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Ha végig olvassák Őrsi Julianna könyvét, megismerkedhetnek egy vidéki múzeum ala-
pításával, közel hat évtizedes fejlődésének történetével, működésével, nehézségeivel és
eredményeivel. Összegzésül nézzük meg, milyen tükörképet állított fel magáról ez az
intézmény, szolgálhat-e mintául a tájmúzeumok jövőképének megformálásához, funkcio-
nális váltásához?! Segít-e eligazodni a közgyűjtemények fejlődési, fejlesztési irányzatai-
nak megválasztásához? Hol a helye a tájmúzeumnak a lokális közösségekben (városok-
ban, kistérségekben)? Lehet-e a tájmúzeum egy új profilú intézmény, amelyet „antropoló-
giai múzeum"-nak nevezhetünk? A kérdések sokaságát vetette fel a szerző, amelyre tanul-
mányaiban kereste a válaszokat.

Az első két fejezetben nyomon követhetjük, hogy hogyan alapítottak múzeumot az
1950-es években Túrkevén (és még sok más helyen az országban). Kellett hozzá egy lelkes
tanár-múzeumalapító, gyűjtők, lokálpatrióta segítők. Túrkevén dr. Dankó Imre, a gimna-
zisták, a helyi értelmiség és az adományozók hozták létre a Túrkevei Múzeum alapgyűj-
teményét az 1950-es évek elején. A múzeumigazgató itt is, máshol is, ekkor és később is
az intézmény kulcsembere. Szakképzettsége, egyéni elhivatottsága, szervező és irányító
képessége valamint kialakított helyi és országos kapcsolathálója szükséges az intézmény
szakmai munkájának eredményességéhez. Az intézmény történetét és kiállításainak jegy-
zékét végig olvasva láthatjuk, hogy mennyire meghatározó a múzeumigazgató képzett-
sége, kompetenciája, képességei, érdeklődési köre és kapcsolatrendszere. Tudjuk jól, hogy
az államszocialista korban az intézmények lehetőségei eléggé behatároltak voltak, mégis
a szűk mozgástérben minden igazgató megtalálta azt a területet, amelyen intézménye tevé-
kenykedhetett. Dankó Imre - átmenetileg - felhasználta az első termelőszövetkezeti város
adta lehetőséget, de látta, hogy a fejlődés érdekében az országos múzeumi hálózathoz kell
kapcsolni a Túrkevei Múzeumot. Az alapítás éveiben legfontosabb volt minden értékes
tárgy, könyv, dokumentum, fotó begyűjtése. Ezen az úton haladt Gegusné dr. Veress Éva
(később Heckenast Gusztávné) is. Rövid túrkevei tartózkodási ideje alatt többet nem is
tehetett. Másik meghatározó egyéniség a múzeum élén dr. Györffy Lajos volt, aki közel
negyed századig irányította a Finta Múzeumot, amely időközben a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumszervezet tagintézménye lett. Nyelvészeti tanulmányai, történelmi, nép-
rajzi érdeklődése, a közhivatalban (városházán) és az iskolában betöltött funkciói tovább
bővítették a gyűjtési területeket. Helybeli származását kamatoztatni tudta a múzeum javára
is. Ebből kiemeljük a Finta-hagyaték megszerzését és néhány kulcsfontosságú régészeti
anyag begyűjtését (honfoglaláskori tarsolylemez, dénár leletek). így a múzeum gyűjtemé-
nyei képzőművészeti és régészeti anyaggal is bővülhetett. Ugyancsak rövid ideig állt az in-
tézmény élén Fehérvári Béla művész-tanár, aki amatőr képzőművészeti csoportját a múze-
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uinhoz tudta kapcsolni. A közreműködésükkel létrehozott kiállítások a képzőművészet felé
tolta el a hangsúlyt. 1982-től 2008-ig dr. Őrsi Julianna állt az intézmény élén, akinek nép-
rajz és történelem iránti érdeklődése valamint a karcagi múzeumban szerzett tapasztalatai
változást hoztak a múzeumi munkában. Megfogalmazott múzeumterveiben egyaránt fontos
szerepet kapott a múzeum gyűjtő-, feldolgozó- és kiállító tevékenysége. A nagykunsági
néprajzi csoportban és az Alföld kultúrájában gondolkodó kutató tudományos tevékeny-
ségében tehát tágabb területet jelölt ki feladatául. Ez megnyilvánult nemcsak írásaiban, de
a múzeum kiállítási tematikájában és az ismeretterjesztésben is. A rendszerváltás előtt és
után is megkereste a partnereket, akik bevonásával meg tudta sokszorozni a múzeum tevé-
kenységét és eredményeit is. Ez mutatkozott meg a városi monográfiában és a 2001 óta
megvalósított kutatási projektekben is („Lokális közösségek, vérségi csoportok és az
egyén helye, szerepe a változó társadalomban" - NKFP 5/162/2001, valamint „Nemzedé-
kek kutatóúton. A Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági Fakultása és civil szervezetek
együttműködése az Észak-Alföldi Régió jövőjéért" - kutatási program - ROP 3.3.1-05/1-
2006-02-0007/37 sz. projekt stb.). Ezek a projektek már mutatják, hogy az utóbbi évtized-
ben a jelenkutatás felé tolódott el a hangsúly az intézmény tudományos tevékenységében.
E mellett azonban mindvégig jelen van a kulturális és ismeretterjesztő munka is.

Még mielőtt rátérnénk a tudományos munkára, tekintsük át az intézmény gyűjtemé-
nyeit!

A túrkevei múzeum anyagának elhelyezésére Dankó Imre tette meg az első lépéseket az
Attila u. 1. sz. épület megszerzésével. Az épület állagának romlása azonban további fela-
datokat rótt Györffy Lajosra, majd Őrsi Juliannára. Az épület teljeskörű külső és belső
felújítása 1999-ben és 2007-ben valósult meg. A gyűjtemények gyarapodása és az új
kiállítási koncepció megvalósítása azonban további bővítést igényelt, amely a Vadász Pál-
féle ház igénybevételével történt meg az évezred elején. A lehetőségek kihasználása jobb
körülményeket biztosított a gyűjtemények elhelyezésére, és a múzeumban dolgozók belső
munkálataihoz. Mindehhez szükség volt a tulajdonosokkal és a fenntartóval való együtt-
működésre, valamint pályázati támogatások elnyerésére.

Mielőtt a gyűjteményeket bemutatnánk, elöljáróban meg kell említenünk, hogy a gyűj-
teményanyag teljes katalógusa elektronikus formában készül a múzeum dolgozói és egye-
temi, főiskolai hallgatók bevonásával. Mintegy ehhez kapcsoltan készült el és adják közre
a „Nemzedédek kutatóúton. A Szolnoki Főiskola és civil szervezetek együttműködése az
Észak-Alföldi Régió jövőjéért" - kutatási program keretében jelen kötetet, amelynek har-
madik fejezete a gyűjteményeket mutatja be. Ezen ismertetőkből is kiderül, hogy a Finta
Múzeum széles körű gyűjtőtevékenységet folytat (néprajz, helytörténet, képzőművészet,
régészet, numizmatika), amely segíti a kiállítások sokszínűségének megvalósítását és a lo-
kális kultúra teljes körének megörökítését. Segédgyűjteményeivel, jelenkor-kutatásaival
ugyancsak tovább gazdagítja a múzeumban megszerezhető ismereteket. A korszerű techni-
kai eszközök alkalmazásával kialakított médiatár pedig az audo-vizuális és informatikai
hozzáférést teszi lehetővé.

A múzeum gyűjteményeinek ismertetésén túl annyival is többet ad jelen tanulmánykötet
a megszokottnál, hogy bemutatja a település más gyűjteményeiben rejlő anyagot és kitér
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más országos és megyei múzeumokban található túrkevei anyagokra is. Bár ezen ismerte-
tők rövidek, mégis hasznosak a tematikus kutatásokhoz szükséges anyaggyűjtéshez.

A kötet negyedik fejezete a Finta Múzeumban folyó tudományos kutatások közül a
jelenkutatásra koncentrál. (Egyéb, főleg családkutatás is folyik az intézményben, amit a
kiadványok is mutatnak, de ezektől most eltekintünk.) A jelenkor kutatás problematikáját
dolgozta fel a szerző több tanulmányában. Elsősorban nem kutatási eredményeket közölt,
hanem azokat a kérdéseket vetette fel, amelyekkel az ezredforduló táján a vidéket járó
kutatók szembesülnek, amelyekre a társadalomnéprajz választ adhat. Őrsi Julianna átte-
kintve és tiszteletben tartva a néprajzkutatók eddigi eredményeit, fontosnak tartotta az
államszocialista korszak vizsgálata után a rendszerváltás lokális fejlődési jellemzőinek
rögzítését is. A helyi társadalomszerkezet átalakulásának megfigyelése, a helyi társadalom
belső működési mechanizmusának feltárása olyan lehetőség a vidéken élő társadalom-
kutató számára ma, mint a természettudósnak a kísérleti laboratóriumban való ténykedés.

A szerző kiemelte a néprajzi csoportok és a kistérségek viszonyának alakulását és hatá-
sát az azonos kulturális jegyek elvesztésére vagy éppen kialakulására. Példákat hoz a népi
kultúra tárgyi és szellemi örökségéből, amelyek beépíthetők a ma és a jövő nemzedék
lokális társadalmába. Leszögezi, hogy a néprajz finom módszereivel, emberközeli és nem-
zeti hagyomány tisztelő aspektusával megmutathatja a társadalomnak, hogy az európaiság
közös értékei között helye van a nemzeti értékeknek is. Rámutat arra, hogy a néprajz-
tudomány számára nagy lehetőség napjaink társadalmának vizsgálata. Ehhez azonban
szemléletváltás kell. Több programadó, elismert kutatóra lenne szükség, aki elfogadja, sőt
felvállalja a jelenkutatást és irányítja a fiatal nemzedék ilyen irányú érdeklődését. Elmé-
leti, módszertani és gyakorlati kérdések, munkaprogramok, projektek kidolgozására és
megvalósítására országosan. A néprajz a tudatosan felvállalt vidékkutatásban olyan hozzá-
adott értéket termelhet a társadalomtudomány számára, amely segíti annak fejlődését.
Mindezzel emelhető a néprajz pozíciója a tudományok között, amely segítheti a kulturális
intézmények és színterek fejlődését, a lokális közösségek erősítését, végső soron hozzá-
járul a magyar kultúra és műveltség fejlődéséhez. Mindennek alátámasztására két kutatási
projektet (terveket és eredményeket) tett közzé a szerző, mint projektvezető.

A könyv további fejezetei megismertetik az Olvasóval a Finta Múzeum kiállító, közmű-
velődési, ismeretterjesztő tevékenységét, valamint bemutatja, hogy a civil szervezetekkel
való együttműködés hogyan segítette az intézmény talponmaradását a bizonytalan gazda-
sági helyzetben, sőt fejlődését. A kulcsszó a kölcsönös együttműködés, a partnerség,
amelyre épít a múzeum.

A tanulmánykötet végére kerültek azok a nem kevésbé fontos jövőtervek, amelyek
helyzetfelmérést, lehetőségek feltárását, stratégia megfogalmazását tartalmazzák. A ha-
gyományosan vállalt feladatok mellett újak is körvonalazódnak a kistérségbe beilleszkedő
tájmúzeum számára. Mindez hozzájárulhat újabb funkciók felvállalásával, a feladatok
közötti hangsúly eltolódásával, egy korszerűbb múzeum, a jövő tájmúzeuma megvalósí-
tásához. Ez egy alföldi kisvárosban működő tájmúzeum innovációja.
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