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KÖZ-GYŰJTEMÉNYEK

Arany János nagykőrösi múzeuma
Az Arany János-kultuszban különös hely illeti meg Nagykőröst. Nemzetünk kiválósága, 
tanár és alkotó költő majd egy évtizedet töltött a jeles protestáns mezővárosban: a szabad-
ságharc bukása után nem sokkal, 1851-ben érkezett ide, s csak 1860-ban távozott el. 

Arany igen gazdag levelezéséből az derül ki, hogy nem érezte jól magát Nagykőrösön, 
okkal, ok nélkül panaszkodott rendre Ercsey Sándor sógorának, Tompa Mihály költőtársá-
nak, szívbéli, lelki barátjának, és másoknak. Mindezek ellenére, a tanári-pedagógiai mun-
ka mellett élete költői alkotókorszakának kiemelkedő fejezete a nagykőrösi kilenc esztendő. 
Méltán állapítja meg, s írja az irodalomtörténész, tudós Keresztury Dezső, hogy Nagykő-
rös nem oka, hanem helyszíne volt Arany János gyötrelmeinek.1

Arany János rendkívül autonóm ember volt, a létbiztonság, család, a vagyon számára 
központi kérdésnek számított, ami valójában szegényparaszti származásával is magyaráz-
ható. A másik oldalról tekintve géniuszi egyéniségét, igaz nemesember, ragyogó költőóriás, 
nemzeti kultúránk fundamentális alapozója és emelője. 

Valójában Nagykőrösön kiváló lehetőségek adódtak az osztrák önkényuralom első évei-
ben, hiszen az egyháztanács biztosított számára tanári munkát, éppenséggel jó jövedelmet, 
ugyanakkor nagyszerű tanártásai a szellem ragyogását sugározták a költőre.2 

Arany János segédnótáriusként vált kenyérkeresővé Nagyszalontán. A hivatali munka 
egész életét meghatározta, végeredményben irányt is adott számára. 

Az ötvenes évek elejének pesti irodalmi életéről rossz véleménnyel volt. Gyakran fel-
járt Nagykőrösről Pestre, hogy verseinek kiadását intézze, s alkalma volt meggyőződnie az 
irodalmi élet valóságáról. Ő biztonságban érezhette magát Nagykőrösön, a terhes tanári 
munka mellett költői alkotómunkája kiteljesedhetett. Barátai közül többen vidéken éltek, 
mint Tompa Mihály, az egykori belügyi fogalmazó társa, hasonló pályaívű – s szintén gö-
möri – Lévay József. Pesten az irodalmi élet krémjét Jókai Mór, Gyulay Pál, Brassai Sámuel, 
Toldy Ferenc, s mások alkották, akik még Nagykőrösön is meglátogatták a költőt.

Az ötvenes évek második felében kezdett megváltozni a politikai légkör, javulni a hely-
zet.3 Az Akadémia újra működni kezdhetett (1859-ben Aranyt egy napon levelező, majd 
rendes taggá nyilvánították). Pesti baráti köre, Csengery Antal, Gyulay Pál, ismerve Arany 
Jánosnak nem csak költői kiválóságát, a hivatali munkával csábították Pestre. Csengery 
írja Aranynak 1860. július 16-án: „Jöjj Pestre közénk. Tudod ez iránt nem csak az én nézete-
met, hanem a Deákét [Deák Ferenc] és Keményét [Kemény Zsigmond] is. Bajaid nagy része 

1 Keresztury Dezső 1974.
2 Novák László 1982.
3 A Habsburg Birodalom az ötvenes évek második felében politikailag elszigetelődött Európában. Döntő 
vereséget szenvedett Lombardiában, a szárd-piemonti-francia sereggel vívott solferinói ütközetben (1859. 
június 24.). A Habsburg Birodalom súlyos válságba került, az abszolutizmus – Bach-korszak – csődbe jutott. 
Mindez szükségszerűen eredményezte, hogy a birodalmon belüli elnyomó rendszerben változás, enyhülés 
következzen be. Ennek eredményeként Ferenc József császár kiadta az Októberi diplomát (1860. október 20.): 
helyreállították az 1848 előtti rendszert (többek között visszaállították a vármegyei közigazgatást, a szerb 
vajdaságot [Vojvodina] megszüntették, újra hivatalossá tették a magyar nyelvet stb.). Gunst Péter 1979. 337, 
341.
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onnan volt eddig, mert oly dolgokkal foglalkoztál, melyek nem neked valók. Az irodalmi 
életre vagy te hivatva ...”4

Aranyt a kétségek gyötörték, végül is 1860 őszén eltávozott Nagykőrösről, családjával 
Pestre költözött.5

Az egykori diákok Arany halála – 1882. október 22. – után lépéseket tettek tanári mű-
ködéséhez kapcsolódó emlékek, dokumentumok összegyűjtésére, múzeum létrehozása 
céljából. A gimnázium őrizte a tanári naplókat, különböző iratokat, amelyek Arany János 
egyéb hivatalos gimnáziumi működésének dokumentumai, a volt tanítványok pedig töb-
bek között az általa javított irodalmi dolgozataikat adományozták. A költő halála után 
özvegye, majd annak is halála után László fi a Nagykőrösre is juttatott az Arany-hagya-
tékból.6 A XX. század elején a gimnázium jeles tanára, Györe János gondozta a muzeális 
hagyatékot, emlékszobát rendezett be 1911-ben, amely valójában csupán iskolai szertárként 
töltötte be rendeltetését. 

Nemzeti támogatással – valójában Rákosi Jenőnek köszönhetően közadakozásból –, 
1910. szeptember 25-én kerülhetett felavatásra Stróbl Alajos szobrászművész Arany-szob-
ra a „vén gulyás, Marci bácsi” alakjával a régi gimnázium épülete előtt, a templomkert-
ben. 

Az Arany-kultuszt illetően a háború után lényeges előrehaladás történt. A kiváló szelle-
miségű, nagy műveltségű dr. Dezső Kázmért 1923-ban választották meg polgármesternek, 
aki 1925-ben az Arany János Társaságot alapította meg, majd a múzeumot.

Dezső Kázmér igazi lokálpatriótaként törekedett arra, hogy a történeti múlt emlékei 
régészeti kutatással is előkerüljenek, s azok is képezzék egy múzeumi gyűjtemény alapját. 
Ennek érdekében a polgármester kapcsolatot teremetett a szegedi egyetemmel, majd a sze-
gedi Alföldkutató Bizottsággal7 és a Magyar Nemzeti Múzeummal. Figyelme különösen 
a város pusztái irányába fordult. A szegedi egyetem professzora, Banner János 1926-ban, 
majd 1927-ben Buday Árpád folytatott régészeti ásatást Nyársapáton. Feltárták a középkori 
templom, lakóházak alapjait, s a temetőt. A leletanyagot Szegedre szállították megőrzés 
és restaurálás érdekében. Pótharaszt kutatását is célul tűzte, s ennek érdekében a Magyar 
Nemzeti Múzeummal vette fel a kapcsolatot, az éremtár igazgatójával, Harsányi Pállal, aki 
örömmel üdvözölte a polgármester nemes törekvését: „Örülök én is ennek az ásatásnak, 
legalább Kőrösön is létesül némi múzeum alap. Akár a város, akár a gimnázium kezeli 
azt, mindegy! Az a fő hogy kezdődjék. A fejlesztés azután megy magától! Milyen szép és 
tanulságos a Kecskeméti Múzeum! Tarub ügyésztől tudom, hogy Cegléd is fáradozik városi 
múzeum létesítésében. Miért maradjon el Kőrös? Pláne ha az ásatások eredménnyel járnak, 
gyorsan fog gyarapodni…” – írta 1927-ben8

Tekintettel arra, hogy már jelentős régészeti anyag gyűlt össze, Dezső Kázmér polgár-
mester elérkezettnek látta az időt a kőrösi múzeum megalapítására, s ennek érdekében 
magángyűjteményeit is Nagykőrös város közönségének ajánlotta fel. Mindezt a város kép-
viselőtestületének 1928. március 1-jén írt levelében fogalmazta meg.9 

4 Arany László 1900. II. 185.
5 Novák László 1982b. 127.
6 Törös László 1978.
7 A trianoni békediktátum után Erdélyből a kolozsvári egyetemet Szegedre menekítették, s a régészeti intézet 
igazgatója lett Banner János egyetemi tanár. Az Alföldkutató Bizottság is Szegeden alakult meg (tagja volt 
többek között Banneren kívül Buday Árpád, Horger Antal, Györff y István, Kogutovicz Károly, Szentpétery 
József).  Széles körű tudományos tevékenységet fejtettek ki. Lásd Novák László Ferenc 2001.
8 MNL PML NkV Polgármesteri Elnöki ir. VI/25. 453/927.
9 MNL PML Nagykőrös Város Levéltára Polgármesteri Elnök ir. 47/1928.
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A városi közgyűlés 1928. március 13-án tárgyalta az ügyet, s örömmel üdvözölték a pol-
gármester múzeumalapítási szándékát, adománytételét, ugyanakkor határozatában ki-
mondta, hogy „Utasítja a városi képviselőtestület a szervezési szabályrendelet átdolgozására 
kiküldött bizottságot, hogy a múzeum kezelésére vonatkozólag a szabályrendelet tervezetébe 
vegyen fel megfelelő intézkedéseket és már most kimondja, hogy a múzeum kezelésére nem 
kíván újabb tisztviselői állást szerezni, hanem annak kezelésére egyik tisztviselő ügykörébe 
lesz beosztandó.”10 Tehát Dezső Kázmér múzeumalapító polgármester jogos elvárása nem 
teljesült, a városi hatóság nem engedélyezte a múzeum intézményesítését.

Dezső Kázmér részéről mondhatni, csupán „eszmei” múzeumalapítás történt, mert a 
város nem biztosított állandó helyet az intézménynek (raktározás, restaurálás, állandó és 
időszaki kiállítás stb. céljából), szakemberrel, muzeológussal sem rendelkezhetett, aki a tu-
dományos kutatást-ismeretterjesztést, tárgyak és dokumentumok gyűjtését, azok nyilván-
tartásba vételét, feldolgozását, szükségszerű restaurálását, kiállítások szervezését és ren-
dezését, tudományos publikációs munkát végezhette volna. Múzeumi raktár sem létezett.

Dezső Kázmér a gyűjteménygyarapítást azonban központi feladatának tekintette. Pél-
dául az irodalomtörténeti gyűjteményt is létrehozta: 1928. december 11-én vett részt a „Lan-
tos R. T.” könyvkerekedés Budapesten tartott árverésén, ahol „Szendrey Júlia Levelesládája” 
értékes darabját, Petőfi  Sándor feleségének 1848. májusban Nagykőrösön írt, Úton vagyok, 
s nem vagy velem… című költeményét, valamint még néhány Petőfi -verset vásárolt meg a 
múzeum számára.

A múzeum sorsában kardinális változás, mondhatni fejlődés a háború után, a negyvenes 
évek végén következett be, amikor az 1949. évi XIII. törvény rendeletileg hozta létre az egy-
séges múzeumi szervezetet, s ennek következményeként mozdulhatott előre a nagykőrösi 
múzeum ügye is. Közvetlenül a Művelődési Minisztérium és általa az országos szakmúze-
umok felügyelete alá tartozott, ugyanakkor fenntartása a városi tanács hatáskörében volt.

Mindezeknek tulajdoníthatóan a múzeum saját épülethez juthatott, mivel a nevezetes 
kőrösi 1848-as huszárkaszárnya, majd katonai méntelep lakatlanná vált. A város alkalma-
zottja, dr. Balanyi Béla a főtiszti épületbe költöztethette a városi levéltárat és a múzeumi 
gyűjtemények anyagát.11 

Bács-Kiskun megye megszervezése 1950-ben történt, amelynek központja Kecskemét 
lett. Az újonnan megszervezett megyei intézmények közé tartozott a levéltár, amelynek 
igazgatójává dr. Balanyi Bélát nevezték ki, aki az újonnan létesített Kecskeméti Állami 
Levéltárba szállította a nagykőrösi levéltár anyagát a múzeum épületéből, ő maga továbbra 
is a múzeum vezetője maradt mellékállásban. Jóllehet, az ötvenes évek közepén a minisz-
térium kinevezett ide egy szakmuzeológust igazgatónak Keszeg István személyében, aki 
azonban rövid időn belül eltávozott Nagykőrösről.

A múzeumi tudományos tevékenység továbbra is a régészeti szakágban jeleskedett. A sze-
gedi egyetem a negyvenes évek végén folytatta Nyársapát kutatását. Bálint Alajos régész- 
professzor és munkatársai (köztük az akkor még fi atal régész Éri István) feltárták a nyárs-
apáti udvarház-erődítményt. A Szegeden őrzött régészeti anyag is visszakerült Nagykőrös-

10 MNL PML NkV Közgyűlési ir. 2654/ki.–1928.
11 A huszárkaszárnya pusztulását a hadászatban bekövetkezett sarkalatos változás idézte elő. Gyakorlatilag 
nem volt szükség már lovassági fegyvernemre, ugyanakkor mint méntelep még működhetett volna tovább. 
A városvezetés sajnálatos módon engedélyezte a hatalmas téglaistálló bontását, de a Ceglédi úti legénységi 
szárnyépületet is lerombolták. A főtiszti épületnek sérült nyugati végét a néphadsereg kezdte bontani, de 
Balanyi Bélának a Honvédelmi Minisztériumnál sikerült megakadályoznia annak elpusztítását. (Dr. Balanyi 
Béla szíves közlése, 1972). 
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re. Az értékes leletek az akkor még csak városinak nevezett múzeumba kerültek (köztük 
például a gótikus, reneszánsz kályhacsempék, vaseszközlelet).12 

A Magyar Nemzeti Múzeum látta el a kőrösi múzeum régészeti felügyeletét. Ezen hatás-
körben végeztek muzeológusi munkát, így a honfoglalás korát vizsgáló jeles kutató, Dienes 
István, aki a Feketén, az ötvenes években épített laktanya helyén a régészeti leletmentését is 
végezte. Honfoglaló harcos tarsolylemezét és derékövének ezüst vereteit tárta fel.13

A nyársapáti régészeti kutatásban Balanyi Béla is részt vett, s nagy tapasztalatra tett szert. 
Mint széles körű érdeklődésű, amatőr régész, az ötvenes-hatvanas években ő végzett kutatást 
Nagykőrös határában, feltárva a középkori települések templomromjait (Csipvár, Felső- és 
Középgógány, Ludas, Szőrhalom, Gurmanhalom, Boldogasszonyhalom, Nyárkútrét, Gát).14 

Nyársapát és Pótharaszt puszták 1950 utáni közigazgatási átszervezések során elkerültek 
Nagykőröstől. Nyársapát önálló községgé alakult 1954-ben, Pótharasztot Csévharaszt falu 
határához csatolták. Pótharaszton középkori leletre bukkantak szőlőtelepítés alkalmával 
1965-ben, ezért az illetékes Magyar Nemzeti Múzeum régésze, Parádi Nándor végzett ott 
leletmentő ásatást. Pénzekkel keltezett XIII. századi ékszereket és sarlóleletet tárt fel, ame-
lyek a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe kerültek.15

A végleges helyére jutott múzeum mostoha körülmények között volt. A lerombolt ménte-
lepi istálló és a Ceglédi út mellett álló legénységi szárnyépület, valamint a kaszárnyaud-
var helyén tátongó térséget a focisták vették birtokba. Gyakorlatilag a múzeumnak helyet 
adó főépület mint pusztába kiáltó szó, magányosan, elhagyatva állt a kaszárnya szélén. 
A múzeum gazdag gyűjteményi anyaga szűk helyiségekben zsúfolódott, még a folyosón 
is rakásban álltak a tárgyak. Muzeológus hiányában szakszerű tárgykezelés nem történ. 
Ennek ellenére a múzeum gyűjteményei gyarapodtak, köszönhetően a múzeum vezetőjé-
nek. Különösen értékes néprajzi-népművészeti anyag került a múzeumba V. Faragó Esz-
ter néhai óvónő és műgyűjtő gazdag gyűjteményének megvásárlásával az 1950-es években 
(többek között a mezővárosi népművészet csodálatos emlékei: festett, vésett díszű népi 
bútorok, évszámos mángorlók, guzsalyok, rokkák, borotvatokok, cserépedények). A XVII–
XIX. században megszerveződött nagykőrösi céhek tárgyi anyaga különös értékét képezi a 
múzeum történeti néprajzi gyűjteményének. Egyes mesterségek műhelyanyaga is a gyűjte-
ménybe került (kovács, bognár, kékfestő, asztalos, takács). 16

A néprajzi gyűjtemény szakfelügyeletét a Néprajzi Múzeum látta el. Ifj . Kodolányi János 
végezte a tárgyak nyilvántartásba vételét, leltározását.

A numizmatikai gyűjtemény alapját képezte Dezső Kázmér adománya, de a későbbi ása-
tások során jelentős XVI. századi dénárlelet is a gyűjteménybe került.

A múzeumok sorsában lényeges változás következett be 1962-ben. Létrejöttek a megyei 
múzeumi szervezetek. A Pest Megyei Tanács felügyelete és fenntartásában megalakult a 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, s a már Arany János Múzeumnak nevezett intéz-
mény és az emlékmúzeumi egység megyei irányítás alá került. Az egykori huszárkaszárnya 
területét telekkönyvileg szétdarabolták. A megyei tulajdonba került múzeumépületet levá-
lasztották, s a műemlékvédelmi törvényt fi gyelmen kívül hagyva, egy tízméteres teleksávra 
szorították a múzeumot.

12 Benkő Elek 1980. 
13 Dienes István 1960.
14 Balanyi Béla 1989; Novák László 2008. 19.
15 Köszönöm dr. Fodor István c. főigazgató úr szíves tájékoztatását. Parádi Nándor 1975. 119–161.; Parádi 
Nándor 1976. 171–182.
16 Novák László 1982. 75–76, 200.; Novák László 1994. 208, 582–586. 
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Pest megye és Nagykőrös város tanácsi vezetői 1971. október 21-én tartott egyeztető ülé-
sén döntöttek a múzeumról. A megye szükségesnek tartotta egy főállású igazgató és szak-
muzeológus, hivatalsegéd alkalmazását, valamint a múzeum fejlesztése érdekében az 
Arany János Múzeum és az Emlékmúzeum összevonását, gyűjteményeinek egyesítését. A 
múzeum műemlékvédelméről, a műemléki környezetének rendezéséről – az 1848-as huszár-
kaszárnya sorsáról – nem tárgyaltak, ennek következtében minden maradt a régiben, s ál-
landó feszültség forrása maradt a múzeum mögötti labdarúgó tevékenység. 

A múzeumi fejlesztés érdekében nevezték ki a friss egyetemi diplomával rendelkező No-
vák Lászlót a múzeum igazgatójának és néprajzos muzeológusának, aki 1972. július 1-jével 
foglalta el állomáshelyét.17 A sokrétű feladatok között szükséges volt a személyi állomány 
bővítése (irodalomtörténész, régész, restaurátor, gyűjteménykezelő). A gyűjteményfejlesz-
tés széles körben valósulhatott meg. Az irodalomtörténeti gyűjtemények egyesítése 1974-
ben történt meg, 1978-ban – az állandó kiállítás előkészítésekor – felbecsülhetetlen értékű 
irodalomtörténeti dokumentumok, tárgyak kerültek a múzeumba.18 

A néprajzi, történeti dokumentációs és tárgyi gyűjtemény jelentős gyarapodásnak in-
dult. A néprajzi gyűjteménybe kerültek a kismesterségek, a nagykőrösi céhek tárgyi anya-
ga. Egyedülálló, regionális gyűjteményi anyagot alkotnak a Duna–Tisza köze protestáns 
(többségében református) temetőiből megmentett fejfák; a szőlészet és borászat hasonló-
képpen körzeti gyűjteményként – munkaeszközei. A történeti gyűjtemény felbecsülhetet-
len értéke a Balásfalvy-Kiss famíliának ajándéka: Kalocsa Balázsnak az 1848/49-es szabad-
ságharc után, a Kufstein várbörtönben készített, az aradi vértanú tábornokok fába vésett 
monogramjai, amelyeket aranykarperecbe foglalt utólag az ékszerész.

A történeti gyűjtemény értékes darabjait képezik a dr. Antal Vilmos által adományozott 
első világháborús fényképek, hadinaplója. Ugyancsak az Antal famíliától került a múze-
umba Antal Sándornak az 1900-as években készített, páratlan értékű fénykép-üveglemez 
gyűjteménye. Kerekes Balázs az isonzói hadszíntéren az olaszoktól általa zsákmányolt ka-
tonai térképeket ajándékozta az Arany János Múzeumnak. 

A régész munkába állása után, az 1980-as évek elejétől folyhatott tervszerű ásatás, és 
leletmentés. Dr. Simon László feltárta Nyárkút-rét lelőhelyét (a kora középkori oklevélben 
említett Tölgy falu), megtörtént a jelentős középkori falu templomának hitelesítő ásatá-
sa a Ludasi határrészen. Dr. Balanyi Béla itt találta meg a művészettörténet világában is 
ritkaságnak számító aranyozott bronz, vésett növényi ornamentikájú „ludasi kereszt”-et, 
amelynek „tollkoronás” Krisztus korpusza van.19 Az 1980-as évek szenzációs régészeti 
tárgy-együttese az avar fejedelmi kardlelet.20 A még Dezső Kázmér polgármester által is 
szorgalmazott bronzkori Földvár teljes régészeti feltárását dr. Poroszlai Ildikó végezte el.

A múzeumigazgató valójában interdiszciplináris szakmuzeológus is egyben. Tevékeny-
ségi körébe tartozott a képző- és iparművészeti gyűjtemény gondozása is.

17 Lásd Selmeczi Kovács Attila 2017.
18 A Varga és Szász családok ágán örökösök, dr. Perecz László és felesége ajánlotta fel vételre a család által 
őrzött emlékeket, relikviákat: Arany Juliska nászajándékát képező étkészlet darabjai, Arany Jánosné fényképről 
ismert brosstűje, Arany Juliska 48-as ezüst- és aranypénzekből készített karkötője, Arany Juliska virágdíszes 
bibliajelzője, s egyebek (mint Arany János koporsójának kulcsa). Özv. Vargha Zoltánné Puky Klára Szász Károly-
dokumentumokkal gazdagította az Arany János Múzeumot: Szász Károlynak több mint ezer darabból álló 
levélgyűjteménye és egyéb dokumentumok, mint Szász Károly MTA-tagságának diplomája, Szász Polixénára 
vonatkozó iratok. Novák László 1978. 331. Novák László 1978. 331.
19 Balanyi Béla 1975.
20 Simon László 1984.
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A múzeum funkciójának leglátványosabb területe a kiállítás, amely egyrészt bemutat-
ja a különböző múzeumi gyűjtemények reprezentáns anyagát, valamint betekintést ad a 
különböző művészetek világába. Az 1930-as években a szállodából átalakult művelődési 
házban rendeztek kiállításokat. Köztük a legemlékezetesebb volt V. Faragó Eszter óvónő 
népművészeti magángyűjteményének bemutatása 1937 szeptemberében, az Arany Na-
pok rendezvény keretében.21 A 48-as kaszárnya főtiszti épületében elhelyezett múzeum 
Arany-kiállításának megnyitására 1953-ban került sor. A kiállítást Keresztury Dezső aka-
démikus irodalomtörténész rendezte a minisztérium megbízásából.22 Arany János születé-
sének 140. évfordulója tiszteletére, a minisztérium főhatóságával, 1957-ben nyílhatott meg 
az Arany János Emlékkiállítás mint Emlékmúzeum, az Arany János Gimnázium épületé-
ben. Az 1954-ben megalapított Petőfi  Irodalmi Múzeum muzeológusai rendezték. Vezetője 
dr. Törös László gimnáziumi magyartanár, Arany-kutató lett. 

Az 1971-ben eldöntött múzeumfejlesztés, múzeumi gyűjtemények egyesítése mellett egy 
korszerű állandó kiállítás megrendezését tűzte ki célul. Ennek érdekében került sor a mú-
zeumépület felújítására, korszerűsítésére (a falak alászigetelése, a villamoshálózat felújítása, 
a gázfűtés beszerelése, festés, mázolás, parkettázás), rendezni kellett a raktárviszonyokat. 
A múzeum északkeleti helyiségeiben zsúfolódtak a tárgyak, tároló szekrények. A megyei 
múzeumigazgatóság raktározásra megszerezte a Tanárky-kúriát, ahová költöztetni kellett 
a tárgyakat.

A felújított műemléképületben került megrendezésre a „Hej, Nagykőrös híres város…!” 
című komplex állandó kiállítási monográfi a, amely Nagykőrös mezőváros történetét mu-
tatja be a honfoglalástól egészen a XX. század második feléig. Az Arany János vén gulyásá-
nak, Marci bácsinak ajkáról zengett népdal sorai hirdették a város hírességét, s a kiállítás 
ezt igazolandó, tárgyakkal, dokumentumokkal bizonyította is.23 

A kiállítást nagy érdeklődéssel, elismeréssel fogadta Nagykőrös lakossága, valójában bel-
földiek és külföldiek (nem csak magyarok), az ország különböző részeiről idelátogató isko-

21 Novák László 1978. 328.
22 Dr. Törös László temetésekor, 1986 májusában Keresztury Dezső akadémikus, jeles irodalomtörténész 
búcsúztató beszédében szólt azokról az áldatlan viszonyokról, amelyek uralkodtak a Rákosi-érában Nagykőrösön, 
az Arany János Múzeum – akkor még csak „városinak” nevezett múzeum – megnyitása alkalmával, 1953-ban: 

„Azokban a nehéz időkben ismerkedtünk meg, amikor még harcolni kellett Magyarországon azért, hogy Arany 
János művét ne zárják ki a magyar iskolákból, mint osztályidegen árulóét. Amikor már kis emlékkiállítást 
készítettünk az új helyi múzeumban, azt Pesten kellett elkészíteni. Ott végeztem el az előmunkálatokat, ott 
gyűjtöttem össze s készítettem el a kiállítandó anyag nagy részét, mert hisz itt Nagykőrösön az egykori kis 
emlékgyűjteménynek roncsait is alig lehetett megtalálni s éppen csak néhány régi bútordarabot, használati 
tárgyat lehetett beszerezni, valamelyest kort idéző hangulat megteremtésére. Azonban a munkában, amelyet itt 
helyben kellett elvégezni, Törös László volt jóformán az egyetlen ember, akire támaszkodhattam, Minden erejével, 
szeretetével és – akkor erre különösen vidéken nagy szükség volt! – okos bátorságával segített. Megdöbbentő volt 
akkor látni, hogy abban a városban, amelynek hosszú időn át Arany adott fényt és országos jelentőséget, a 
költő nevét legfeljebb egy drogéria vagy mozi címfelirata, egy elhanyagolt szobor s egy megviselt köztéri pad 
hordozta csupán. Hadd idézzek föl az akkori sok emlékből itt egyetlen egyet. A kis emlékszobát fel is kellett avatni. 
Pestről érkeztünk egy tucatnyian a főhivatalnokok, intézmények képviselői, íróbarátok; Képes Géza még szép 
verset is írt az alkalomra. Szorongva vártunk az ünnepség kezdetére. Az a veszély fenyegetett ti. hogy mi leszünk 
a felavatás teljes közönsége, mert a muzeum másik oldalán lévő sportpályán éppen focimeccs volt és a város 
érdeklődő lakossága oda vonult ki. Akkor, mint valami mennybéli ajándék, megjelent Törös László tanár úr 
végzős leányosztályának élén és képviselte a várost, a város jó szellemét, és tiszteletet adott a költő emlékének.” 
Keresztury Dezső 1986/87. 151–152. Azóta sem változott sokat a helyzet. 
23 A kiállítást Keresztury Dezső akadémikus a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében és Kovács 
Sándor földművelésügyi miniszterhelyettes, Nagykőrös város országgyűlési képviselője nyitotta meg 1978. 
április 28-án. 
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lai és felnőtt kiránduló csoportok is egyaránt. Arany János tisztelete által zarándokhellyé, 
Nagykőrös legfontosabb idegenforgalmi tényezőjévé vált az Arany János Múzeum.24

Az állandó kiállítást rövidesen másik tárlat is követte. Az Arany János Múzeum néprajzi 
gyűjteménye azzal büszkélkedhet, hogy a Duna-Tisza köze protestáns temetőinek gazdag 
népművészeti kincsét, a fejfákat, gombosfákat is őrzi. A klasszicista múzeumépület kosár- 
íves folyosóján került bemutatásra az impozáns Fejfák a Duna–Tisza közén című állandó 
protestáns népművészeti kiállítás.25

Az Arany János Múzeum szakmai irányítása alatt került megrendezésre a Pest Megyei 
Iskolatörténeti Kiállítás, azaz a Múzeum. Dr. Köpeczi Béla akadémikus, művelődési mi-
niszter nyitotta meg 1990 januárjában.26 

A múzeum tudományos ismereterjesztő funkciójának megfelelően különböző tudomá-
nyágak és művészeti területek bemutatására is sor került időszaki kiállításokban. A te-
matikus kiállítások között kiemelendő az avar fejedelmi karddal kapcsolatos régészeti, az 
1848/49-es szabadságharc 150 éves jubileumi, s nem utolsósorban Arany János személyéhez 
és költői munkásságához kapcsolódó jubileumi kiállítások (1982, 1992, 2001).27

A múzeum alapvető funkcióját képezi a tudományos munka: tárgy- és dokumentumgyűj-
tés, kutatás, feldolgozás, publikáció, amelynek rövid, közép és hosszú távú tervezését írta 
elő a szakmai irányítás. 

Az Arany János Múzeumnak négy kiadványsorozata jelent meg. Az intézmény kiemel-
ten fontos tudományos tevékenységét reprezentálják a konferenciák. A rendezvénysorozat 
legfőbb támogatója a Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya és Múzeumi 
Osztálya volt. Nagykőröshöz is kötődően, a Nagy Magyar Alföld kutatása keretében, kü-
lönböző tudományszakok (régészet, történelem, irodalomtörténet, néprajz, szociográfi a) 
megtárgyalására került sor. Az elhangzottak egy-egy tematikus tanulmánykötetként meg is 
jelentek az Arany János Múzeum Acta sorozatában. A konferenciák között kiemelkedően 
fontos volt 1982-ben az Arany János halálának 100. évfordulójára megrendezett emlékezés, 
amelynek előadásai tanulmányként meg is jelentek.

A múzeum működése számos különös feladat elé állítja a szakembert, aki elsődlegesen 
a múzeum érdekeit érvényesítve a nemzeti kultúránk különböző területeinek ápolását, vi-
rágoztatását vállalja fel hivatásként.

Az Arany János Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, dr. Törös László, majd utódja, Tóth 
Tibor gimnáziumi magyartanár, irodalmár távozása után dr. Novák László Ferencet vá-
lasztották meg 1976-ban az Arany János Társaság elnökének. Tekintettel arra, hogy a mú-
zeum tevékenysége alapvetően az Arany-kultusz ápolása, az irodalmi társaság elnöke mint 
a múzeum igazgatója, szerencsésen ötvözhette a múzeum és a társaság tevékenységét Arany 
János szellemiségében. Az Arany János Társaság legfőbb képviselője, a múzeummal karölt-
ve szervezte meg 1982-ben az Arany János-centenáriumi emlékezéseket. 

Arany halálának napja, október 22. politikai értelemben is „fekete betűs” napnak számí-
tott. Ezért csupán időeltolódással kerülhetett sor az Arany János Emlékkonferencia meg-
tartására, valamint az Arany János Középiskolai Balladamondó Verseny lebonyolítására.

24 A kiállítás egyik fő célja volt, hogy a köztudatba beivódott azon Arany-vélekedést, miszerint Nagykőrös 
idegen volt számára, nem szeretett itt élni, megváltoztassa.
25 A kiállításban mintegy száz fejfa bemutatására került sor, 1979 novemberében nyitotta meg a kiállítást a 
szegedi néprajztudós, Bálint Sándor.
26 Farkas Péter 1990.
27 Vö. Novák László 1978. 343–351.
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A múzeum igazgatója fontos szerepet játszott abban, hogy Nagykőrös és Nagyszalonta 
között ikervárosi kapcsolat jöjjön létre 1990-ben. Éppen Arany János kapcsán, mint a szülő-
hely, Nagyszalonta és sokoldalú tevékenységének fontos állomása, Nagykőrös között, nem 
csupán testvéri, hanem szorosabb, egyedülállóan ikervárosi kapcsolat teremtődhetett meg, 
amelynek fundamentumát a nagykőrösi Arany János Múzeum és Társaság, a nagyszalon-
tai Arany János Emlékmúzeum és Művelődési Egyesület képezte. A kapcsolat ápolása és 
erősítése eredményezte azt, hogy a kőrösi múzeumigazgató és társasági elnök felvállalta 
Kiss István nagyszalontai kötődésű szobrászművész Arany János-szobrának bronzba ön-
tetését, s az ahhoz szükséges pénzügyi alap előteremtését, valamint az elkészült szobor 
kiszállítását Nagyszalontára 1992. február végén, amely méltó ünnepség keretében került 
felavatásra március 2-án, Arany János születésének 175. évfordulóján.

Az Arany János Múzeum életében különösen fontos esemény történt 1996-ban. Akkor 
zajlottak a magyar honfoglalás millecentenáriumi és a magyar oktatás millenniumi ün-
nepségei. Erre a nagyszerű ünnepségre készült el a múzeum klasszicista műemléképüle-
tének rekonstrukciója, az 1940-es évek végén lerombolt 20 méteres szakasz felépítése. Az 
Arany János Múzeum – Nemzeti Emlékhely támogatására fővédnökséget vállalt a Magyar 
Honvédség, s a ceglédi tüzérségi alakulatot jelölték ki a kapcsolat ápolására, a rekonstruk-
ciós munkálatokra. 

A múzeum által 1992-ben alapított Arany János Múzeum – Nemzeti Emlékhely Ala-
pítvány teremtette elő a Nagy Tanári Kar (Arany János és hat akadémikus társa, akik a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak: Salamon Ferenc, Szabó Károly, Szász Károly, 
Szigeti Warga János, Szilágyi Sándor, Tomory Anasztáz) és a honfoglaló Bor-Kalán nem-
zetség szobrainak költségét. A szobrok alkotója Varga Imre szobrászművész, akinek önzet-
len áldozatvállalása is hozzájárult ahhoz, hogy elkészülhessenek és felállításra kerüljenek 
a nagyszerű szoboralkotások, amelyek felavatása augusztus 20-án – lévén a Magyar Hon-
védség a Nemzeti Emlékhely fővédnöke –, katonai tiszteletadással valósult meg az Arany 
János Múzeum – Nemzeti Emlékhelyen.

Az alapítvány fő célki-
tűzései közé tartozott, hogy 
méltóan ünnepeljük meg 
1998-ban az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 
150. évfordulóját. Tekintettel 
arra, hogy a klasszicista hu-
szárkaszárnya főtiszti épüle-
te fogadta be az Arany János 
Múzeumot, időszerűvé vált a 
kaszárnya egészének műem-
léki rehabilitációja, rekonst-
ruálva a Ceglédi út melletti 
legénységi szárnyépülettel. A 
lóistálló helyén, a Cifrakert 
szomszédságában tervezte 
az Alapítvány a Nagykőrö-
sön toborzott kettő, a 13. Hu-
nyadi és a 16. Károlyi honvéd 
huszárezred parancsnokai-

Az Arany János Múzeum – Nemzeti Emlékhely
a Nagy Tanári Kar emlékművével
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nak, Lenkey János és Gróf Károlyi István tábornokok lovas szobrainak, a Honvédhuszár 
Emlékmű felállítását. Györfi  Sándor szobrászművész örömmel vállalta az alkotómunkát, 
el is készítette az emlékmű makettjét, de a kivitelezésére nem kerülhetett sor. Az évfordu-
lóra hirdetett állami pályázati rendszer nem támogatta ennek a nagyszerű műalkotásnak 
a megvalósulását. Az 1848/49-es történeti nemzeti emlékhely teljes rekonstrukciója sem 
valósulhatott meg, akárcsak a 13 aradi vértanú szobrainak felavatása 1999-ben.28

Az Arany János Múzeum sorsában tragikus változás 2007-ben következett be. A 2006. de-
cember 15-i választáskor egy, a muzeológiához nem értő egyént választott meg Pest Megye 
Közgyűlése megyei múzeumigazgatónak. Ezzel kezdetét vette a megyei múzeumszervezet 
drasztikus átszervezése, azé, amely valójában egyedülálló volt az országban.29 2007. május 
1-jével megszüntették a területi múzeumi rendszert, azaz a múzeumszervezet tagmúzeu-
mainak önállóságát. Vertikálisan a múzeumi egységek Szentendre központhoz tartoztak. 
A nagykőrösi Arany János Múzeum önállósága megszűnt, a szentendrei Ferenczy Múzeum 
„telephelyévé” süllyedt, s közérdekű muzeális gyűjtemény és kiállítóhely funkció megje-
löléssel adott neki működési engedélyt a minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya. Az 
Arany János Múzeum igazgatói státusa is megszűnt (a múzeum szakemberállományát elbo-
csátották). A nagykőrösi Arany János Múzeum végórája 2013. január 1-jével következett be. 
A kultúráért felelős minisztérium felszámolta a megyei múzeumi szervezeti rendszert, s az 
egyes vidéki múzeumokat a helyi önkormányzatoknak ajánlotta fel, így a lefokozott nagy-
kőrösi múzeumi intézmény Nagykőrös város fennhatósága alá került, a városi művelődési 
központhoz csatolták. 

Az „Arany János közérdekű gyűjtemény és kiállítóhely” funkciójában messze került 
a múzeumtól. A múzeum alapvető rendeltetése a múltunk tárgyi és dokumentációs em-
lékeinek gyűjtése, a gyarapítás, a feldolgozás és tudományos kutatása, közkinccsé tétele 
publikációban, bemutatása kiállításokban, megfelelő muzeológusi gárdával. Szakemberek 
hiányában a szakértelmet nélkülöző városi kultúrpolitika csupán a látványosságra helyezi 
a súlyt, amely csupán a múzeumi funkcióknak ugyan fontos, de nem alapvetően lényeges 
része. 

A városi kezelésben kezdetét vette a múzeum teljes átalakítása: lebontották a népművé-
szeti ritkaságnak, különlegességnek, hungarikumnak számító protestáns népművészeti 
fejfakiállítást, majd a „Hej, Nagykőrös híres város…!” című állandó kiállítási monográfi a 
felszámolására került sor (korábban megszüntették a Pest Megyei Iskolatörténeti Múzeu-
mot is). A város legpatinásabb klasszicista műemléképülete is az átalakítás sorsára jutott.

Novák László Ferenc

Irodalom. Arany László 1900: Arany János levelezése író barátaival. I–II. Budapest; 
Balanyi Béla 1975: A Nagykőrös–ludasi kereszt. Studia Comitatensia (Tanulmányok Pest 
megye múzeumaiból) 5. Szentendre, 125–136.; Benkő Elek 1980: A középkori Nyársapát, Bá-
lint Alajos ásatásai a nyársapáti Templomparton. In: Régészeti tanulmányok Pest megyé-

28 Ennek aktualitását az jelentette, hogy Lenkey János volt a 16. aradi vértanú, Török Ignác pedig Pest megyei 
illetőségű volt, Gödöllőn született. 
29 A Pest megyei múzeumi szervezet egyedülálló volt az országban, mivel a megyének nem volt olyan központja, 
mint más megyéknek (pl. Debrecen, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Veszprém, Miskolc, Szolnok stb.), a fővárosban, 
Budapesten vannak a megyei intézmények, a megyeház is, de az országos múzeumok egyike sem lehetett megyei 
múzeumigazgatóság. Ezért a szentendrei Ferenczy Múzeumra telepítették a megyei múzeumigazgatóságot, vált 
megyei múzeumközponttá Szentendre. A táj- vagy területi múzeumok nagymértékben önálló intézmények 
voltak már 1962-től fogva, egyenrangúak voltak, s tölgyoszlopként tartották a megyei múzeumszervezetet. 


