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Ahogyan a néprajzos látja...

Vendégségben őseink házatáján — a Damjanich Múzeum új állandó
régészeti kiállításáról

A régészetet és a néprajzot régóta rokontudományként ismerők és művelők számára
igazi csemegét jelent, sőt, túlzás nélkül mondhatjuk, meghatározó élményt nyújt az
1996. december 15-én Szolnokon megnyílt Vendégségben őseink házatáján című
régészeti kiállítás. Az 1988-ban megkezdett múzeumrekonstrukció előtti és alatti
áldatlan állapotok után a város főterén álló késő klasszicista műemlékjellegű épületben
a kiállításlátogatókat végre méltó környezet és európai rangú kiállítás fogadja. Nem
véletlen, hogy felfokozott érdeklődés és nagy várakozás övezte a kiállítás előkészületeit
Szolnok városában és szakmai körökben egyaránt.

Mitől számít újszerűnek e bemutatkozás? Az 1982-ben megnyitott előző kiállítás óta
eltelt közel másfél évtized alatt ugyan országosan is csak néhány új állandó kiállítás
készülhetett el — az elmúlt 1996-os év a millecentenáriumi rendezvények miatt
kivételesnek számít —, a múzeumok és a közönség kapcsolatában mégis fordulat
következett be. Úgy véljük, hogy az erősen tankönyvízű, kizárólag régészeti vagy
történeti korszakok alapján tagolódó, azonos séma szerint készült múzeumi kiállítások
kora végképp lejárt. A legújabb ásatási eredmények hiteles és tudományos értékű
bemutatásának kötelezettsége megmaradt, de mellette a korábbinál nagyobb szerepet
kapott a képi megjelenítés, a kiállítás semmi mással össze nem téveszthető, saját arcának
megalkotása. A szolnoki múzeum állandó és legjobb időszaki kiállításait évtizedek óta
jellemezte ez az igény, most mégis valami más, több látható, mint amit
múzeumlátogatóként megszoktunk. Itt nem tárgyak vitrinekbe elrendezett halmazával
találjuk szembe magunkat, ahol egy-egy tárlót megtekintve mintegy letudjuk, kipipáljuk
az adott történeti vagy régészeti korszakot, hanem az egykori életmódot követhetjük
nyomon a látogatás során. Telitalálat a régészeti kiállítás címe: valóban vendégségbe
érkezünk, amikor bepillantunk egy-egy rekonstruált ház belsejébe, és az a semmi mással
össze nem hasonlítható érzésünk támad, hogy a ház lakói éppen csak egy pillanatra
távoztak. Tapintható közelségbe kerülnek a lakóépületekbea kunyhókban és
putriházakban elhelyezett eszközök, s az évezredeken át holt tárgyak a szemünk előtt
elevenednek meg. A régészeti kiállítás második részében látható terepasztalok
segítségével kilépünk a házak közvetlen környezetéből, vendéglátó őseink körbevisznek
településükön, falujukon, láthatjuk templomaikat és temetőiket is. Miben más mégis ez
a látvány, mint az egykor létezhetett valóság? A régész csak és kizárólag azokat a
tárgyakat mutathatja be, amelyeket vagy teljesen, vagy maradványaiban feltárt, esetleg
képes ábrázolást ismer róla. Természetes tehát, hogy hiányoznak a lakóépületekből a
romlandó tárgyak, textíliák, bőrök, szerves anyagok. A tervezett néprajzi kiállítás
egyszerű építményeiben mindezek közelmúltból származó, de archaikumokat képviselő
párhuzamaival azonban találkozhatunk majd.
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Külön öröm — s ezt már nem puszta látogatóként, hanem néprajzosként,
muzeológusként jegyzem meg —, hogy a rendezők nem estek abba a gyakori hibába,
hogy mindent meg akarjanak mutatni. A legszebb és legfontosabb tárgyak súlyát is
elveheti egy puszta szakmaszeretetből melléjük helyezett másik. Éz a példás
önmegtartóztatás ugyan jónéhány szép edényről, eszközről való lemondást jelentett, a
kiállítás összhatásához, méltóságteljes megjelenéséhez azonban mindenképpen nagyban
hozzájárult. Zsúfoltság érzetét egyedül a kiállítás végén látható ..kincstár" kelti, ez
azonban érthető, hiszen a forma, az értékek egybegyűjtésének és megőrzésének szándéka
megengedi a sok tárgy együttes jelenlétét.

A Damjanich Múzeum régészei az elmúlt évtized során több alkalommal felhívták
magukra a figyelmet rangos időszaki kiállításaikkal, amelyek Európa számos
nagyvárosában is láthatóak voltak. A kiállítások vándoroltatása során szerzett
tapasztalatok birtokában a rendezők olyan látványt álmodhattak és valósíthattak meg.
amely mai világunk új, döntően vizuális kihívásainak korában maradandó élményt képes
nyújtani kisdiáknak és professzornak egyaránt.

László Gyula gondolata — a régészet az egykor volt népek néprajza — testet öltött
a kiállítás igényes és újszerű megvalósításával, s ez a megközelítés egyrészt kihívást,
másrészt mércét jelent az 1997-ben készülő történeti és néprajzi kiállítások rendezői
számára egyaránt
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