:
hallja, hogy Hevesen kitűnő bablevest
lehet enni füstölt csülökkel. De lehet, a
turisták is csalódtak, mert az ikonok
helyett egy olyan történeti kiállítást
kaptak, aminek magyarul írott doku-
mentumaiból semmit nem érthettek.

Máskor a Hazafias Népfront megbí-
zásából felszabadulási kiállítást kellett
készítenünk. Szolnok dokumentumait
összeszedve elkészült a húsz tabló, s
vártuk a szigorú zsűrit. A teremben
körül voltak rakva a tablók, s a már
bevált csel szerint úgy intéztük, hogy
valami ordító hiba is legyen benne,
amire ráharapnak, s joggal kifogásol-
hatják. Zsűri ugyanis nem megy úgy el,
hogy hibát ne leljen. Ha ezt nem adjuk
elébük, akkor elkezdenek foglalkozni
az apróbb részletekkel, s ez régen
rossz, kezdhetjük a munkát elölről.
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Nos, itt az ordító hibára rá sem hederí-
tettek, mert valaki egyet idejekorán
észrevett. Nem volt ez más, mint a
szolnoki híd szalagjának átvágása, s az
aktust a fényképen jól látható, akkor
már nem szalonképes Gerő, a hídverő
hajtotta végre. Nos, e képnél hosszas
tanakodás után döntés született: vagy
találjunk ide másik képet, vagy ra-
gasszuk át Gerő fejét egy hasonló állá-
súval. Nesze neked, hiteles dokumen-
tum!

De volt az átrendezésnek még egy
haszna - bár művészettörténészek előtt
ez közismert lehet -, hogy a nagy Ék
Sándor vonatokból is ismert képe (szí-
nes nyomat az égnek meredő légvé-
delmi ágyú előtt fogoly németeket kí-
sérő orosz katonák) lelepleződött. Át-
téve a nyomatot egy másik tablóra,
véletlenül egy fotó mellé került. Ezt a
fotót másolta le majdnem szóról szóra
a nagy művész, annyit adván hozzá,
hogy az alakok számát megváltoztatta.

Volt ennél kellemetlenebb esetem
is, amelynek következményeit a leg-
utóbbi időkig megszenvedtem.

1965-ben a Damjanich Múzeum hét
földszinti termében én rendeztem a
felszabadulási kiállítást. Előtte főnö-
kömtől azt kérdeztem - bocsánat a
kifejezésért: - Történeti kiállítást csi-
náljak, vagy öltöztessem fel a szart
tüllruhába? A válasz azt volt, hogy a
múzeum történeti kiállítással foglalko-
zik. Nos, alaposan nekiláttam, s elké-
szült a nagy mű forgatókönyve, ame-
lyet a párt agitprop vezetője hagyott
jóvá. A szolnoki főiskola rajzszakos
hallgatói segítettek a kivitelezésben,
üzemek, boltok adtak anyagot, kiállí-
tandó tárgyat.

Megmondták, hogy melyik napon
jön a zsűri, amely átveszi. Éjjel-nappal
dolgoztunk. De még nem volt készen
az egész, amikor váratlanul beállított a
szigorú küldöttség, élén azzal, aki a
forgatókönyvet is jóváhagyta. A társa-
dalmi képet felvázoló tablókra nem
szóltak semmit. A háborúba való belé-
pés indoklásánál hatalmas eredeti pla-
kát hirdette, hogy az oroszok bombáz-
ták Kassát. A Vörös Hadsereg hadmű-
veleteit a határon való átlépéstől április
4-ig egy tablón úgy mutattam be, mint
a vívók az eredményeket: havonta je-
lölve, fekete és vörös színre bontva,
hogy áll a front. Gipszből restauráto-
runk által kiöntött térkép volt az egyes

sávok tetején, jelezve, a felszabadított
és a még németek kezén lévő területe-
ket A villám itt csapott le: ugyanis én
az akkori Magyarország térképét hasz-
náltam, a Felvidékkel, Délvidékkel,
Észak-Erdéllyel. S így nem is a nagyhí-
rű Battonya volt az első felszabadult
község. Ugyanígy mutattuk be egy te-
repasztalon a hadműveleteket is. Azon-
nal le kell szedni! - hangzott a nyílt
parancs. Hiába hivatkoztam a forgató-
könyvre, a mellékelt vázlatra, a tudo-
mányos tényekre. Hasztalan arra, hogy
miért lépett volna be Magyarország
Kassa bombázása miatt, ha az nem
magyar, hanem Szlovák város. Semmit
sem ért.

Elvonultam dúlva-fúlva az utolsó
terembe, otthagyva a vizitációt, s egy
kétágú létra tetején azzal küszködtem,
hogy egy hatalmas tablót vízszintesbe
hozzak. Eközben elérték ezt a termet
is, ahol silánynak nevezték azokat a
politechnikai oktatáson készített mun-
kákat, amiket az iskolai oktatásba ők
plántáltak be s zengtek róla dicshimnu-
szokat. Jól tudtam én, milyenek, hiszen
oktatás nélkül különbeket csinált ennél
játékból bármelyik falusi gyerek. De ez
volt a politechnikai oktatás csúcstelje-
sítménye.

Ezeket hallva eleresztettem a tablót,
mert vágta a drót kezemet, s nagy
csattanással földet ért. Kirúgtam ma-
gam alól a létrát, ami visszhangozva
eldőlt. Kézbe kapva egy jókora kala-
pácsot, leléhűtőzve a bizottságot, vé-
gigzavartam őket a hét termen, váloga-
tott szavak és ígéretek közepette. A
főiskolásoknak ordítva meghagytam,
hogy zárják be az ajtót, s ha ilyen
rohadt alakok erre jönnének, amíg
nincs kész a kiállítás, csapják őket
fejbe. A kiállítás elkészültéig (amit a
jóváhagyott forgatókönyv szerint kivi-
teleztünk) még a főnököm sem jöhetett
be. Akkor átadva a kész kiállítást, bot-
tal levertem a zöld-fehér gipsz térképe-
ket, s még néhány kritizált objektumot,
elvonultam a teremből. Még két nap
volt addig, hogy ő helyrehozza a hibá-
kat. Magam pedig elutaztam egy ba-
rátomhoz a Dunántúlra.

A kiállítást később sem néztem
meg, csak amikor bontani kellett. Nos,
hát ez volt abban az időben a törté-
netiség. Hogy mégis itt vagyok ma is,
annak az az oka, hogy megürült a
néprajzos státusz, s másik szakmám

művelésébe foghattam. Ehhez is értett
ám mindenki, de mégsem olyan vésze-
sen, mint a történelemhez.

Barbár pusztítás áldozata lett Jász-
dózsa Kápolna-halmon Bolesznek, egy
jászsági régészbarát péknek egész csa-
ládi gramofonlemez gyűjteménye is,
múzeumba kerülése előtt. Aki már járt
ezen á vidéken, vagy figyelemmel kö-
vette a Stanczik Ilona által folytatott
híres ásatásokat, jól tudhatja, hogy a
Kápolna-halom igencsak kint van a
községből: Jászdózsa, Jászberény és
Árokszállás hármas határa közelében.
A tanyarombolások miatt pedig a ne-
vezett időpontban minden emberi lakó-
helytől távol esett. Az egész napi ke-
mény feltáró munka végén (5 méter 40
cm mélyre kellett a legalsó kultúrréte-
gig ásni), Erzsi néni (Gátfalviné) jó
főztje után esténként néha megemelke-
dett a hangulat. Olykor a dózsai Mor-
vay testvérek bora is besegített. A más-
fél hónapot szabad ég alatt töltött régé-
szek és szimpatizánsok, ha jeles ven-
dég is érkezett, dalra is fakadtak, tán-
coltak, igen csekély bérüket szolid szó-
rakozásra áldozva. így került sor arra,
hogy Bolesz is kihozott egy csomó
gramofonlemezt (hárompercesek), s
ezek magnetofonfelvételei is jótéko-
nyan öszötönöztek a táncra. S milyen
számok voltak ezek? A két világhábo-
rú közötti slágerek, Szőke Szakálltól
Karády Katalinig való énekesek, kup-
lék, dalok, s foxtrott. Amit a tekerős
gramofonon lejátszani lehetett.

Egy alkalommal azonban váratlan
vendégek jelentek meg. Szigorú ala-
kok, akik elkobozták a szalagot, s a
rendőrségre idézték a bűnösöket. S
egyenként kihallgatták a megszeppent
régészeket, akik mit sem tudtak arról,
hogy a Hamvadó cigarettavég vagy az
Ez lett a vesztünk bugása a szocialista
társadalmat aláásó, hazaáruló és fasisz-
ta dal, hisz öt-hatezer évvel ezelőttről
nem maradt fenn egyetlen kotta vagy
gramofonlemez sem. A gyanútlan ré-
gészek mindent bevallottak. A rendő-
rök pedig összetörték az értékes le-
mezgyűjteményt, megfosztva ettől a
múzeumot, ahová Bolesz tervei szerint
az egész bekerülhetett volna.

Kinek fájt az éjszakai pusztában
elhamvadó, senkit és semmit fel nem
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gyújtó cigatettavég? Nem tudni. Kinek
mennyibe került erre figyelni, terhelő
adatokat gyűjteni? Talán örök rejtély,
ki sem érdemes bogozni, talány marad.

Annyi azonban bizonyos, hogy ami-
kor ugyanezeket a számokat a szolnoki
rádió stúdiójában akartuk átvenni egy
történeti kiállításhoz, nemhogy nem
kaptunk rá engedélyt, de még létezésü-
ket is letagadták. Magamnak kellett
csekély tudásommal a kiállítás meg-
nyitója elé magnóra zongorázni néme-
lyikét korfestő töredékként. A jó ötle-
tért ugyanettől a hatalomtól nívódíjat
kaptunk. S még mindnyájan megérhet-
tük e rendszer idején Karády Katalin
újbóli mennybemenetelét is.

Húsbavágóbb volt azonban a Gyer-
mekkor című, 1968-ban a Damjanich
Múzeum földszinti termeiben rende-
zett kiállítás (akkor még hét jókora
terem volt itt erre a célra!). A kiállítás
néprajzi és jelenkori történeti anyagot
mutatott be, s komplex múzeumi- nép-
művelési formák között zajlott. Rajz-,
fogalmazási- és szavalóverseny, gyer-
mek témájú művek gyermek hangver-
senyei egészítették ki. Szegényes kül-
sejű, de annál gazdagabb szempontú
kis vezető is készült tanárok számára, s
a város és megye pedagógusait még
nyitás előtt több ízben ezt kézbeadva
végigvezettük, magyaráztuk céljain-
kat. Sorozatindító kiállítás lett volna, s
az ifjúkor, felnőttkor és öregkor követ-
te volna ezeket, hasonló felépítéssel és

körítéssel. Főnökünktől szabad kezet
kaptunk a kiállítás megrendezésére.

A tervezet, amely kidolgozott for-
gatókönyvből és a következő soroza-
tok részletes leírásából állt, a miniszté-
riumban is érdeklődést keltett, a szak-
ma pedig vitaülést szervezett, ahol ér-
tékelték szakmailag az egészet Nem
akarok nagyképű lenni, de ez volt az
első úgynevezett életmódkiállítás az
országban, s eleinte hivatkoztak is,
majd mint ez lenni szokott, elfelejtő-
dött A miniszteri dicséret, amit jutal-
mul kaptunk érte, azonban nem akadá-
lyozta meg a megye korifeusait abban,
hogy vizsgálatot ne rendeljenek el, s be
ne tiltsák a sorozatot ideológiai okok
miatt.

Úgy volt, hogy kézbevették kis ve-
zetőnket, s megjelöltek benne pár kité-
telt, ezután a Damajanich Múzeum
igazgatói szobájában vésztörvényszé-
ket ültek. Az osztályvezető-helyettes
hölgy - bár gondolom, nem ő lehetett
az éceszgéber - szigorú hangon meg-
rótt bennünket ideológiai tájékozatlan-
ságunk miatt. Különösen szemet szúrt
az a mondatunk, Jiogy e kiállítássoro-
zatban az embert kívánjuk középpont-
ba állítani, s bemutatni annak hétköz-
napjait, ünnepeit A bfránk szerint ez
kispolgári mentalitás, a polgári törté-
netírói szemlélet kendőzetlen és rom-
boló megnyilvánulása (a ceruzával
széljegyzetelt kis füzet ma is megvan).
Marxista ilyet nem írhat le, s különö-
sen nem rombolhatja vele az ifjúságot
Hogy milyen jelzőt kellene használni,
azt is megmondta. Mert puszta ember
nincs, csak a polgári filozófiában, itt

társadalmi embert kellett volna írnunk.
Hiába szabadkoztunk, hogy ez a szó
leghétköznapibb módon értendő, s
nem filozofikusán, semmit sem hasz-
nált. És sorjáztak a hasonló megjegy-
zések, kifogások más részek ellen is.

Elunván a terméketlen eszmecserét,
felálltam, az ablakhoz mentem, és fel-
tűnően sokáig néztem ki rajta. A bent-
lévők nem állhatták meg szó nélkül
váratlan reakciómat, s megkérdezték,
mi van odakint. Semmi, válaszoltam.
Csak mintha ma feltűnően sok társada-
lmi ember sétálna az utcán. Ez véget is
vetett a gyümölcsöző filozofikus ihle-
tésű vitának. S szóban kaptunk kiállítá-
sunkért dorgálást, illetve ugyanígy be-
tiltották a sorozatot.

Ennek következménye volt az, hogy
hívattak, s az osztályvezető közölte,
hogy bár nagyra becsülik munkásságo-
mat, mégsem lehetnek vele elégedet-
tek, mert nem vagyok ideológiailag
kellően képzett. Jó lenne, ha járnék a
marxista egyetemre. Kérdezték azt is,
hogy eddig miért nem gondoltam erre.

- Mert eddig még nem hívtak -
válaszoltam.

- Óh, Szabó elvtárs, hát ha ez csak a
baj, itt van egy űrlap és a tételek! Igaz,
egy hét múlva lesz a vizsga, de ez
magának semmiség.

- Miért? - kérdem. - Miféle vizsga?
- Hát a felvételi. Mert azért beirat-

kozni csak azután lehet.
- Ja! - mondom. - Én oktatónak

gondoltam.
így történt aztán, hogy soha meg

nem kínáltak többé a marxista egye-
temmel.

Dzsurbán Ágnes ruhaterve


