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- Egy másfél évtizedes együttműködés tapasztalatai -*

A nemzetközi kitekintésre vállalkozó Ébli Gábor 2005-ben,,Az antropologizált múzeum"
címmel megjelent könyvében számos igen hasznos megállapítást tesz a múzeumok fejlődési
irányára vonatkozóan. Bírálata azonban a jelenlegi magyarországi megyei és különösképpen
a tájmúzeumokra vonatkozólag a jelenlegi konferenciával is cáfolható. Nem állja meg a
helyét, hogy az intézmények vezetői húzódnak a közéleti kapcsolatoktól, hogy nincsenek
ráhangolódva, felkészülve kommunikációs és marketing szemléletre, hogy historiográfiai
szemlélettel XIX-XX. századi szemléletmódot közvetítenek a XXI. században. A
változtatásra való fogékonyság, az állandó megújulás kényszere eddig is és most is jelen van
- hogy elsősorban a magam háza táján seperjek - a tájmúzeumok életében. E rövid bevezető
után lássunk egy alföldi példát, a túrkevei Finta Múzeumét!

A rendszerváltásig az állandóan létszámhiánnyal küzdő és anyagi források szűkében
tartott intézmény építhetett a művelődési ház égisze alatt működő múzeum-baráti körre,
az iskolákra és a szocialista brigádokra. A megváltozott körülmények és a társadalmi
szemléletváltás azonban máról-hónapra új helyzet elé állította a múzeumvezetést.
Szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a múzeum társadalmi támogatottsága csak úgy
tartható fenn továbbra is, ha új módon keressük a kapcsolatot a civil szférával, az
intézményi és önkormányzati szervekkel egyaránt. Ennek lehetséges útja az emberek
személyes érintettségének fokozása, az identitástudat erősítése, a kapcsolatháló
kiterjesztése. 1990-ben szükségességét éreztük egy civil szervezet, a Túrkevei Kulturális
Egyesület létrehozásának, majd a Finta Múzeumért Alapítvány megalapításának. A két
szervezet létrehozása, a múzeumi munkát támogató közhasznú feladatok felvállalása
(kutatás, ismeretterjesztés, rendezvényszervezés, kiadványok megjelentetése stb.) mind a
helyi, mind a Nagykunság társadalmát példát mutatva mozgósította. A Túrkevei Kulturális
Egyesület a helyi öntevékenységet vállalókat fogja össze, míg az Alapítványt a városból
elszármazók támogatják elsősorban. Egy 10 ezer lelkes, nagy munkanélküliséggel küzdő
városban működő megyei fenntartású kulturális intézmény társadalmi támogatottságának
megszerzése és megőrzése nem könnyű feladat, de mégis gyümölcsöző. Nézzük az
összefogás módjait és eredményét! A rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt inkább
csak utalok az eszközrendszerünkre és projektor segítségével a Túrkevei Kulturális
Egyesület tagja Könnyűné Gion Ida vizuális betekintést ad a megvalósítás módjára.

1.) Kiállítások, gyűjteménygyarapítás - időszaki kiállításaink tematikáját úgy állítjuk
össze, hogy azok különböző érdeklődésű embereket vonzanak. Mivel múzeumunk
törzsgyűjteménye szerény, így azt gyakran kiegészítjük tematikus gyűjtéssel és a lakosság
saját anyagának kölcsönzésével. Az egyéni érintettséggel az érdeklődést, a látogatottságot,
de még az adományozást is fokozzuk. Példaként említhetem a családtörténeti, a lakodalmi,

* Az előadás elhangzott 2005-ben a Nemzeti Múzeumban az „Önkéntesek és barátok" - országos múzeumi konferencián
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a '48-as, a redempciós és a helyi alkotók képzőművészeti bemutatóját. Az anyaggyűjtésbe
az egyesületünk által szervezett alkotótáborokon keresztül helyi fiatalok és egyetemi,
főiskolai hallgatók egyaránt bekapcsolódnak. A kiállítások megnyitója rendezésében az
egyesület és az alapítvány is szerepet vállal. Itt ne csak a megvendégelésre gondoljanak,
hanem a kulturális műsorokra, az egyesület által létrehozott történelmi ruhakészlet
felhasználására, a kiállításvezetők megjelentetésére stb. Az állandó kiállításunk is nagy
társadalmi összefogással jött létre. Nem lebecsülve a tulajdonosok épület felújításban és
bővítésben felvállalt szerepét és a NKÖM egymilliós pályázati támogatását,
hangsúlyoznom kell a helyi festők, vadászok, varrónők, gyűjtők adományait és
öntevékeny munkáját. Különösen kiemelem az ifjúság segítségét, akik munkájára építve
valósult meg az Ifjúság 2000-2006 nemzetközi projekt keretében az audovizuális
szemléltetés a videofilm a filmes Korda-testvérek életéről. A látogatók aktivizálását jól
szolgálja a szobrász Finta-testvérek adattárban és raktárban lévő, a kiállítást
érintőképernyős eszközzel power-pointos bemutatóval társult ismeretbővítése.

2.) Itt már rátértem szemléletmódunk másik jellemző sajátosságára: a komplex progra-
mokra épülő projektek készítésére és megvalósítására. A Túrkevei Kulturális Egyesület a
Finta Múzeummal, majd az alapítvánnyal együtt ilyen projekteket dolgozott ki: „Szülőföldem
a Nagykunság", „Együtt a család", „Van-e önálló arculata a Jászkunságnak?", „Értünk
Kunság mezején", „A magyar felvilágosodás nagykunsági képviselője: Laczka János"
„Miénk a múzeum, miénk a könyvtár", „Hírünk a világban", „Észak-Alföldi Muzeális

„Menyasszony, vőlegény, be szép mind a kettő ..." stb. A programokban kiállítások,
kulturális és ismeretterjesztő rendezvények, kiadványok egyaránt helyet kaptak.

3.) Nyomtatott, audovizuális és elektronikus úton történő művek megjelentetése:
Könyvek, katalógusok, újságok, film létrehozása, kiadása és terjesztése. Kiadványaink,
sorozataink mind közös produktumok. A tudományos kutatási eredményeinket bemutató
városi monográfia (Túrkeve földje és népe 3 kötetben), a tíz évenként megjelenő múzeumi
évkönyvek (Túrkevei emlékkönyv) és egyedi könyvek (Földközelben, Ki volt Laczka
János? A Nagykunság 1848/49-ben, Jászkun összefogás stb.) után következtek a
sorozatok: Nagykunsági Kistérségi Tanulmányok, Alföldi Könyvtéka, a Finta Múzeum
kiállításvezetői, valamint a „Művészeti értékek a Nagykunságon" című 6 nyelven
megjelent katalógus és 3 nyelven kiadott film. A városi újság szerkesztése több évig jó
lehetőséget adott a múzeum és a múzeumbarát civil szervezetek munkájának népszerűsítésére.
A Túrkevei Kulturális Egyesület második éve jelenteti meg a Múzeumpont. Észak-Alföldi
múzeum turisztikai lapot, amely eddig tudomásunk szerint egyedülálló az országban.
Amellett, hogy a múzeumokat és muzeális intézményeket népszerűsít, hírt ad múzeumbarát
civil szervezetekről és jótékonyan hat a régióban működő múzeumszervezetek
kapcsolaterősítésére is. A kiadványok és kiállítások megvalósításában igen hasznos a
Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiumának támogatása, amelyet ezúttal is
köszönök, nem hanyagolható azonban el a civilszervezetek pályázati úton való támogatása
sem. A Finta Múzeum közösen működteti a www.fintamuzem.hu honlapot a Túrkevei
Kulturális Egyesülettel és a Finta Múzeumért Alapítvánnyal.
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4.) Városi, kistérségi rendezvények, hagyományőrző alkalmak. A kiállítás-megnyitókon
kívül előadássorozatok, pályázatok, jászkun honismereti nap, város napja és egyéb
ünnepségek közös megrendezése is összeköt bennünket. Legtöbbször az említett
szervezeteken kívül más egyesületekkel, alapítványokkal, múzeumokkal, intézményekkel
és önkormányzatokkal is összefogunk. Legszélesebb összefogásra a Jászkun redempció
250. évfordulójának közös megrendezésekor került sor. Ennek kezdeményezői a túrkevei,
a jászberényi, a karcagi, a kiskunhalasi és a kiskunfélegyházi múzeum vezetői voltak.
Meggyőződésem, hogy a mintegy 31 település egy évig (1995) tartó rendezvénysorozata
nagyban hozzájárult a térség civil fejlődéséhez, az identitástudat erősítéséhez, a
múzeumok presztízsének növeléséhez. A város napja megrendezését a Finta Múzeum és a
Túrkevei Kulturális Egyesület kezdeményezte 2000-ben a többi civil szervezet
bekapcsolódására építve. Három év múlva az önkormányzat hivatalos városi ünneppé
nyilvánította. Egyesületünk és múzeumunk évek óta fáradozik a múzeum udvarán
megvalósítandó szabadtéri pódiumos rendezvények beindításán, amelynek ebben az évben
talán már a technikai feltételei is meglesznek, azaz a múzeum új kerítést kap.

5.) Kutatások, konferenciák, szakmai találkozók. A városi monográfia közel fél évtize-
des kutatását a Finta Múzeum, később a Túrkevei Kulturális Egyesülettel közösen
szervezte. Az 1996-ban megrendezett redempciós tanácskozásokat és az 1997-ben
megtartott Alföldi Családkutatók tanácskozását követték azok a tudományos konferenciák,
amelyeket Túrkevén, Szolnok és Budapesten rendeztünk meg számot adva egy nagy, K+F
kutatási program („A lokális közösségek, a vérségi kapcsolatok és az egyén helye, szerepe
a változó társadalomban") eredményeiről. Ebbe a kutatásba a Finta Múzeum és a Túrkevei
Kulturális Egyesület jóvoltából a vidék önkéntes kutatásra vállalkozó értelmiségijei és az
ifjúság is bekapcsolható volt. Konzorciumi partnerként részt vett az Alföldkutatásért
Alapítvány is. A 3 évig folyó kutatás teljes fotó és dokumentumanyaga a Finta Múzeum
gyűjteményét gyarapította. A projekt elkészítésének, a program lebonyolításának egyik
deklarált célja volt a jövő múzeumának fejlődési lehetőségeként egy út kijelölése, amely
Ébli Gábor könyvének címeként is használt „antropologizált múzeum" kifejezéssel is
meghatározható. A vidéken élő kutató értelmiség összefogásán alapuló projekt a
múzeumokban meglévő ismeretek (és tárgyak) felkínálása hasznosításra az össztársadalom
fejlesztése számára. Ugyanakkor ezzel az egyetemi néprajzi oktatást és a fiatal értelmisé-
giek közéletre nevelését is segítettük a kutatótáborok megszervezése révén. A Jankó János
díjasok találkozójának 2004-ben való megszervezése munkánk szakmai bemutatásaként is
felfogható.

6.) Humán erőforrás fejlesztése. Már a közös kutatások is mutatják, hogy a tájmúzeum-
unkban meglévő szerény szakemberlétszámot a szakemberek alkalmankénti összefogásá-
val bővítettük. A nagy kutatásunk pedig lehetőséget adott a helyi nyugdíjas, munkanélküli,
vállalkozó értelmiség munkájának bevonására és az egyetemi hallgatók (Budapest, Debre-
cen, Szeged Kolozsvár) szakmai gyakorlatának segítésére. Mivel az említett projektünk
konzorciumban valósult meg, így az Alföldkutatásért Alapítvány, Egyesületünk, a Finta
Múzeumért Alapítvány a Tessedik Sámuel mezőtúri mezőgazdasági Főiskola és a Karcagi
Önkormányzat együttműködésére is sor kerülhetett. 2004-ben az Észak-Alföldi Régióban
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működő három múzeumi szervezet, az alapítvány és a főiskola adott be újabb K+F
pályázatra régiós tudományos kutatási tervet, sajnos ezúttal azonban nem nyert, jóllehet
az intézmények összefogásával a régiós együttműködés fejlesztését szerettük volna
demonstrálni. Mivel a Finta Múzeum ad helyet a Túrkevei Kulturális Egyesületnek és a
Finta Múzeumért Alapítványnak, így annak tagjai szervesen bekapcsolódnak a múzeum
mindennapi munkájába, (kiadványértékesítés, propaganda, rendezvényszervezés,
kiállításőrzés stb.). írd és mondd 4 állandó státusszal (takarítótól a múzeumigazgatóig)
nem is tudnánk másképpen ellátni a két épületben 13 helységben bemutatott kiállítások
működtetését és mindazt a sokoldalú tevékenységet, amit végzünk.

7.) Anyagi támogatás. Le kell szögeznünk, hogy múzeumunk működésképtelen lenne,
ha nem lennének civil szervezeteink. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy
a megyei múzeumszervezetre vagy a városi önkormányzat támogatására nem lenne
szükségünk, hiszen az alapbiztonságot mégis ők nyújtják (alkalmazotti fizetés,
gyűjtemények és épületek fenntartása). Mindez azonban napjainkban már kevés. A
pályázatok útján megvalósuló segítségek, az egyéni adományok és az önkéntesség, a
partnerség elengedhetetlen ahhoz, hogy múzeumunk ellássa a feladatát. Bár pályázatok
révén a Finta Múzeum eszközparkja elég jó, de a legkorszerűbbeket mégis a Túrkevei
Kulturális Egyesület biztosítja számunkra. Az első filmfelvevőt, fénymásolót lejegyző
diktafont az egyesület bocsátotta rendelkezésünkre. Jelenleg pedig DVD felvevőt, plakát
nyomtatáshoz szükséges plottert és filmkészítésre is alkalmas eszközparkot szerzett be
saját erőforrást, egyéni adományt és NCA támogatást is felhasználva.

8.) Kapcsolatháló, partnerség. Talán már a fentiekből is kiderült, hogy a Finta Múzeum
és civil szervezetei eredményesen együttműködnek és szervesen beépülnek a helyi
társadalomba. Alkalmi és rendszeres kapcsolatban vannak más civil szervezetekkel, az
önkormányzatokkal és intézményekkel. A várostól kapott támogatás a pályázati önerő
biztosítását segíti, az 1 %-os támogatás egy-egy közös cél megvalósításához ad némi
segítséget. Más civil szervezetekkel való együttműködés eredménye volt 2004-ben az
Európai Unióhoz való csatlakozásunk jegyében egy Kisújszálláson megrendezett
tudományos konferencia és kulturális bemutató, ,A Nagykunság európai értékkel címmel",
valamint egy olaszországi közös kulturális bemutató (kiállítások, kiadványok magyar,
német, angol, francia, olasz és lengyel nyelveken, film magyar, angol és olasz változatban,
idegen nyelvű előadások, kézműves foglalkozások) a Keviföld Alapítvánnyal és a Korda
Vince Alapfokú Művészeti Iskolával együttesen. E nemzetközi színre lépésünkhez hoztuk
létre a Nagykun Szellemi Műhelyt, amelyet közösen működtetünk. A Túrkevei Kulturális
Egyesület 2005-től tagja a Kistérségi Fejlesztési Tanácsnak is, amely szerepben képviselni
tudja a többi civil szervezetet is és nem utolsó sorban a múzeum kulturális örökség
védelme érdekében tett erőfeszítéseit. A civil szervezetek képzésébe való bekapcsolódá-
sunk pedig közvetve segíti a Finta Múzeum szellemi megújulását, bővíti kapcsolathálóját
és ily módon beépül a civil társadalom információs hálózatába is.

Összegzésül eredményeinket a Finta Múzeum megújulásának kulcsaként így fogal-
mazhatok: Civil szervezeteinkkel való együttműködés segíti a múzeum társadalmasítását,
növeli a múzeum presztízsét. A helyi, kistérségi és önkormányzati szervekben tudatosítja
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a múzeum tevékenységének hasznos voltát és így támogatottsága is nő. Mindez előse-
gítette a Finta Múzeumot a talpon maradásban és a pozitív jövőképének megalkotásában.
A tájmúzeumok életképessége demonstrálásának ilyen példáira pedig az egész
múzeumügynek, sőt a magyar kulturális életnek szüksége van. Mondandóm bizonyára
meggyőzte a hallgatóságot és az előadásom elején tett kritikám megalapozottságának
jogosultságát is alátámasztotta. Köszönöm a tanácskozás szervezőinek, hogy lehetőséget
adtak erre a beszámolóra.

Kézügyességi foglalkozás, 2006

Kötöny népe - diákok történelmi bemutatója, 2005
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