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ÚTMUTATÓ NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYEK 
ÉRTELMEZÉSÉRE

FEJŐS ZOLTÁN

A Néprajzi Múzeum tárgyi és archivális dokumentumállománya több mint 125 év alatt hal
mozódott fel. A ma csaknem negyedmillió műtárgy, több millió lap Írásbeli feljegyzés, kéz
iratos és nyomdailag sokszorosított dokumentum, továbbá a 400 ezer darabot számláló fény
kép-, illetve diapozitív-anyag, több ezer órányi hangfelvétel, film- és videofelvétel a magyar 
néprajz legnagyobb és legjelentősebb forrása. Mindaz, amit a magyar nép hagyományos mű
veltségéről s ennek alakulásáról tudunk, nagymértékben ennek a forrásanyagnak köszönhe
tő. A nemzetközi gyűjtemények pedig az emberiség kulturális változatosságának hagyomá
nyos és részben mai arculatáról nyújtanak olyan képet, mely -  a mai tömegkommunikáció sa
játos lehetőségeit leszámítva -  nem ismerhető meg Magyarországon más forrásból, sőt ilyen 
mennyiségben és minőségben Közép-Európában másutt sem.

Ez a kézikönyv a múzeumi anyag rendszeres feltárását és átfogó bemutatását szol
gálja. A kötet kiinduló tétele egy kettős gondolat. Egyrészt könnyű belátni, hogy a múzeum 
gyűjteményeinek kialakulása történeti folyamat, melynek során nem állandó, hanem nagyon is 
változó szakmai felfogások játszottak döntő szerepet, valamint olyan különféle objektív vagy 
szubjektív adottságok, mint például a raktározási feltételek, a korlátozott tárgyvásárlási forrá
sok vagy a kutatók felkészültsége, emberi habitusa stb. Másrészt a múzeumi gyűjtemények ki
alakulásának történeti folyamata egyben meg is teremtette és folyamatosan meg is változtatta 
a kutatás tárgyaként meghatározott, kiválasztott „objektív” valóságot. A „népi kultúra”, a világ 
népességének „egzotikus kultúrái” kifejezések a kutatói szemlélet és gyakorlat eredményeként 
jöttek létre, alakultak az idők folyamán. A kötet célja nem egyszerűen a múzeum történeté
nek a megírása, sokkal inkább a gyűjtemények mint tudományos források, de egyben absztrak
ciók kialakulásának, a néprajzi anyaggyűjtés története szemléleti mintáinak a rekonstruálása.

Ebből kiindulva a kézikönyv a bevezető tanulmány után az egyes mai gyűjtemé
nyeket kezelő muzeológusok -  s néhány felkért külső szakértő, egyébként a Néprajzi Mú
zeum egykori munkatársai -  által egységes szempontrendszer1 alapján írt tanulmányai tekin
tik át a múzeum teljes anyagát. A fejezetek a következő három szempontra kiterjedően mu
tatják be a gyűjteményeket:

1 A feldolgozás szempontjait e sorok írója szóbeli egyeztetések és megbeszélések után röviden írásban is
összegezte a szerzők számára. Lásd 1. számú függelék.
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(1) A gyűjtemény története: kialakulása, jelentősebb beszerzések és fejlesztések, a szer
zeményezést vezérlő kifejtett, illetve kimondatlanul érvényesülő koncepciók re
konstruálása és értelmezése.

(2) A gyűjtemény jelenlegi összetétele: a belső tagoltság kritériumai, az anyag megoszlá
sa földrajzi származás, főbb tárgytípusok, szembeötlő hiányosságok, a feldolgozott
ság, az anyag ismertsége stb. szerint.

(3) A gyűjtemény jövője: a további fejlesztés szükségessége, a gyarapítás lehetőségei, 
korlátái, a gyűjtemény lezárt, illetve nyílt -  azaz továbbra is gyarapítható -  jellege, 
a kortárs közkultúra dokumentációs lehetősége az adott gyűjtemény szempontjá
ból, az átjárhatóság kérdése más gyűjteményekkel stb.

A kutatás a gyűjteményi, a nyilvántartási, az irattári és az alább még részletesebben 
ismertetésre kerülő irodalmi források feldolgozásával folyt.2 A vizsgálódás alapját a mai gyűj
temények, más szóval az anyag mai beosztásából származó egységek alkotják. A mai rendszer 
alapvetően a Néprajzi Múzeum 1947-ben történt önállósulásakor alakult ki, azóta a gyűjte
mények tagolódása csak kevésbé változott. A kötetben így előbb a magyar etnográfiai tárgy
állomány tematikus vagy anyagfajták szerint megkülönböztetett csoportjainak ismertetői sze
repelnek, majd a földrészenként kezelt nemzetközi gyűjteményeké, végül az Ethnológiai Adat
tár egységeinek a szemléi. A szerzők természetesen vizsgálják a mai szerkezet előtti beosztás 
elveit és az anyag 1947-et megelőző, más keretek között folyó gyarapítását, jellegzetességeit. 
Az elemzések főként azt a történeti folyamatot világítják meg és elemzik, melynek során a 
múzeumba került a ma őrzött, folyamatoson gyarapodó tárgyakban, képekben, hangokban, 
filmekben testet öltött információs anyag, s mely folyamat eredményeként -  sajátos összetéte
lében, erényeivel, korlátáival -  létrejött a magyarországi néprajz egyik alapvető, illetve sok 
szempontból a legfontosabb forrásbázisa.

A vállalkozás természetesen nem előzmények nélküli. Elsősorban a hazai tudo
mánytörténeti érdeklődést követi, melynek eredményeként -  mint alább sorra veszem -  a 
Néprajzi Múzeum történetét illetően is fontos áttekintésekre, elemző művekre támaszkodha
tunk. A jelentős tudománytörténeti figyelem ellenére sem tagadható, hogy bőséggel van még 
feltáradan anyag, elvégzendő munka a magyar néprajz s legjelentősebb múzeumi gyűjtemé
nyének története terén. A jelen kötet ilyen értelemben az eddig még nem vagy nem kellően 
tárgyalt kérdések felvetésével, az elemzés újabb irányával és szemléletével a tudománytörté
netet kívánja gyarapítani. Viszont nem azt a korábbi tervet váltja valóra, melynek eredménye
ként A Néprajzi Múzeum magyar gyűjteményei címmel az anyag feldolgozásának kellett volna meg
jelennie a 100 éves évfordulóra.3 Az a kézikönyv -  mely végül nem készült el - , az anyag 
feldolgozását, tipizálását adta volna, s nem pedig a múzeum állománya létrejöttének, alaku
lásának és jellemző jegyeinek vizsgálatát, mint a jelen kísérlet.

2 Itt kell megjegyezni, hogy a bőséges anyag ellenére a forrásadottságok nem optimálisak és nem teljes 
körűek. Még az olyan látszólag egyszerű kérdésekben, mint a múzeum eddigi kiállításai, kiadványai, 
vagy a személyi változások tekintetében is csak hézagos adatsorok alapján lehetett tájékozódni, olykor 
meglepő hiányosságok gátolták a legszükségesebb adatok kiderítését. Ez is lehet magyarázata a tanul
mányok, a mellékletek, függelékek esetleges fogyatékosságainak.

3 NMI 1/1968. A Néprajzi Múzeum 1968-as munkaterve. NMI 86/1969. A múzeumokban folyó nép
rajzi kutatás 3 éves terve (1969-1971). Vö. EA 16181/1—II. Takács Lajos: A Néprajzi Múzeum Föld
művelés gyűjteménye tárgyainak típuskatalógusa 19.
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Másodsorban -  mindezzel párhuzamosan -  ez a kötet a tudományos, a muzeoló- 
giai gyakorlat szélesebb távlatú összefüggéseinek megvilágítására és tudatosítására vállalko
zik -  kapcsolódva a nemzetközi kutatások újabb irányzataihoz, az „új muzeológia” szemlé
letéhez. Ez az értelmezési kísérlet jelzi azt a tágabb tudományos kontextust, amibe e vállal
kozás illeszkedik kiindulópontját és tartalmát tekintve, még akkor is, ha -  s alább erről is 
lesz még szó -  a kötet jelenleg inkább csak kezdeményét vagy az elvárhatónál talán szeré
nyebb kutatási eredményét nyújtja a nemzetközi vizsgálatokban ma egyre inkább érvénye
sülő nézeteknek.

A Néprajzi Múzeum gyűjteményeit tárgyaló kézikönyv tehát e két gondolkodási 
irányhoz kapcsolódik, miközben gyakorlati célokat is szolgál. A kötet minden eddigi kísérlet
nél részletesebben mutatja be a múzeum tárgyállományát, különféle hordozókon rögzített 
archivális dokumentumait, nem egyenként, hanem gyűjteményi csoportok szerint. Közli a ta
nulmányok egyesített irodalomjegyzéke formájában az intézményre vonatkozó s a múzeumi 
anyagot feltáró publikációk eddigi legteljesebb bibliográfiáját. A szervezeti változásokat, az 
intézmény státusának alakulását és az elhelyezés állomásait kronológia foglalja össze. Külön 
jegyzékek összesítik a múzeum minden eddigi kiadványát, kiállításait -  néhányukat a kötet 
válogatott képanyag segítségével be is mutatja az intézmény vezetőinek, az egyes gyűjte
ményeket gondozó muzeológusoknak a névsorát. Az elméleti-tudománytörténeti munkán túl 
mindezzel mint valódi kézikönyvvel a múzeumi anyagban való tájékozódást és a további ku
tatást kívánjuk elősegíteni.

Egy múzeum története alapvetően a gyarapo- 
A tá g a b b  tu d o m á n y tö r té n e ti dás története. Ehhez hozzátartozhat az esetle- 
k e re tek  ges veszteségek, visszaesések-stagnálások, a le

válások, az osztódások, vagyis a növekedéssel 
szemben ható események története is, azonban nem ez a meghatározó. A múzeum intézmé
nyi fejlődése, a munkatársak létszámának bővülése és különösképpen a gyűjtemények állo
mányának növekedése a gyarapodás legfontosabb mutatói, amelyeket legegyszerűbben a mú
zeumi krónikák emelkedő számsorai fejeznek ki és tesznek vonzóvá.

Hogyan lehet azonban mindennek a hátteréről, az okairól és nem kevésbé a hatá
rairól számot adni? A múzeumok vagy gyűjtemények történetét többféle módon lehet meg
írni. Két fő irány körvonalazható, amit nemzetközi tapasztalatok is megerősítenek (Hooper- 
Greenhill 1992. 18-22; Jones 1993. 213). A bevett eljárás a kronologikus jellegű, a múze
umok „fejlődését” leíró növekedésrajz -  mindenre kiterjedő, enciklopédikus jelleggel vagy 
tömörebb, a részleteket mellőző rövid formában. Az előrehaladás akadályai, a kedvezőtlen 
események és körülmények másodlagos jelentőségűek maradnak, amiket az elődök többnyi
re sikerrel megszüntettek, hiszen az intézmény léte -  a történet megírása pillanatában -  iga
zolja, hogy úrrá lettek a nehézségeken, ha nem is mindenben megnyugtató módon. Jellem
ző megoldás, amikor egy-egy intézmény fejlődése a meghatározó személyiségek, az intéz
mény múltja nagy alakjainak tevékenységét méltatva rajzolódik ki. A körülményekkel dacoló 
„nagy ember” munkásságát ecsetelő bemutatás rendszerint arra hangolja az olvasót, hogy azo
nosuljon a történtekkel. Ez a típusú bemutatás így nyílt vagy burkoltabb formában üdvtörté
neti színezetű. A visszatekintés a kortársak szakmai és erkölcsi önbecsülését is kifejezi, mivel 
az intézmény múltjára úgy tekintenek, mint amely során a folyamatos gyarapodás az adott 
szakterület társadalmi rangját, elismertségét, fontosságát emeli, s ez buzdítólag hat az utódok
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ra. Ennek a magatartásnak és az ilyen múzeumtörténeti szemléletnek megvan a társadalom- 
történeti háttere: motivációi legtágabban a polgári erényekből, a nemzeti kultúra ápolásának 
nemes gesztusaiban testet öltő nemzetállami fejlődésből származnak, s a megvalósítást a po
zitivista tudományeszmény határozza meg.

A múzeumok történetének másik, újabban kirajzolódó típusa másként meséli el az 
intézmények alakulását. Itt más a cél. Anélkül, hogy a szerzők lebecsülnék a múzeumok sta
bilitását, az intézményféltés és önbecsülés értékeit, a történetmondás elfogultságait ki akarják 
küszöbölni. A szemlélet határozottan kritikai jellegű. Nem az eseménytörténet vonzásában 
áll, hanem inkább a történeti folyamatokat előidéző hatóerők összefüggéseire, következmé
nyeire érzékeny, melyek rekonstrukciója rendszerint az adott intézmény múltjához képest ál
talánosabb tanulságokkal is jár. Az egyenes vonalú fejlődést kritikával illetik. Egyrészt azért, 
mert ez nem vesz tudomást az intézmény alakulását erőteljesen befolyásoló, de első látásra 
nem kézenfekvő vagy elhanyagolhatónak tartott körülményekről. Olyasmikről, mint például 
a múzeumok közötti vetélkedés, az elsőbbség kivívása egy-egy új terület tárgyainak megszer
zésében vagy a birtoklás érzésének diadala, csak a legutóbb esett szó a múzeumok történeti 
irodalmában (Penny 1998). A gyarapítást, a múzeumi munkát kísérő negatív adottságokkal 
-  például pénzhiány, a különböző szintű döntéshozók értetlensége stb. -  ugyan a más, ha
gyományos nézőpontú munkák is szoktak számolni, de számukra ezek a még sikeresebb fej
lődés mindig, mindenütt meglévő akadályait jelentik. Másrészt a nehézségek szokványos 
számbavétele mellett a fejlődés hátterében lévő tágabb szemléleti, ideológiai közeg s annak 
a múzeumi tevékenységre tett hatása rejtve marad. A nyilvánvaló különbségek ellenére a két 
lehetséges múzeumtörténeti megközelítést nem egymás kizárólagos ellentétének kell tekin
teni. Kétségtelen ugyanakkor, hogy ez utóbbi módszerrel jobban bele lehet helyezni egy-egy 
múzeum, gyűjtemény vagy gyűjtő, kutató működését a szélesebb társadalmi, kulturális össze
függések rendszerébe, mint a másik eljárásmód esetében. Az is előnyként könyvelhető el, 
hogy ez a megközelítés rendszerint mentes -  illetve mentesíthető -  az önigazolásoktól, az 
ideológiai felhangoktól, amik az intézmények, a gyűjtemények és a kutatók munkásságáról 
fölhalmozott becses adatokat és az elemzések értékét gyakran megterhelik a hagyományosabb 
felfogású bemutatásokban.

A tudománytörténetben az általános történeti, eszmei körülmények és a kutatási 
gyakorlat mindenkori összefüggéseit, a tudományos módszerek, értékelések előfeltevéseit s 
az ezekből származó következményeket rekonstruálni kívánó eljárást George W. Stocking 
amerikai antropológus „historicista” történetírói módszernek nevezi, a hagyományos „pre- 
zentista” irányzattal szemben, mely a mából tekint a múlt eseményeire, nagy alakjaira, intéz
ményeire, s mindezeket a maiakhoz vezető előzményekként kezeli (Stocking 1968). A mú
zeumtörténetben az ilyen történeti önreflexió, a bevett eljárások politikai, ideológiai és isme
retelméleti összefüggésrendszerben való elhelyezése az 1980-as évektől erősödött meg. Ez a 
felfogásbeli váltás két tágabb összefüggésbe illeszkedik. A háttérben egyrészt a múzeumok tu
dományos, társadalmi, ideológiai szerepének átalakulása, a róluk való gondolkodásban bekö
vetkezett szélesebb körű változások állnak. Másrészt e kritikai látásmód előtérbe kerülése ki
fejezi a tudományos gyakorlat tudományelméleti s tudománytörténeti megítélésének általá
nosabb szemléleti átalakulását is. A néprajz, a kulturális antropológia, az etnológia területé
re szűkítve a figyelmet, ennek a két egymással szorosan összefüggő áramlatnak több vonása 
említhető. Bár az okokat és ismertetőjegyeket ezúttal nem tekinthetjük át hiánytalanul, rövi
den feltétlenül ki kell térni -  másoktól eltekintve -  három olyan szempontra, amely jól jel
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lemzi a múzeumokról és a néprajzról való elképzelések utóbbi egy-két évtizedben végbement 
jelentékeny átformálódását.

Elsőként a kolonializmus átfogó kritikájára kell hivatkozni, mely nem kímélte az 
egyetemes néprajz fejlődésének a korábbi szemlélet szerint vallott egyértelműen dicső feje
zeteit, s az ebből származó kritika kiterjedt a múzeumokra is (A s a d  1973; AvÉ 1980; Fa b ia n  
1983; P r ic e  1989; D u r r a n s  1988; Pa n n e l l  1994; T h o m a s  1994; B a r r in g e r - F l y n n  1998). 
A légkör változott meg, az az etikai-ideológiai környezet, ami a múzeumi tevékenységet is 
övezi. Talán a múzeumok ösztönös (netán tudatos) önvédelmével magyarázható, hogy ez a 
kritikai szemléletmód ugyan a legáltalánosabb értelemben átalakította -  vagy legalábbis köz
vetve alakítja -  a múzeumi munkát s annak társadalmi megítélését, mégis inkább önálló be
szédmódot jelent, mely jobbára elválik az etnográfiai múzeumok többségének életétől. Vagy
is nem elsősorban a múzeumit« kritizálják az antropológia gyarmati örökségét, habár ez is 
terjedőben van, hanem inkább kívülről birálják a múzeumokéi mint az egykori gyarmattartó 
országokban a kolonializmust kiszolgáló intézményeket vagy mint amelyek az abból fakadó 
világkép öntudadan, naiv vagy éppen konzervatív képviselői. Belülről inkább a megszerzett 
javak védelme, a birtoklás fenntartása a domináns, amit a legkülönbözőbb kiindulópontú 
repatriációs mozgalmakkal szembeni ellenállások is kifejeznek. (Az irodalom elsősorban az 
ilyen szempontból eseménydús észak-amerikai helyzetet taglalja [Bo l z  1993; F e e s t  1995b; 
M a u z é  1999], de a jelenség tágabb: E y o  1994; A l l e n  1998.) Kétségtelen, az elmúlt évtized
ben egyre kevésbé érvényesek az ilyen vádak, mert a szemléletváltás mind teljesebb körű, 
amire serkentőleg hatnak az olyan új típusú múzeumok, mint amiket Észak-Amerikában az 
őslakosok hoztak létre (tribal museums, First Nations museums), vagy amilyenek egyre több poszt- 
koloniális államban alakulnak (K a p l a n  1994; A r in z e  1998; C o l l o m b  1999). Ennek ellené
re kevés nyugati múzeum foglalkozott eddig kiállításain gyűjteményei történetének ezzel az 
aspektusával,4 pedig expedíciók, kutatóutak eredményeit, kereskedők tevékenységét az utób
bi időben már kutatták, beleértve olykor az illegális gyűjtéseket is (Jo n e s  1993. 214, iroda
lommal; lásd alább). Jobban érvényesül a gyarmatosítás korából örökölt előítéletes gondolko
dás és megjelenítés elutasítása a néprajzi-antropológiai múzeumok olyan kiállításain -  s a ró
luk szóló vitákban - ,  melyek a „másikról” való beszéd e sajátos és különlegesen erőteljes for
májának újabb lehetőségeit, irányait keresik. Külön említhető a múzeumok és a látogatók 
meghatározott csoportjainak együttműködése kiállítások tervezésében, megvalósításában, ami 
a kanadai Michael Ames, a szemlélet nagy hatású képviselőjének szavaival a „gyarmatitól a 
kooperáción nyugvó” múzeumideál megvalósítását szolgálja (K a r p - L a v in e  1991; D u r r a n s  
1992; 1993; C l if f o r d  1997. 188-219; A m e s  1998; F ie n u p -R io r d a n  1999; stb.).

Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy mindez teljesen távol áll a magyarországi 
múzeumi világtól. Magyarországnak nem voltak gyarmatai, ebből adódóan múzeumaink s ki
váltképp a Néprajzi Múzeum tökéletesen mentes az „imperialista nosztalgia” -  elpusztítani,

4 A legjelentősebb kivétel a kanadai Royal Ontario Museum -  Joseph Conrad híres regényét idéző -  Into 
the Heart of Africa (Afrika mélyére) című 1989-es kiállítása volt, mely ugyan a múzeum afrikai tárgyai
nak eredetét s ezzel a gyarmati örökségét akarta önkritikusan bemutatni, mégis óriási társadalmi, poli
tikai vihart kavart. A múzeum határozott célja volt a múlt terhes örökségével való leszámolás, a kiállí
tás mégis ellenkező hatást ért el; éppen a negatív sztereotípiák megerősítését vetették a kiállítás rende
zője szemére, s tömegek, elsősorban az afrikai származású kanadaiak szervezetei követelték bezárását 
(Jones 1993. 210-211; Riegel 1996; Clifford 1997. 206-208; Butler 1999). Hasonló igényű ang
liai kiállításokhoz lásd Shelton 1992.



aztán siratni (R o s a l d o  1993. 68-69) -  paradox örökségétől. Ez így persze igaz, de a nem
zetközi anyag gyarapodását, gyarapítását -  melynek szegényességén szokás (volt) keseregni, 
épp a gyarmatok hiánya miatt!5 -  mégsem vonatkoztathatjuk el teljes mértékben a gyűjtés és 
reprezentáció általános, egykor világszerte természetesnek vett eljárásaitól és az azokat átha
tó szemléletmódjától. Nem a gyarmatosítók nyomába lépő felfedezőt, legkevésbé a meghódí
tott népeket kifosztó kereskedőt látjuk nagy gyűjtő elődeink személyében, mert ennek alig
ha van meg az alapja, bár nem ismerjük még minden részletében a nemzetközi anyag gyűj
tési körülményeit és szerzeményezőit. Ugyanakkor jól tudjuk, hogy útjukat a Föld birtokba
vételének a kor szabta keretei tették lehetővé, legyenek azok a magyarok elődeit nyomozó, a 
rokon népeket felkereső kutatók, vagy számunkra tökéletesen idegen világot kalandvágyból 
meghódítani akaró utazók, netán külszolgálatban lévő állami tisztviselők. Inkább úgy tekin
tünk rájuk, mint akik idegen népekkel, kultúrákkal ismertettek meg minket, akik a hazaho
zott, Magyarországra küldött vagy itt eladott tárgyaikkal közvetve, közvetlenül az ország, a 
nemzet kulturális értékeit és öntudatát gazdagították. Az utazás, a gyűjtés távoli kontinense
ket érintett, de ez nem volt közömbös a nemzeti kultúra és ideológia szempontjából sem. 
A Primitive Culture nagy tekintélyű szerzője, Sir Edward B. Taylor magyarországi látogatásakor
1898-ban felkereste a néprajzi osztályt -  ahol csak a magyar anyag érdekelte s megkérdez
te, hogy miért terheli meg a múzeum magát kelet-ázsiai és amerikai holmik beszerzésével is. 
Jankó önérzetesen azt felelte -  idézi fel a találkozást Sebestyén Gyula hogy mi elsősor
ban Magyarország számára csinálunk néprajzi múzeumot s ha nem lenne egyetemes, akkor 
tanulni Bécsbe kellene mennünk, oda pedig nem szívesen megyünk.” (S e b e s t y é n  1917.144.) 
Az egyetemes és magyar néprajz, a nemzeti kultúra kapcsolódásainak szempontjából ez a kis 
történet több síkon értelmezhető. Jól látható benne az önkép megalkotásának igénye, még
pedig az emberiség egyetemes rendjében való önmeghatározást biztosító intézményes esz
köz, a világ egészére kiterjedő etnográfiai múzeum által, mely az egyedi, a nemzeti vonáso
kat a másoktól való különbözéssel mutatja meg. De még ennek a viszonyítási rendszernek 
eszközeit is a nemzeti öntudat építése jegyében szükséges egybegyűjteni és felhasználni.

Mindemellett a jelzett kritikai irány, minthogy szinte sarkaiból forgatta ki az egye
temes néprajzi múzeumok, gyűjtemények bevett szemléletmódját, hatásában a saját kultúrát 
felölelő múzeumok tudományos, reprezentációs előfeltevéseinek átértékeléséhez is elvezet. 
Pontosabban közvetve ilyen irányban is hat, mert többek között arra ösztönöz, hogy a társa
dalom kulturális képét megalapozó tárgyakban testet öltő tudáskészletet eredete szempontjá
ból, továbbá felhasználásának etikai oldaláról is alaposan vegyük szemügyre (vö. Fejős 1998). 
Szerény mértékben, de ebbe az irányba kíván ez a kötet is előrehaladni.

Másodsorban azt a szerepet illeti megkülönböztetett figyelem, amit a múzeum 
mint intézményes s egyben hatalmi eszköz az ismeretek felhalmozásában, a világ képének 
megszerkesztésében, ezzel együtt értelmezésében betölt -  a múltban és a jelenben egyaránt 
( H o o p e r -G r e e n h il l  1992; M o n p e t it  1995; F y f e  1996; M a c d o n a l d  1998b). A múzeumok 
az emberi tudás termelésének, a társadalmilag meghatározott igazság megfogalmazásának, in
terpretációjának különleges eszközei. Az uralkodói, főúri gyűjtemények közintézményekké

5 „Gyarmatokkal rendelkező nagy világállamokkal természetesen nem versenyezhetünk” -  olvasható a 
múzeum 1922-es kalauzában (Bátky 1922a. 6). Itt említem, hogy Magyarországon az etnológia gyar
mati örökségét leghevesebben Vajda László bírálta, még egy korábbi tudománytörténed, ideológiai kor
szakban (Vajda 1949), melynek a múzeum munkájára is volt hatása.
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válása után a 19. században gomba módra szaporodó új, nyilvános múzeumi gyűjtemények a 
modernitás társadalomképét teljesítik be. Az egyetemes kutatási célokra, az emberiség evolú
ciójának tanulmányozására vállalkozó etnográfia az objektivitás jegyében formálisan úgy osz
tályozta embertársainkat, mint a természettudós a kőzeteket vagy a bogarakat. Típusokba és 
az egyszerűbbtől, azaz a „primitívtől” a bonyolultabb, úgymond a „civilizált” felé mutató so
rozatok szociáldarwinista rendjébe helyezve tárult az európaiak, amerikaiak szeme elé a gyar
mati világ népessége vagy az amerikai kontinens őslakossága. Ők, akik nem hozzánk tartoz
nak, mert nem a mi tér- és időrendszerünkben élnek (F a b ia n  1983). Az egyedek, a típusok 
egyébként pedig jobban hasonlítottak kőzetmintákhoz, mint hús-vér emberekhez, mivel a 
rész az egész helyett alapon tárgyak vagy tárgycsoportok voltak hivatva egyes népeket, em
bercsoportokat, illetve kultúrájukat reprezentálni ( D u r r a n s  1988; J e n k in s  1994; D ias 1994; 
1998; stb.). Ha ez a 19. század végén kialakult evolucionista tipológia utóbb -  elsősorban az 
elméleti szakkutatásban -  veszített is jelentőségéből, vagy módosult más szempontok megje
lenésével, az antropológiai-néprajzi múzeumok ilyen reprezentációs eszközökkel a világ, az 
emberiség birtokbavételének gépezetei voltak, s felfogásuk világszerte egészen az 1960-
1970-es évekig általánosnak számított.

Ezen a kereten és beállítottságon belül elhelyezhető a nemzeti kultúra alakításának 
folyamata is. A nemzetállamok kifejlődése közismerten együtt járt tudományszakok -  így a 
néprajz -  és nemzeti célokat hirdető kulturális intézmények, színházak, akadémiák, iskolák, 
múzeumok kialakulásával. A viszony kölcsönös, mert a nemzetté válás történeti folyamata 
biztosította ezek kibontakozását, ugyanakkor ezek a „nemzeti” tudományok és intézmények 
tették lehetővé a nemzet társadalmi-kulturális terének megalkotását. Inkább eszmék érvénye
süléséről szokás beszélni, pedig tárgyak is szolgálták s szolgálják a „kollektív mi”, a nemzeti 
identitás felépítését (vő. K a p l a n  1994; B o s w e l l - E v a n s  1999), mely folyamatban a kiállítá
sok révén a népet is a nemzet részeként lehetett láttatni. Az ilyen és hasonló problémák a 
nemzeti és néprajzi múzeumok ideologikus funkciójának felülvizsgálatához vezettek. Felte
hető a kérdés, hogy a múzeumok, elsősorban kiállításaik révén, milyen mértékben járultak 
hozzá az egységes nemzeti kultúra megformálásakor annak hegemón képpé szerkesztéséhez, 
kirekesztve abból például kisebbségeket, marginális foglalkozási, társadalmi csoportokat, vagy 
előítéletekkel viseltetve szomszédos népekkel szemben. Az etnográfiai múzeumok ugyanak
kor épp arra vállalkoztak, hogy a népi kultúra révén tágítsák a közműveltség, a nemzeti kul
túra körét, ám eközben vizsgálatuk tárgyát tudományos szempontból és a megjelenítés eszkö
zeivel társadalmilag izolálták is. Európának ebben a részében a nép beemelése a nemzet sán
cai mögé jelentősen támaszkodott tehát a néprajz és az általa közvetített tudás tételeire is. In
nen ered, hogy a néprajz (és a múzeum) miként határozta meg vizsgálata tárgyát, más sza
vakkal a társadalmi-kulturális valóság osztályozásának kiterjedését és a tudományos, muze- 
ológiai tevékenység határvonalait.

Tág, általános értelemben tehát jól látható és értelmezhető, hogy a „mi” kiinduló
pontjából, legyen az az európai civilizáció vagy a nemzeti társadalom polgári, nemesi vagy 
hivatalnok eredetű középrétege, a múzeumok (s más intézmények, tudományszakok) gondo
lati elképzelések mellett kulturális objektivációk segítségével alakították ki a „másik” -  „va
dak”, „primitívek”, parasztok, a nép -  sajátságos képét. Pontosabban szólva olyan sztereotip 
képét, ami a változó múzeumi filozófiák és megjelenítési stílusok szerint néhány alapformát 
mutat (A m e s  1993. 49-58). így váltak azok a nyugati világ, illetve a nemzeti társadalom ré
szévé. Az idegen világok és kultúrák iránti érdeklődés kibontakozása egyben osztályozásuk,



16 Fe jős Zoltán

megnevezésük aktusa is, ami történetileg meghatározott kulturális gyakorlat. Még azzal is szá
molni kell, hogy ennek alapját a másoktól elvett kulturális javak ma egyre inkább kisajátítás
ként értelmezett eljárásai biztosították (P e a r c e  1994; Z if f - R a o  1997), ami a kulturális tu
lajdon és a kultúra fogalmának újragondolásához vezet (HANDLER 1997). Mindezek a tudo
mányos munkát, a múzeumi reprezentációt átható ismeretelméleti kérdések legerőteljeseb
ben a múzeumok társadalmi, politikai, etikai problémái körül az 1980-as évek végén kirob
bant s azóta is tartó viták hatására kerültek előtérbe tudatos formában. A múzeumi, kiállítá
si tevékenység politikuma a tudás, a látás és az intézményes hatalmi helyzet ellentmondásos
ságából fakad. A múzeum és társadalom kontroverzia különösen az egykori vagy mai, élő em
beri társadalmakat, kultúrákat bemutató néprajzi múzeumok életében számottevő világszer
te, de kiváltképp Észak-Amerikában, Nyugat-Európában (K a r p - L a v in e  1991; 1992; A m es  
1992; K a p l a n  1995; M a c d o n a l d - F y f e  1996; C l if f o r d  1997. 107-237; M a ir o t  1997; 
C o l l o m b  1999; stb.).

A harmadik vizsgálódási irány szűkebb körű, de -  az általános tudományelméleti 
megfontolásokkal párhuzamosan -  kifejezi a szaktudomány egyre érzékenyebb önreflexióját 
tudományos előfeltevéseit, módszertanát illetően. Itt a tudás alapjának megteremtése, a „szak
ma” és intézményei létrehozásának folyamatai kerülnek előtérbe. Az elmúlt években többek 
között olyan általánosabb elméleti érvénnyel bíró kutatások indultak, melyek a tudomány -  
így a néprajz -  forrásbázisát vették célba. Nem minden feldolgozás vallja ezt tudatosan vagy 
szó szerint ebben a formában, de a múzeumi anyag felhalmozódását, a tárgygyűjtés miként
jét kritikailag leíró vizsgálatok lehetővé tesznek ilyen interpretációt. A legtöbb tanulsággal a 
gyűjtőmunka körülményeinek, esedegességeinek aprólékos etnográfiai leírásai szolgálnak. 
A teljesség igénye nélkül (s csak egy-két irodalmi utalással jelezve) változatos példatárra le
het hivatkozni: misszionáriusok (K a spr y c k i 1998; F e e s t  1998a; C a n n iz z o  1998), utazók, 
felfedezők (F e e s t  1995a), kereskedők és múzeumok ellátására szakosodott gyűjtők (B u s c h 
m a n n  1996), kutatók tevékenysége (Sc h in d l b e c k  1993), gyűjtők fondorlatos módszerei 
(C o l e  1985), múzeumi tisztviselők expedíciója (Sa n n e r  1996), gyűjtési instrukciók (C e n t - 
l iv r e s  1982), a helyiek alkalmazkodása a gyűjtési igényekhez (V e n b r u x  1999), jelentős ku
tatóexpedíciók (Ja m in  1982; H e r l e  1998), a legkorábbi gyűjtemények Európán kívüli nép
rajzi tárgyainak számbavétele (F e e s t  1992), nevezetes kollekciók (M a c k  1990), meghatáro
zott népek, földrajzi területek gyűjteményi anyaga (B e r g n e r  1996; Sc h il d k r o u t - K e im  
1998) vagy akár egyes tárgyak kalandos élete (F e e s t  1998b). A kiállítási módszerek, techni
kák mint tudományos s egyben reprezentációs eszközök vizsgálata (St o c k in g  1985; J e n k in s  
1994; Sc h in d l b e c k  1997; K ir s h e n b l a t t -G im b l e t t  1998. 17-78) szintén messzemenően 
érinti a néprajzi tudás (ki)alakulásának, megteremtésének kérdéseit.

A példák az antropológiai-etnológiai kutatások nem európai anyagára vonatkoz
nak, noha semmi érdemi akadálya nincs annak, hogy ugyanilyen kérdések alapján az európai 
népi kultúrával kapcsolatos forrásképzési, gyűjtési, megjelenítési eljárásokat is kritikailag fel
dolgozzák. Erre azonban eddig csak elvétve akad példa (M ü l l e r  1992). Leginkább a nagy 
19-20. századi világkiállításokkal kapcsolatos kutatásokra lehet hivatkozni, melyek közvetve- 
közvetlenül a gyűjtésre érdemes, múzeumi tárgyak kiválasztódását, a nép tárgyain alapuló új 
múzeumideál kialakulását vagy szfikebben a népművészet fogalmának megszületését mutat
ják be, beleértve ezek szerepét a nemzeti kultúra kidolgozásában (St o k l u n d  1993; 1994; 
1999; W ö r n e r  1998). A múzeumi gyűjtési, kiállítási felfogások alapos elemzése még várat 
magára, melyhez néhány konferencián már többféle irányelv, tapasztalatokon nyugvó felis-



Útmutató... 17

mérés megfogalmazódott (Guhr-W einhold 1989; Badet et al. 1996; Roth 1997; Et n o  
log 1998; Hoffmann 1978; 1989; Hofer 1981); ezek ugyanakkor általában szűkebb me
derben mozognak, mint amit a jelzett nagy múzeumi vitakérdések alapján várhatnánk.

Ezt a harmadik megközelítési irányt ugyanakkor nem mindig lehetséges, nem min
dig szükséges megkülönböztetni az előbb vázolt két másik szemponttól: ezek gyakran együt
tesen jelentkeznek. Mégis, azért jogosult önálló értelmezési lehetőségnek tartani, mert az a 
gyűjtemények konkrét kérdéseire összpontosítja a figyelmet, és nem a múzeum társadalmi
ideológiai kontextusára vagy a valóság osztályozásának általa megtestesített intézményes, ha
talmi tényére. Viszont egyfelől az osztályozás mechanizmusai, másfelől az eljárások tágabb 
társadalmi vagy etikai körülményei csak analitikai értelemben vonatkoztathatóak el a gyűjte
mények tudományelméleti megközelítési módjától. A következőkben a gyűjtési gyakorlat s a 
gyűjtemények néhány ilyen speciális, de egyben általános kérdését vizsgálom.

Hogyan határozható meg a gyűjtemény, a mú- 
A gyű jtem ények  tu d o m án y e lm é le ti zeumi gyűjtemény fogalma? Mik a néprajzi gyűj- 
és é rte lm ezési k e re te i temények? Hogyan válnak a tárgyak, köze

lebbről az etnográfiai tárgyak a megismerés és 
a reprezentáció eszközeivé? A kötet tanulmányai empirikus adatok alapján adnak választ e 
kérdésekre. Megmutatják, hogy a válasz nem egyszer s mindenkorra adott, hanem változó. 
Az előtárt adatok történetileg meghatározottak, s az ebből a folyamatból következő automa
tizmusokat az elemzésnek kell kritikailag feltárnia, értékelnie. Most a kérdések nagyobb táv
latai kerülnek terítékre.

Bármilyen tárgy, feljegyzés, kép, hangfelvétel csak akkor válik a múlt forrásává, ha 
fennmarad, a kutatás számára hozzáférhetővé válik, és tanulmányozható lesz. Ahhoz, hogy 
ez lehetővé váljon, különféle eljárásokra van szükség, amiket a tudományelmélet formációs 
folyamatoknak nevez (Schiffer 1996). Ezek a múlt információinak adattá alakitását/alakulá- 
sát jelentik. A formációs folyamatok hozzák létre azokat az utakat, melyek lehetővé teszik, 
hogy a múltbeli cselekvések, a múlt eseményei azok jelenbeni tanúságává váljanak. Az ilyen 
sajátos módszerek révén az anyagi javak megmaradnak és forrásokká válhatnak még akkor is, 
ha ezenközben nagyon is megváltoznak. Michael Schiffer amerikai antropológus szerint a 
forrásképzésben két eljáráscsoport különböztethető meg. Az első kulturális jellegű, s az em
beri tevékenységen alapszik, a másik nem kulturális, hanem természeti, környezeti hatások 
függvénye. A kulturális formációs eljárások a tárgyak utólagos emberi felhasználását jelentik, 
így összegyűjtésüket, megőrzésüket, felhasználásukat, de akár eltulajdonításukat, gondatlan 
kezelésüket és így tovább. A természeti folyamatok az anyag fizikai, kémiai, biológiai válto
zásaival befolyásolják a tárgyak, anyagi dokumentumok állapotát és megmaradását. A társa
dalmi cselekmények és a természeti folyamatok kölcsönösen befolyásolják, hogy a múlt tár
gyai a jelenben források lehessenek.

Mindezek nyomán a múlt kétféle adattípusa is megkülönböztethető: a történeti és 
a régészeti. Az előbbi olyan tárgyakból áll, amelyeket a társadalmak a másodlagos felhaszná
lással külön intézményekben őriznek meg, s konzerválási eljárásokkal védenek. A második a 
kulturális értelemben, a történeti változások miatt elhagyott objektumokra vonatkozik, amik 
egy hányadát utóbb megtalálják, feltárják és gyűjteményekbe helyezik. A történeti adat az 
anyagi entitások új és folytonos felhasználásával, a régészetiek megszakítottság utáni emberi 
beavatkozással alakulnak a múlt informatív adatává, miközben ez utóbbiak a feltárás előtt erő
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teljesen ki vannak téve a természeti változások sokféle hatásának. Egyes tárgyak váltakozhat
nak történeti és régészeti adatjellegük között (Sc h if f e r  1996. 74-75).

A tárgyak folyamatos jellegű, de új funkciójú felhasználása, azaz a történeti adat
képzés és a földben fennmaradt anyagi javak utólagos összegyűjtése egyaránt a kiválasztás 
eredménye. Egyének, így laikusok, gyűjtők, specialisták, kutatók és szakosodott intézmények 
egyaránt kiveszik ebből részüket. Felhalmozásukkal mindkét esetben különféle jellegű gyűj
temények jöhetnek létre, melyek közül a rendszeres karakterűek tartoznak vizsgálódási kö
rünkbe. Ezekben a forrássá alakítás/alakulás folyamata meghatározott tudományos, kulturális 
céllal történik. A gyűjtemények három típusát megkülönböztető Susan Pearce ebben a tár
gyak felhalmozásához vezető intellektuális magyarázatban s indokoltságában látja a rendsze
res gyűjtemény lényegét, szemben az emlékekkel és a fétistárgyakkal (P e a r c e  1993. 6 8 - 8 8 ) .  
Kézenfekvő, hogy a múzeumok tárgyállományát rendszeres gyűjtőmunka eredményének te
kintsük, noha gyarapodásuk egyáltalán nem független az ödetszerűségtől s más hiányosságok
tól. Ennek ellenére létrejöttük indítékai világosan elválnak a más típusú gyűjtésektől. Rend
szeres gyűjteményt ugyanakkor egyének is kialakíthatnak (O w e n  1999).

Kellően tág meghatározás szerint az etnográfiai gyűjtemények a múltban élt vagy 
a jelenben tevékenykedő emberektől -  a kutatás által „bennszülött”, „törzsi” vagy „népi” el
nevezéssel illetett emberi közösségektől -  származó tárgyakból, információkból jöttek létre 
( F o w l e r - F o w l e r  1996). Ma e kísérő, az anyagot minősítő jelzők lassanként elmaradnak, de 
a néprajzi gyűjtemények ezen történetileg kialakult megnevezések jelölte társadalmi-kulturá
lis körbe tartoznak minden határmódosító vagy névváltoztatási törekvés ellenére. A néprajzi 
gyűjtemények e meghatározás szempontjából hasonlítanak a történeti, régészeti kollekciók
hoz, ám ez utóbbiakat más formációs folyamatok teremtik meg. Önkritikusan azt is mond
hatjuk, hogy az itt vázolt elméleti szinten a három gyűjteményfajta határai meglehetősen el- 
mosódottak, a mai elkülönülésüket történeti okok magyarázzák s konvenciók tartják fenn -  
más szavakkal: körültekintő elemzést igénylő, történetileg meghatározott formációs folyama
tok.6 A néprajzi gyűjtemények kialakulásakor az élő társadalmi körülményekből kiemelt tár
gyak jelentették az érdeklődés fókuszpontját. A szelekció ilyen ismérvét még akkor is jellem
zőnek vélhetjük, ha a kiválasztással a cél a múlt sajátos szempontú magyarázata volt, s a be
gyűjtött szerszám, használati eszköz vagy gazdagon megmunkált rítustárgy történetesen már 
kikopott a tényleges használatból. A 19. századi gyűjtések alakították ki az etnográfiai jelen 
és a pusztuló javak mentése jócskán tovább élő képzetét, mely előbbi paradox módon az ak
tuális, a modernizáció hatására átalakuló jelent megelőző változadannak, idődennek tartott 
korszak ideálképét jelentette. A gyűjteményeket e korszakból származó vagy annak mintájá
ra előállított tárgyakból kellett gyarapítani ( F o w l e r - F o w l e r  1996.130-131). Erre bőven le
het példákat idézni a Néprajzi Múzeum gyűjteményeinek történetéből is. A kiválasztás és az 
élő társadalmi környezet kapcsolódása, más szavakkal a „terepen” való gyűjtés vagy a közvet
lenül a „terepről” származó tárgyállomány felhalmozása a néprajzi gyűjtemény lényegét jelen
ti, még ha ez esetenként csak áttételeken keresztül érvényesül is. A gyűjtőmódszerek finomo
dása és elméleti belátások miatt ez annyiban módosult, hogy ma a tárgyakon túl más infor

6 Lásd ehhez Bátky Zsigmondnak a nagyközönség számára az egykor múzeumi kiállítás kalauzában írt 
okfejtését: „időbeli határt vonni néprajzi és régészeti gyűjtőmunkakör között nem lehet, vagy csupán 
gyakorlati tekintetekből szabad. Éppenúgy, amint a történet megszakítatlan folyamatát is csak ilyen te
kintetekből szokás ú. n. »korszakokéra osztani.” (BÁTKY 1929. 3.)
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mációhordozókra is kiterjesztjük a néprajzi gyűjtemények tartalmi érvényességét, valamint a 
terepet felváltjuk -  vagy helyettesíthetjük -  a tágabb értelmű kulturális környezet fogalmá
val. Ennek nyomán a következő értelmezési keretet lehet felállítani:

A néprajzi gyűjtemény, antropológiai dokumentáció, az etnográfiai adatok rende
zett halmaza olyan kiterjedt, sokrétű adatbázis, mely magában foglal kulturális környezetből 
-  terepről, laboratóriumból, könyvtárból és levéltárból -  származó tárgyi javakat a legegysze
rűbben megmunkált kődarabtól a művészi értékű alkotásig, képi produktumokat és ökológi
ai tényeket -  értve ezen a környezet rekonstrukcióját elősegítő növényi, állati, természeti ma
radványokat - ,  valamint mindezek kontextuális viszonyainak írásbeli és vizuális megfigyelé
sen alapuló dokumentációját (Parezo 1996. 150, 169). A meghatározás a gyűjtemények tar
talmát a lehetséges információtípusok tág körében jelöli meg, és annak szerves részeként de
finiálja az adatnyerés, az adattá alakítás folyamatának, körülményeinek dokumentumait.

Az elmondottaknak két, egymástól elszakíthatatlan kulcseleme van: a néprajzi 
tárgy fogalma és a kiválasztás ténye. Feltehető a kérdés: mi a néprajzi tárgy? Legáltalánosabb 
ontológiai értelemben a kutatás eredménye, mert a kutatás változtat tárgyakat néprajzi tárgy- 
gyá (Kirshenblatt-Gimblett 1998. 17—78; Fejős 2000c). Megkülönböztethető ugyanakkor 
a néprajzi tárgy (mindaz, amire a néprajz rámutat, amit vizsgálatának körébe von) és a mú
zeumi néprajzi tárgy, mely utóbbi a kiválasztás által tényleges kontextusváltás eredménye, s 
nem csak az interpretációé. Kerülve az extrém példát, könnyen belátható, hogy például 
présházak, hegyoldalba vájt pincék néprajzi, de nem múzeumi tárgyak. Azzá válhatnak a 
szabadtéri néprajzi muzeológia speciális eljárásai révén. Egyszerű, triviális ez a példa, de az 
adatképzés alapelve ugyanaz, mint ami az általános kutatás és a múzeumi munka (mai) hely
zetében a nagyobb eltérések esetében is fennáll (lásd például a városi vagy középosztálybe
li mindennapi élet vizsgálati irányait, s ennek a muzeológiában még mindig tapasztalható 
gyökértelenségét).

A néprajzi tárgy meghatározásában az eljárás magva tehát a kiválasztás, az eredeti 
környezetből való kiemelés gesztusa és annak különféle tényleges módszerei. Minden múze
umba vitt néprajzi tárgy kontextusváltást jelent, sőt az eredeti környezet megváltoztatását, 
szétrombolását. További lépésekként a kiállításokon a műtárgyat vagy új értelmezési keretbe 
helyezik, vagy megkísérlik az eredeti kontextus felidézését, utánzását. Ezek az eljárások a 
néprajzi tárgykiválasztás és tárgyfelhasználás többféle változatában valósulnak meg, melyek 
elemzésével feltárható a néprajzi tárgy fogalmának változása, s tágabban a néprajzi tudás ter
melésének adott keretek között végbemenő rendszere és technológiája. Ezáltal a gyűjtemé
nyi tárgy már nemcsak eredetének, hanem új felhasználójának dokumentuma is (vö. Feest 
1993. 91, 94).

Az érvelést a gyűjtemények megalkotta tudás felhasználása szemszögéből is meg
erősíthetjük. A tárgyak rendszeres gyűjteménnyé alakítása a világ megismerése s megismerte
tése érdekében történik -  minden mellékkörülmény ellenére is. De ahhoz, hogy a tárgyakat, 
néprajzi információkat a célra megfelelően felhasználjuk, elengedhetetlen követelmény meg
ismerni az adattá alakítás folyamatait, valamint az annak eredményét utóbb befolyásoló té
nyeket. Egyszerűbben szólva: ahhoz, hogy a tárgyakból jelentéseket olvassunk ki (a kezünk
ben lévő tárgyakat jelentésekkel ruházzuk fel?), mindenekelőtt élni kell a komplex forráskri
tika módszerével. Sajátos módszerekről lehet beszélni, melyek a formációs folyamatok két 
nagy területével állnak összefüggésben: hagyományos kifejezéssel élve a gyűjtés és szerzemé
nyezés, valamint a szorosabban vett múzeumi munka eljárásaival.
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A gyűjtés, szerzeményezés, vagyis a kiválasztás általában két szinten megy végbe. 
Egyrészt a terepen, amikor a kutató vagy a különböző motivációk hajtotta gyűjtő a helyszí
nen szelektál a megszerezhető, a helyiek által felkínált vagy csak egyszerűen megtalált, netán 
eltulajdonított tárgyak közül. Másrészt múzeumi körülmények között, amikor a szakemberek 
a gyűjtőktől, ajándékozóktól, esetleg más szakemberektől felajánlott tárgyakból válogatnak, 
anélkül hogy közvetlen kontaktusban lennének a tereppel, a tárgyak előállítóival, használói
val (vö. Bu s c h m a n n  1996; Sc h in d l b e c k  1993). Világos, hogy mindezeknek az eljárásoknak, 
tevékenységeknek vagy a különféle, utóbb múzeumba kerülő gyűjteményeknek alapos meg
ismerése nélkül csak korlátozott értékű lehet a múzeumi anyag hasznosítása. A kutatói terep
munka keretében létesülő gyűjtemény -  mely napjaink múzeumi normái szerint a legértéke
sebb adatforrás -  rendszerint jól adatolt, nem találomra összeállt minta, ám ebben is körül
mények, feltételek nem tudatosult, nem tudatosított hatásának egész sora érvényesül, amit a 
felhasználáskor minden esetben értékelni kell. Az, hogy egy gyűjtemény mennyiben képvisel 
egy kultúrát, egy társadalmat, vagyis mi a reprezentativitása, attól függ, hogy a gyűjtő szelek
ciós eljárásait milyen tényezők befolyásolják, mi mindent állított elő az adott embercsoport, 
s abból mit őrzött meg. A terepen zajló formációs folyamatok teljes feltételrendszerét, kivált
képp a szelekció explicit és nem tudatosult elveit, fogyatékosságait csak alapos gyűjtemény
történettel lehet megismerni (F o w ler - F o w l e r  1996.132).7 Mindezek a szempontok a nem 
szakemberek, a szakosodott vagy laikus gyűjtők beszerzései esetében még nehezebben mér
hetők fel, a közbeékelődött közvetítők, másodlagos forgalmazással foglalkozó intézmények 
-  például aukciós házak -  tevékenysége, a tárgyak eredetéről mit sem tudó örökösök aján
dékai pedig az eredeti körülmények szempontjából alig értékelhetőek. Itt jó esetben a tár
gyak életrajzi elemzése (A ppa d u r a i 1988; F e e s t  1998b), a gyűjtemények összetartozását 
meghatározó -  gyűjtési, felhasználási és értékesítési -  tényezők felderítése (O w e n  1999. 
228) kecsegtet tudományos értékű eredményekkel. Ennek is feltétele persze a forrásadott
ság. Sokszor azonban a múzeumi gyűjtemények szerzeményezési folyamatainak alig marad
tak fenn dokumentumai, különösen az alkalmi, a helybe hozott tárgyak múzeumi vásárlásai, 
beszerzései esetében.

Bármilyen eredetű is a múzeumba került tárgy, legyen az rendszeres, a teljesség 
szándékával kezdeményezett kutatás eredménye vagy véledenszerűen megszerzett, például 
magángyűjtőtől származó „érdekesség”, a múzeumon belül azonos folyamatok rendszerébe 
kerül. Lehetséges ugyan, hogy a két eltérő forrásból származó tárgy muzeológiai értékét nem 
azonosnak fogják tartani, s későbbi használatuk is eltérő lesz, de a nyilvántartás és műtárgy- 
védelem követelményei mindkettőre egyaránt vonatkoznak. (Egyébként korántsem biztos, 
hogy az előbbi élvez nagyobb megbecsülést, s a megítélés is felettébb változékony.) A múze
umba került tárgyakat sokféle hatás éri, részben tudatosan tervezett, végrehajtott eljárások, 
részben különféle olyan befolyások, amelyek nem tervezhetők, nem küszöbölhetők ki, vagy 
éppen hogy az intézmény szándékaitól függedenül támadnak. A műtárgy, a gyűjtemény és a

7 Egy ilyen munka vizsgálati szempontjait az idézett szerzőpáros tíz pontban foglalta össze: 1. a gyűjtő
út célja; 2. a helyszínre utazás jellege; 3. a gyűjtő elméleti felkészültsége; 4. a gyűjtő elképzelései a hely
beliek kultúrájáról és jövőjéről; 5. a gyűjtés gyakorlati részletei; 6. történeti megfontolások; 7. gyűjtési 
módszerek, eljárások; 8. a helyiek elképzelései a gyűjtőről és tevékenységéről; 9. a beszerzett tárgyak
kal kapcsolatos terepen készült feljegyzések, a tárgyak adatai; 10. a gyűjtőmunka alapvető indokoltsága, 
mire szolgál (majd) a gyűjtemény (Fowler- F owler 1996. 132).
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múzeumi környezet viszonyából származik a formációs folyamatok újabb köre, második típu
sa.8 A múzeumban a tárgyak értékét, reprezentativitását különféle eljárásokkal meg lehet vál
toztatni, ugyanakkor különféle folyamatok spontán módon alakítják is. Többek között a nyil
vántartásba vétel, az anyagban való tájékozódást segítő katalógusok, mutatók készítése, a 
megőrzés és raktározás módozatai, restaurálás, feldolgozások -  műtárgycsere, selejtezés vagy 
az általános kezelés mind a múlt adattá alakítását szolgáló, az intézmény falain belül végbeme
nő folyamatok egy-egy elemét, mozzanatát, körülményét jelentik. Ezek között bőven lehetnek 
negatív jellegűek is, például az olyan gondadanság, mint a leltári adatok elvesztése, a tárgy el- 
törése, a rovarfertőzés, lopás stb. Naivitás azt hinni, hogy a tárgy múzeumba kerülésével egy
szer s mindenkorra stabilizálódott annak eszmei vagy gyakorlati értéke, adatokkal megalapo
zott (vagy éppen megalapozadan) meghatározása és -  mondjuk -  gyűjteményi besorolása. Itt 
is történetileg meghatározott feltételekről van szó, a napi munka tudatosan nem értékelt lépé
sei váltakoznak tudományos előfeltevések vagy gyakorlati célszerűség alapján eltervezett prog
ramok cselekményeivel, miközben a fizikai környezet változó hatásai érvényesülnek.

Ha az ilyen -  két típusra osztható -  formációs folyamatokat mint a tárgyuniver
zum kiválasztását és annak egybentartási, újrahasznosítási eljárásait jelentő tevékenységformá
kat fogjuk föl, akkor széles skálán lehetséges megvizsgálni a gyűjtemények tartalmi és jelen
tésbeli változásait (vö. O w e n  1999. 286-287). Azt nem nehéz belátni, hogy a gyűjtemények 
anyaga, összetétele történetileg alakul, rendszerint folyamatosan bővül. Ugyanakkor jellege, 
jelentése sem állandó, ami a kiválasztás magyarázatától a felgyűlt anyag őrzésén át a felhasz
nálhatóságig terjedő szempontok változásában nyilvánul meg. Egy tárgy megváltoztatja jelen
tését, tudományos (sőt olykor közvetett, például biztositási díjban kifejeződő piaci) értékét, 
ha a korábbiakhoz képest új összefüggésrendbe, új diskurzusba kerül. Ezt elsősorban az 
anyag feldolgozásai, új szemléletű kiállítások valósítják meg, vagy más jellegű körülmények 
is, így a tárgyra vonatkozó információk utólagos bővítése, minőségi javítása, de akár a tárgy 
múzeumon belüli helyváltoztatásai, például a tanulmányi raktárba való kerülése, a gyűjte
mény javuló állagvédelme, netán ellenkező irányban a tárgy kimondatlanul is meglévő rang
jának visszaminősítése, ha a hasonló típusból jobb minőségű, jobb állagú példány kerül a 
gyűjteménybe, és így tovább. Egy-egy tárgy múzeumon belüli karrierje is meglepő fordulato
kat vehet az eredet bizonytalanságai és a különféle kutatói beavatkozások eredményeképpen 
(lásd B. H o r v á t h - K a t o n a  1999 szemléletes példáját). A tárgyak, gyűjtemények változó je
lentése, jelentősége a múzeumon belüli folyamatok mellett természetesen nagyobb léptékben 
is végbemegy. Újraértékelésük korszakait, jellegzetességeit s annak összefüggéseit tágabb in
tézményközi, társadalmi, ideológiai, etikai körülményekkel a tudománytörténet keretében le
het megismerni és értékelni. Ez is indokolja, hogy miért nőtt meg világszerte a múzeumok, 
gyűjtemények -  a fentiekben körvonalazott -  történeti elemzésének jelentősége, s került elő
térbe a gyűjtési, múzeumi tevékenység természetének értékelő kritikája.

8 A paleontológiából vett szakkifejezéssel ezeket Catherin és Don Fowler tophonimikus eljárásoknak ne
vezi. A tophonímia annak a tanulmányozása, hogy a szerves maradványok elpusztulása után milyen kap
csolatba kerülnek azok a természeti környezettel. Itt e kifejezéssel azt kívánják hangsúlyozni, hogy a 
múzeumba került tárgy az új rendszerben önálló, a rendszer által meghatározott életet él, ki van téve 
a fizikai, kémiai, biológiai hatásoknak éppúgy, mint a szakmuzeológia eljárásainak vagy az intézmény 
szervezeti viszonyainak, sőt még az emberi mulasztásnak is (Fowler-F owler 1996. 132-133).
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A Néprajzi Múzeum történetéről sokrétű for-
A N ép ra jz i M úzeum  rásanyagból lehet tájékozódni. Legkönnyebben
a tu d o m á n y tö r té n e t fényében  az eddigi, többféle megközelítésű átfogó átte

kintésekből, hosszabb-rövidebb korszakok tör
téneti feldolgozásaiból, egy-egy részletkérdést bemutató vizsgálatokból vagy az eseményeket 
felsoroló beszámolókból és különféle publikált forrásokból (így leginkább az éves beszámo
lókból, tervekből). A jelen munka támaszkodik erre a tudománytörténeti irodalomra s forrás
anyagra, továbbá a Néprajzi Múzeum irattárára, az egyes gyűjtemények vegyes tartalmú és jel
legű dokumentációjára, beleértve a nyilvántartási információkat is. A szerzők nem egyenlő 
mértékben használták ki ezeket a forrásadottságokat, különösen az irattári anyag -  a múze
um és a gyűjtemények története elsődleges forrásának -  kiaknázása terén vannak nagy kü
lönbségek közöttük. Nem teljes körű tehát a feldolgozás, de a vizsgálat újabb szempontú irá
nyultságából adódóan így is sikerült előbbre jutni a Néprajzi Múzeum történetének megis
merése terén. Ennek nyomán az intézmény múltját az eddigiekhez képest pontosabban, adat- 
szerűbben lehetett bemutatni, miközben lehetőség nyílt a múzeum sokrétű, több szinten fo
lyó tudományos tevékenységének komplex értelmezésére. Az egymással kölcsönös kapcsolat
ban álló gyűjtés, megőrzés, feldolgozás elemző bemutatása elmozdulást, előrelépést jelent a 
gyarapítási vagy intézményfejlődési krónikák felfogásához, illetve a múzeum változó szerve
zeti körülményeinek ismertetéséhez képest. Ez annak ellenére igaz, hogy az egyes fejezetek 
nem egyenlő mélységben vizsgálják a formációs folyamatokat, s nem mindenben -  sőt ese
tenként sajnos csak korlátozott mértékben -  elégítik ki azokat az elvárásokat, amik a koráb
ban említett s elvileg e kötet céljaként meghatározott „historicista” felfogásból származhatnak. 
A jelen munka így is bőséggel nyújt új adatokat, és rávilágít eddig nem elemzett összefüggé
sekre. De lássuk mindenekelőtt azt a tudománytörténeti alapot, amelyhez viszonyítani lehet 
a vizsgálat célját és eredményeit.

Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy a Néprajzi Múzeum minden eddigi vezető
je megírta saját intézménytörténetét, vagy legalábbis foglalkozott a múzeum múltjának vala
melyik szakaszával, valamilyen részletkérdésével. A Néprajzi Osztály első igazgatói mind ír
tak saját korszakukig terjedő áttekintést -  javarészt hivatalos jelentés, előterjesztés vagy vita
irat formájában -  a gyűjtemény alakulásáról, az intézményesülés állomásairól és akadályairól. 
Xántus János (X á n t u s  1892), Jankó János (Ja n k ó  1894a; 1896a; 1900c; 1902b; 1905a), Se- 
mayer Vilibáld (S e m a y e r  1906; 1913), Bátky Zsigmond (B á tk y  1902a; 1926b; 1927c; 1929. 
3 -7 ) -  sőt még a későbbi utódok -  nevéhez is több olyan beszámoló és helyzetkép fűződik, 
melyek saját felfogásuk világos összegzésének s egyben az intézmény fejlődése adott pillanat 
szerinti összefoglalásának tekinthetők. Ily módon ezek az írások múzeumtörténetet adnak, 
de egyben források is az utódok újabb elemzései és feldolgozásai számára. Ilyen értelemben 
e kötet szerzői is messzemenően támaszkodtak ezekre az írásokra, s figyelembe vették az 
ugyancsak tőlük származó rövidebb beszámolókat, a gyarapodásról tudósító híreket is (pél
dául J a n k ó  1902d; S e m a y e r  1901; 1907b; B á tk y  1903b; stb.).

A viszonylag bőséges tudománytörténeti anyag ellenére monografikus igénnyel 
még nem született meg a Néprajzi Múzeum története. Több korszakot átfogó, elsődleges for
rásokon nyugvó múzeumtörténet elsősorban Balassa Iván és részben Selmeczi Kovács Attila 
nevéhez fűződik, bár a Bodrogi Tibor, Kodolányi János által elsősorban a szélesebb olvasó- 
közönségnek írt áttekintések is hosszú évtizedeket fognak át (B o d r o g i  1969a; K o d o l á n y i 
1972a; 1984c), s ide kapcsolhatók a százéves évforduló jubileumi ülésszakára készült főbb
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előadások is (Hoffmann 1973; Kodolányi 1973; Hofer 1973). Balassa Iván az intézmény 
irattára, az irodalmi feljegyzések és a szóbeli emlékek alapos feldolgozásával a kezdetektől
1952-ig ismerteti a Néprajzi Múzeum intézményi-szervezeti történetét, tudományos tevé
kenységének alakulását, beleértve a gyűjteményekre vonatkozó legfontosabb adatokat, isme
reteket, valamint a múzeum kiadványait (Balassa 1961. 1-72). A szerző múzeumtörténeti 
tanulmányai közül azonban épp ez az áttekintés nem jelent meg, bár a kézirat előbb nála, 
majd a Néprajzi Múzeum könyvtárában hozzáférhető volt, és utóbb mindenkinek kiindulás
ként szolgált.9 Megemlíthető, hogy 1959-ből is fennmaradt egy kéziratos múzeumtörténeti 
áttekintés. A Domanovszky György főigazgató tollából származó kézirat a Művelődésügyi 
Minisztérium múzeumi osztálya számára készült hivatali előterjesztés, mely ugyan nem te
kinthető elemző tudománytörténeti dolgozatnak, de a múzeumi munka területeit, eredmé
nyeit a kezdetektől nagy részletességgel ismerteti (Domanovszky 1959). A további korsza
kok fejleményeit és az idézett szerzők által vizsgált időszak történetét Selmeczi Kovács Attila 
összegezte. Tanulmánya kitér a szervezeti változásokra, a múzeum elhelyezéséből származó, 
szinte állandóan jelen lévő problémákra, a munkatársi gárda alakulására és a tudományos, 
közművelődési munka főbb irányaira, eredményeire (Selmeczi Kovács 1989). A Néprajzi 
Múzeum 125 éves évfordulójára pedig kevéssé ismert illusztrációkkal kísért cikkben villan
totta fel az intézmény múltjának főbb fejezeteit (Selmeczi Kovács 1997c).

Egyes részletekkel, így a múzeum valamelyik korszakával vagy kutatók munkássá
gával többen is foglalkoztak. A néprajzi muzeológia s a Néprajzi Múzeum hőskorát Sándor 
István jóvoltából ismerjük, két nevezetes, közel öt évtizede megjelent tanulmányából (Sán
dor 1951; 1953). Utóbb ennek a korszaknak a még pontosabb képéhez értékes összefüggé
seket tárt fel Kresz Mária (Kresz 1968), majd más vonatkozásban -  mint alább még lesz ró
la szó -  Selmeczi Kovács Attila (Selmeczi Kovács 1997a; 1997b) és Gráfik Imre (Gráfik 
1997a). A milenniumi falu és az etnográfia alakulásával, a néprajzi tárgykiválasztás ekkori fel
fogásával, az intézményesülés kérdésével többek között Kresz Mária idézett tanulmánya fog
lalkozik, továbbá Balassa M. Iván és K. Csilléry Klára, az előzményeket s az utóbbinál az 
európai párhuzamokra is kiterjedt módon elemző írásai (Balassa M. 1972; K. Csilléry 1980), 
valamint Szemkeő Endre Jankó jelentését közzétevő publikációja (Szemkeű 1989). Részben 
még ennek a korszaknak a vizsgálatához tartozik Balassa Iván egyik -  némileg a kor bélye
gét magán viselő címmel írt -  tanulmánya, melyben összefoglalta a múzeum oroszországi 
tárgyanyagát felhalmozó kutatók tevékenységét Reguly Antaltól Baráthosi Balogh Benedekig, 
s máig az egyetlenként kitért a kereskedőktől eszközölt nagyobb tárgyvásárlásokra is (BALASSA 
1952a). Sebestyén Gyulának a múzeummal kapcsolatos ténykedését Diószegi Vilmos érintet
te (D iószegi 1964), bár a kérdést nem merítette ki. Balassa egy másik, a Tanácsköztársaság 
időszakával foglalkozó írásában részletesen ismertette a Magyar Nemzeti Múzeum és a Nép
rajzi Tár átszervezésének terveit, koncepcionális hátterét s a tényleges szervezeti változáso

9 Balassa Iván tájékoztatása szerint a múzeum történetét Vajda László felkérésére, az Acta Etbnograpbica 
számára írta 1952-ben, azonban a tanulmány Mátrai László kedvezőtlen lektori véleménye miatt, aki 
azt túl pozitivistának ítélte, nem jelent meg; ideológiai okok miatt kihagyták a kiadványból, és önállóan 
sem engedték megjelentetni. A szerző -  mint írta -  ezt az »eddig nem publikált, de székében használt” 
(Balassa 1961. 2) kéziratot másik három, a múzeum történetének egy-egy kérdését feldolgozó, szeren
csésebb sorsú tanulmány (Balassa 1951; 1952a; 1955b) szövegével 1961-ben, Sárospatakon fűzte egy
be, s adta át egy példányát a múzeum könyvtárának.
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kát (B alassa  1951; vö. Bá tk y  1926b). Szemkeő Endre a Néprajzi Tár elhelyezését vizsgálta 
a Magyar Nemzeti Múzeumból való 1892-es kiköltözése és a tisztviselőtelepi gimnáziumba 
való 1924-es áttelepítése közötti időszakban. A hangsúlyt a Csillag utcai korszakra (1893- 
1906) fektette, melynek több, eddig ismereden dokumentumát dolgozta fel, illetve publikál
ta (Sz e m k e ő  1997a; 1997b; J a n k ó  2000a). Az 1920-as, az 1930-as éveknek, majd a 2. világ
háború időszakának még nem akadt érdemi elemzője, így az intézményi átszervezéseket, a 
fontosabb eseményeket, a múzeumi munka mostoha körülményeit, problémáit és viszonyla
gos eredményeit, a gyűjtemények állapotát, a háborús eseményeket egykori forrásokból is
merhetjük meg: korabeli jelentésekből, múzeumi kalauzokból vagy a résztvevők népszerűsí
tő írásaiból, netán vitairataiból és személyes emlékeiből (B á t k y  1926b; 1927c; 1929; 1933c; 
G y ö r ffy  1929; 1939. 75-80; V isk i 1928b; 1929; 1931a; F é l  1954; B a la ssa  1954a; 1961. 
26-27; 1997; K o d o l á n y i  1972. 14-15).

A múzeum önállósulását és a világháborút követő évtized eseményeit, a magyar 
múzeumügy kultúrpolitikai átalakítását elsősorban az akkori főigazgató, Balassa Iván cikkei 
tárgyalják (B a la ssa  1950; 1954b; 1955a; 1955b; 1961. 28-43; 1980; D o m a n o v s z k y  1954a; 
1954b; K o d o l á n y i 1973. 38-40; vö. K o r e k  1988), de ezt a periódust, miként a későbbiek 
történetét, az 1950-es évek közepe és 1970-es évek eleje közötti időszak, majd a Kossuth té
ri évek tevékenységét önállóan, a források szintjén még nem kutatták. Kivételként a szent
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum önállósodása említhető, melynek folyamatát a résztve
vők néhány publikált beszámolója ( H o f f m a n n  1972; 1973; Sz e g e  1973) mellett Balassa M. 
Iván ismertette a korabeli dokumentumok feldolgozása alapján (BALASSA M. 1989). A koráb
ban említett, az elmúlt ötven év fejleményeit is felölelő áttekintések azonban elsősorban sze
mélyes tapasztalatokra korlátozódnak, s az egykorú hivatali munka termékeiként elsősorban 
a korszak forrásainak tekinthetők, mint tudománytörténeti munkáknak.10 Ez és a történeti 
távlat hiánya magyarázza e szemlék beszámoló jellegét, az elsődleges források és a szélesebb 
körű összefüggések tudományos színvonalú elemzésének elmaradását.

Kutatók munkásságát aránylag gazdag szakirodalom tárgyalja, bár az elemzések 
száma és színvonala korántsem elégséges, szemléletét többnyire áthatja a „nagy előd” iránti 
elfogódottság, így gyakorta még távol áll a modern tudománytörténet követelményeitől (per
sze ez elmondható az intézménytörténet műfajáról is). A teljesség igénye nélkül, vizsgálatunk 
szempontjából a múzeum egykori munkatársairól írtak közül azok a főbb tételek igényelnek 
figyelmet, melyek a kutatók gyűjtő- és muzeológiai munkáját elemzik, s őket mint muzeoló
gusokat értékelik. Az ilyen tanulmányok ritkák, a kutatókról írottakat az életrajzi adatok össze
gyűjtése, a szakmai tevékenység általános leírása jellemzi, és a szellemi hatások kimutatásá
nak igénye hatja át.

Reguly Antal munkásságát érthető módon még csak a hazai muzeológia előzmé
nyeként lehetett számításba venni, de az általa a múlt század közepén az osztjákoktól, vogu- 
loktól, szamojédektől s másoktól hozott anyag megkülönböztetett érdeklődésre tart számot 
mint a Néprajzi Múzeum legkorábbi terepen gyűjtött -  legalábbis többnyire a terepről szár

10 A múzeumi munkáról a Néprajzi Értesítő 1954-es újraindulásától 1962-ig éves jelentéseket tettek köz
zé, illetve 1961-től 1974-ig évente (vagy 2-3 évet összefogva) részletes beszámolókat a múzeum tárgy
gyűjtéséről. Balassa Ivánnak az 1945 utáni évtizedet felölelő két összesítését 1962-ben követte egy, az 
azóta eltelt időszakot mérlegelő és a további munka irányait kijelölő jelentés Bodrogi Tibor és Vincze 
István tollából (BALASSA 1954b; 1955b; B o D R O G l-V lN C Z E  1962).
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mazó -  kollekciója. Reguly tárgygyűjtő munkáját előbb Balassa Iván méltatta, aki az általa ha
zajuttatott és egykor a Nemzeti Múzeumba került tárgyak azonosítására, valamennyire a be
szerzés körülményeinek rekonstruálására és a gyűjtemény értékelésére is vállalkozott (BA
LASSA 1952a. 172-180; 1954a). Munkáját Kodolányi János folytatta és egészítette ki az idő
közben azonosítható tárgyak számbavételével, és így teljessé tette a fennmaradt Reguly-féle 
anyag leltárát (K o d o l á n y i  1959a; 1959b). A Néprajzi Osztály első vezetője, Xántus János 
muzeológiai munkája több irányban is értékelhető. így az Amerikában gyűjtött s hazahozott 
tárgyait Sándor István ismertette (Sá n d o r  1957. 175-180), magyarországi gyűjtőmunkáját 
pedig Gráfik Imre összegezte és méltatta (G r á f ik  1997a), mig tevékenységét a Néprajzi Mú
zeum megalapítása és múzeumszervezés szempontjából ugyancsak Sándor István tárgyalta, 
valamint újabban Selmeczi Kovács Attila (Sá n d o r  1951; 1953; Se l m e c z i K ovács 1997a; 
1997b). A magyar néprajzi tárgygyűjtés megteremtője, Herman Ottó kiterjedt munkássága ki
sebb könyvtárnyi irodalom tárgya. Természetrajzi alapozottságú tudományos fölfogását, evo- 
lucionizmusát, a tárgyak szempontjából a régészet és a néprajz általa vallott összefüggését 
ugyan már többen taglalták (L a m b r e c h t  1920; C s e r m á k  1955; K ó sa  1989.120-126; E r d ó - 
DY 1984. 131-156), ám az általa felhalmozott -  „főkép személyes kontroverziák miatt” (S e - 
m a y e r  1916a. 8) ma a Néprajzi Múzeum és a Mezőgazdasági Múzeum ( H e r m a n  1908) gyűj
teményei között megosztó -  tárgyállományt mai szemmel egészében még nem tanulmányoz
ták. A Néprajzi Múzeum szervezése érdekében tett fellépéseit legteljesebben Szabadfalvi Jó
zsef foglalta össze (Sz a b a d fa l v i 1995; 1998).

A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményét megerősítő és kiteljesítő Jan
kó János munkásságát többen vizsgálták szorosabban a terepmunka és a muzeológiai tevé
kenység viszonylatában is (B a la ssa  1968; 1975. 61-105; K o d o l á n y i  1968; F o g a r a s i 
1993); kutatóútjainak közzétett dokumentumai pedig az általa követett adatfelvétel mód
ját szemléltetik (Ja n k ó  1993a, különösen: 251-262 [vö. H á l a  1993]; 1993b; 2000b). Az 
elvi és a gyakorlati szempontok összhangja tekintetében kiemelkedik Szilágyi Miklós elfo
gultságtól mentes elemzése, aki nagy invencióval rekonstruálta a néprajzi tárgy Jankó által 
kimondatlanul vallott fogalmát, s a kor tudományos színvonalához mérve jellemezte Jankó 
ma már általa is meghaladottnak tekintett gyűjtőmódszerét (S z il á g y i 1993). Egy másik ta
nulmányában Györffy Istvánnak a Néprajzi Múzeumhoz kötődő gazdag munkásságát vizs
gálta. A jószerével minden lehetséges forrást feldolgozó közlemény az eddigi legalaposabb 
portré, amit Magyarországon múzeumi munkával (is) foglalkozó etnográfusról, kiváltképp 
annak tárgykiválasztási, adatnyerési módszereiről írtak. Szilágyi szerint Györffy múzeumi 
szerzeményezési munkája és egyéb kutatásai viszonylag elváltak egymástól. Tárgygyűjtő út
jai ugyanis más érdeklődést mutatnak, mint egykorú publikációi, s vásárlásai -  részben az 
osztály törekvéseivel összhangban -  a drága, ünnepi és régies darabok megszerzését céloz
ták (S z il á g y i 1984c. 582-583; lásd még Se l m e c z i  K o v á c s  1981). Györffy ugyanakkor, 
mint látni fogjuk, utóbb bizonyos mértékig, azaz a pusztuló javak mentésének szándékát 
leszámítva, elítélte a népi tárgykultúra múzeumi kiválasztásának ilyen elveit (bár nyilván 
nem saját magára gondolt, hanem azokra a közvetítőkre, akiktől a múzeum tárgyainak jó 
része származik). A cikkben Szilágyi Miklós mellesleg Semayer Vilibáld tevékenységéhez, 
gyűjtési terveihez is fontos adatokat szolgáltat; az ő munkásságának megfelelő méltatása 
egyébként még várat magára (vö. F e jő s  2000b). De ennél feltűnőbb, hogy még nem akadt 
érdemi feldolgozója a múzeum 1920-1934 közötti igazgatója, Bátky Zsigmond közvetlen 
múzeumi tevékenységének, pedig többen is értekeztek sokrétű munkásságáról, s alapjaiban
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már felvázolták Bátky tárgyakról vallott felfogását (B a l o g h  1974; K is b á n  1974; G u n d a  
1978. 34-53, 127-138, 164; 1992; Se l m e c z i  K o v á cs  1992), s az újabb elemzések jóvol
tából már a Bátkyról mint szobatudósról forgalomban lévő kép is árnyaltabbá vált ( F il e p  
1974; Sz il á g y i 1984b). Továbbra is érvényes azonban még a Balogh István feltette kér
dés: Bátky vajon hogyan érvényesítette az Útmutató elveit a Néprajzi Múzeumban? (B a 
l o g h  1974. 127-128.) A triász harmadik tagja, Viski Károly múzeumi tevékenységének, 
metodikájának értékelése terén ugyancsak van még kutatnivaló -  elsősorban a tárgyi s 
ezekkel kapcsolatos archivális források, a kutatási gyakorlat szempontjából - ,  annak elle
nére hogy a publikációi és részben a személyes ismeretség nyomán írt eddigi pályarajzok 
már jelzik szemléletének horizontját és a nyelvészeti, művelődéstörténeti, népművészeti 
írásaiból kiszűrhető főbb kutatási eredményeit ( H o f f m a n n  1974; K r e s z  1974; Sz a b ó  T. 
1974; V a r g h a  1974).

Még kevesebb figyelemben részesültek a nagy generáció utódnemzedékeinek tu
dományos elvei, tárgygyűjtési koncepciói és eljárásai. Ha nem is kimerítően, de valamennyi
re még Fél Edit muzeológusi ars poeticáját ismerjük főbb vonalaiban kutatótársai, Hofer Ta
más és K. Csilléry Klára jóvoltából ( H o f e r  1993; K. C sil l é r y  1993). A közismerten jelen
tős terepmunkás, Diószegi Vilmos munkásságát is csak abból a szempontból vizsgálták, hogy 
elemzéseiben milyen nézeteket követett, s még nem tanulmányozták gyűjtőmódszerét, az 
adatnyerést meghatározó elveit (L á g l e r  1984).

Itt utalni kell arra, hogy a múzeum nemzetközi anyagát gyarapító korábbi kutatók, 
gyűjtők tevékenységéről szintén hiányosak az ismereteink, elsősorban ami a gyűjtőmódszere
ket, a tárgykiválasztás szempontjait és gyakorlatát illeti. Biró Lajosról többen és viszonylag so
kat írtak -  legutóbb összegzőén Bodrogi Tibor (B o d r o g i  1987) -  , de ezekre a problémák
ra a legszínvonalasabb írások sem térnek ki érdemben. Már van feldolgozás Torday Emilnek 
a British Museumot gyarapító munkásságáról, azonban az nem veszi figyelembe a Budapest
re juttatott anyagot s az annak kiválasztását meghatározó tényezőket (M a c k  1990; 1998; 
F a b ia n  1998). Bornemisza Pál, Teleki Samu gyűjteményeit már szintén többen tárgyalták, il
letve katalogizálták, de esetükben is elmaradt az adatnyerés komplex szempontú értékelése 
(V id a c s  1986; Bo r s o s  1998. 75-84). Ennek lehetőségeit jelzi Baráthosi Balogh Benedek 
ajnu anyagának frissen megjelent katalógusa (K o h a r a - W il h e l m  1999), illetve terepfeljegy
zéseinek áttekintése (B a r á t h o s i Ba l o g h  1996; H o p p á l  1996). Mivel a nemzetközi anyag 
gyűjtői közül kevesen voltak a Néprajzi Múzeum tényleges munkatársai, érthető, hogy a ku
tatói portrékból rendszerint hiányzik a muzeológiai kérdések taglalása, noha ennek részét ké
pezné a gyűjtőmódszerek és technikák, elfogultságok, preferenciák, személyes indítékok tár
gyilagos mérlegelése is.

A magyar és a nemzetközi anyagot gyarapító kutatók méltatása terén más lényegi 
elemzésről nem lehet beszámolni, legfeljebb egy-egy tömör portrénak beillő nekrológot le
hetne még megemlíteni Jankó Jánostól Beluleszkó Sándoron, Gönyey Sándoron, Szendrey 
Ákoson, Földes Lászlón, Takács Lajoson s másokon át Kresz Máriáig, melyek azonban nem 
pótolhatják ezen a téren az előttünk álló kutatási feladatokat.

A Néprajzi Múzeum szerzeményezésének történetét, a gyűjteményekben folyó tu
dományos munka alakulását és a gyűjteményi anyag „szerkezetét” elődeink az intézmény fej
lődéséhez, az egyéni teljesítményekhez képest jóval kevésbé tárgyalták. S ez az a pont, ahol 
a leginkább hangsúlyozható: a jelen munka ebből a szempontból kívánja a legtöbb újat nyúj
tani. Ezzel természetesen nem becsüljük le az anyag gyarapításáról, összetételéről és a tudó-
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mányos munkáról írt eddigi értékelő elemzéseket, hanem éppen ezek körét akarjuk kibőví
teni, rendszeressé és a múzeum egésze szempontjából teljessé tenni.

Az előzmények között négy vizsgálódási irányt találunk. Egyrészt rendelkezésünk
re áll néhány gyűjtemény alakulásának, fejlesztésének története -  ha ezek nem is egyenlő 
m élységűét11 Csak utalva a korai, ma értékes forrásként forgatható adományokat, beszerzé
seket sorjázó éves jelentésekre,12 a gyűjteményi anyag ismertetéseire (Ja n k ó  1894a; 1896b; 
1902b; 1902c; 1905a; 1905b; BAt k y  1902a; 1903b; 1905; Sem a y er  1902a; 1902b; 1905a; 
1905b), e sorban elsőként lehet megemlíteni a múzeum grafikai, képzőművészeti anyagáról 
megjelent összefoglalót (Cs. Se b e s t y é n  1954b). Az alaposabb, a gyűjtés indokait is felvető és 
többé-kevésbé értékelő tanulmányokra azonban még több mint két évtizedet kellett várni. 
Nagy szerencse, hogy a múzeum három jelentős gyűjteményének gyarapodását a fejlesztés
ben meghatározó szerepet játszott szakemberek maguk is áttekintették. Nem egyéni indítta
tásból vállalkoztak erre, hanem a múzeum 100 éves évfordulója táján intézményi kezdemé
nyezésre. A gyűjteményeket értékelő tanulmányok azonban csak részben készültek el, s a meg
írt kéziratok -  azok közül sem mindegyik -  évtizedes késéssel jelentek meg. A legteljesebb 
Kresz Mária munkája a kerámiagyűjtemény gazdagodásáról, mely alaposan adatolt elemzés
sel és gondosan válogatott illusztrációkkal kisérve a gyűjtés 100 évét fogja át (K r esz  1977b). 
A tárgygyűjtés történetét és a szerzeményezés szempontjainak változását a bútor- és világító
eszköz-gyűjtemény esetében K. Csilléry Bűára (K . C s il l é r y  1989b; vö. K. C sillé r y  1985b), 
a textil- és viseletgyűjtemény kapcsán Fél Edit összegezte ( F é l  1989). Ő egyébként egy há
ború előtti cikkében már szólt az 1930-as évek múzeumi tárgygyűjtési gyakorlatáról (FÉL 
1938a).13 A bútorgyűjtemény ismertetése 1947-től, a textil- és viseletgyűjteményé 1930-tól 
az 1970-es évekig terjedő időszakot öleli fel. Mindhárom feldolgozásból plasztikusan kiraj
zolódnak a szerzők nagyszabású, az intézmény egészét erőteljesen befolyásoló gyűjtőmunká
jának alapelvei is. Ugyanezen korszakról szólva Gráfik Imre egy kisebb, az 1947-ben elkülö
nített tárgycsoport, a közlekedés-teherhordás gyűjtemény gyarapodását mutatja be (G r á f ik  
1989), Bodrogi Tibor pedig az Óceániából, Ausztráliából és Indonéziából származó tárgy
anyag háború utáni gyűjtését ismerteti (B o d r o g i 1989; vö. Vargyas 1992). Ez a két áttekin
tés, mely az előbbiekéhez hasonló okok miatt íródott, nem a szerzeményezés elveit, változó 
felfogásait elemzi, így inkább az Néprajzi Értesítő hasábjain 1961 és 1973 között napvilágot 
látott éves tárgygyűjtési beszámolók sorába illeszkedik.

Másodszor az egyes tárgyfajták, kisebb tárgycsoportok katalógusai, gyűjteményes be
mutatásai vallanak a múzeum tárgyállományáról -  a hangsúlyokról, s egyúttal közvetve a hiá
nyosságokról. A többtucatnyi idetartozó publikációra a kötet egyes fejezetei térnek majd ki. 
Hangsúlyozandó viszont, hogy az eddigi katalógusmunkák egészében nélkülözik a tervszerű
séget, így az ilyen publikációkból a változó kutatói érdeklődés nyomán a Néprajzi Múzeum

11 Valamivel e kötet előkészítése előtt, illetve nagyjából azzal egy időben külföldi felkérésre az Óceánia-, 
az Amerika- és az Afrika-gyűjteményről egy-egy átfogó tanulmány készült (Vargyas 1992; Gyarmati-  
Borsányi- F özy 1997; Földessy 1999), melyek részben átfedésben vannak a jelen kötet vonatkozó fe
jezeteivel. A nemzetközi gyűjtemények jelentősebb egységeit népszerű formában, szintén felkérésre, 
Wilhelm Gábor vette számba (Wilhelm 1997).

12 Lásd a Néprajzi Értesítő korábban negyedéves, majd éves jelentéseit, valamint a Magyar Nemzeti Mú
zeum évente megjelenő évkönyvében a Néprajzi Osztály beszámolóit (jelentés a Magyar Nemzeti Mú
zeum ... évi állapotáról. Budapest, 1898-1923).

13 A század első évtizedéhez lásd Semayer 1913, különösen 188-189.
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anyagának igencsak aránytalan képe rajzolódik ki az érdeklődő számára. Az 1960-as években 
úgy látszott, hogy az anyagot tervszerűen, katalógusokban fogják földolgozni. A megoldás 
módjában azonban nem volt teljes egyetértés a múzeumon belül. Fölmerült, hogy a gyűjtemé
nyeket egy kézikönyvben kellene ismertetni, amely az egész magyar tárgyi kultúráról adna át
tekintést.14 Ez lett volna a bevezetőben már említett, a 100 éves évfordulóra tervezett kötet. 
Mások, elsősorban Takács Lajos, a teljes anyag rendszerezett, katalógusszerű közzétételét szor
galmazták. A gyűjteményi anyag számbavételéhez ki is dolgoztak egy feldolgozási tájékoztatót, 
ám a vállalkozásnak egy kivétellel nem lett kézzelfogható eredménye. Egyedül Takács Lajos 
valósította meg a tervet, miután összeállította a földművelés-gyűjtemény teljes katalógusát,15 
de abból is csak egy mutatvány jelent meg (T a k á c s  1972). Ezt követően sem az „új” Bátky, 
sem a minden tárgy feldolgozására kiterjedő forráspublikáció munkálatai nem folytatódtak, 
miután Hoffmann Tamás elhibázottnak ítélte az ilyen jellegű munkákat, és más muzeológiai, 
kutatási irányokat részesített előnyben (vö. H o f f m a n n  1969). Utóbb, 1993-ban tárgykataló
gusok publikációjával önálló sorozat indult, amelyben egyéni kutatói érdeklődés szerint kivá
lasztott tárgycsoportok -  s nem az egyes gyűjtemények -  feldolgozásai jelennek meg (G á b o r 
j á n  1993; Szacsvay  1996a; F e jé r - R o b o z  1999; B. H orváth  1999).

A tárgycsoportok ismertetői, a különféle katalógusok ugyanakkor ritkán térnek ki 
-  s ha igen, akkor is csak futólag, nem kellő mélységben -  a beszerzés, a gyarapítás körülmé
nyeire, és a szerzeményezés tudományos értékelésére,16 amit az eddigi módszertani cikkek 
sem szorgalmaztak (S e b e s t y é n  1899; T a k á c s  197217). Ebből a szempontból az anyag ismer
tetése rendszerint Bátky Útmutatójának szenvtelen stílusát követi, aki csak elvétve tett említést 
a bemutatott tárgyak muzeológiai értelemben vett származásáról (kivételként lásd például 
B á tk y  1992. 170). Ez az eljárás részben érthető is, hiszen Bátky a népi tárgykultúra akkori 
felfogás szerinti teljességéről, s nem kisebb alegységeiről kívánt szólni. így új megoldást je
lent az a legutóbbi -  e kötet előmunkálataival párhuzamosan készült -  katalógus, mely a mú
zeum bútorgyűjteményének székeit úgy teszi közzé, hogy a szerző az anyagot a gyűjtéstörté
net szemszögéből tárgyalja ( F e jé r - R o b o z  1999). Ez persze csak egy szempont, a tárgyi em
lékanyagot feltáró katalógusok inkább az anyagcsoportosításban, a típusalkotásban töltenek 
be fontos szerepet. A műtárgykatalógusoknak, e sajátos feldolgozási, osztályozási metodiká
nak és publikációs formának kritikai értelmezésével ugyanakkor még adós a kutatás.

Harmadrészt következnek azok a tanulmányok, melyek szerzői a gyűjtési eljárások 
sajátságát, a gyűjteményfejlesztés irányait és körülményeit az eddig tárgyaltakhoz képest tá- 
gabb értelemben vetették fel. A múzeum százéves jubileumi kiállítását kísérő kötetben 
Kodolányi János érintette a szerzeményezés változó elveinek problémáját. „A 100 esztendő 
folyamán -  írta -  sokféle elgondolás, elv érvényesült a gyűjtemények gyarapításában, sokszor

14 NMI 01-02/1964. A Néprajzi Múzeum munkaterve 1963. IX. 1.-1964. VIII. 31. Takács Lajos ezt a 
tervet a „Bátky féle megoldás könnyebb és gyorsabb” lehetőségének nevezte a Jankó-féle koncepcióval 
szemben, „mely a teljes anyag tudományos igényű feldolgozását tűzte ki célul”; ennek jegyében alakí
totta ki saját elképzelését (EÁ 16181/1—II. Takács Lajos; A Néprajzi Múzeum Földművelés gyűjtemé
nye tárgyainak típuskatalógusa 19; 1972. 24).

15 EA 1618/1—II. Takács Lajos: A Néprajzi Múzeum Földművelés gyűjteménye tárgyainak típuskatalógu
sa I-X. rész.

16 Ez a nemzetközi gyakorlatot is jellemzi. Vö. Vansina 1992; idézi Schindlbeck 1993. 59.
17 EA 1618/1—II. Takács Lajos: A Néprajzi Múzeum Földművelés gyűjteménye tárgyainak típuskatalógu

sa 7-14, ahol röviden utal a gyűjtemény történetére.
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volt ez a tevékenység tervszerű, de gyakran tervszerűtlen is. A gyűjtemények összetétele rá
világít, koronként miképpen változott a néprajz meghatározása, gyakran ugyanabban az idő
ben is egymástól mennyire eltérő értelmezései éltek.” (K o d o l á n y i  1972a. 17.) E sorok érvé
nyes kutatási programként is olvashatóak, mert az itt megfogalmazott alapgondolatot a kuta
tás azóta sem töltötte meg tartalommal. Két évtizeddel később Selmeczi Kovács Attila (1991) 
elsősorban a tervszerűség, a módszertani fejlődés és a különböző szempontok szerint felvet
hető aránytalanságok fényében vázolta fel a magyarországi néprajzi tárgygyűjtés jellemző kor
szakait, támaszkodva a múzeumtörténeti irodalomra, saját kutatásaira és a megyei múzeumok 
néprajzi gyűjteményeinek ismertetéseiből (S e l m e c z i K ovács -  Sz a b ó  1989) leszűrhető tapasz
talatokra (Se l m e c z i K ovács 1991). A Néprajzi Múzeum magyarországi anyagának magvát ké
pező, Xántus János és Römer Flóris által az 1873-as bécsi világkiállításra gyűjtött -  ám a mú
zeumba különböző időszakokban, nem teljes egészében bekerült -  tárgyállomány összetételét, 
a gyűjtésük mögött lévő tudományos és gyakorlati megfontolásokat Gráfik Imre rekonstruálta 
az elsődleges források s részben újonnan feltárt adatok segítségével (G r á f ik  1997a).

Negyedik megközelítésként lehet megemlíteni azokat a kritikus véleményeket, 
amelyek a néprajzi tárgyanyag forrásértékére vonatkoznak, mert ezek áttételesen összefüg
gésben állnak a tárgyállomány kiterjedése, minősége esedegességeinek problémájával és a 
múzeumi gyűjtési gyakorlattal is. Ismeretes, hogy Györffy Istvánnak a múzeum anyagáról -  
talán túlzottan is -  lesújtó véleménye volt, mégpedig több szempontból is: „ha valaki -  írta 
-  a tárgyaknak az élettel való kapcsolatára keres adatokat, vajmi keveset talál, mert az anyag 
kilenctized része nem a szakemberek helyszíni gyűjtése, hanem kereskedőktől való vétel”; a 
gyűjtésben a tárgyak mellett elhanyagolták „a szellemi néprajzi gyűjtést”, s az élet rendkívüli 
ünnepi megnyilvánulásaival szemben a „hétköznapi, nehéz, primitív élet többnyire kívül re
ked a néprajzi kutatások régen meghúzott körén” (G y ö r f f y  1939. 80). A hiányosságok ki
küszöbölésének és az aránytalanságok megszüntetésének feladata az 1930-as évek végén fel
lépő és a 2. világháborút követő muzeológusnemzedékekre hárult. A széles körű gyakorlati 
munkát a tárgygyarapítás és -rendszerezés követelményeit kidolgozó módszertani írások is 
követték (F é l  1938a; 1963a; 1993; K o v á cs  1939b; Va jd a  1954a; F é l - H o f e r  1961a; 1964; 
H o f e r  1956; M orva y - M o l n á r  1966; T a k á c s  1972). Eközben -  s azóta is -  a gyűjtemé
nyekkel kapcsolatban újabb tudományos igények merültek föl. Hoffmann Tamás a nagy tör
téneti folyamatok rekonstrukciója, a rekonstrukció lehetősége és a társadalom erőteljes belső 
tagoltsága szempontjából fogalmazta meg véleményét ( H o f f m a n n  1969; 1974). Hofer Ta
más szintén a tárgyakból kiolvasható absztraktabb következtetések problémáját vetette fel, 
mégpedig azt, hogy alkalmasak-e a múzeumi tárgyak egy-egy társadalom szerkezetének, gon
dolkodásmódjának, aspirációinak megismerésére ( H o f e r  1983b). Szilágyi Miklós viszont 
gyakorlati muzeológiai szemszögből, többek között a Néprajzi Múzeumban az 1980-as évek
ben rendezett kiállítások tapasztalatai nyomán mutatott rá a bevett néprajzi gyűjtőkör szűkös
ségére -  így például az innovációk vagy az iparosodás hatására elterjedt tárgyak, alapanyagok, 
technikai eljárások elhanyagolására, hiányosan dokumentált voltára (Sz il á g y i 1984a. 55-68). 
Míg Hoffmann Tamás a kutatás elméleti mélységét hiányolva a társadalomtörténeti és mar
xista látószögű elemzést s ennek nyomán a tárgyvizsgálatok hagyományos medrének átala
kítását szorgalmazta, addig Hofer Tamás nemzetközi példák és elméleti tételek nyomán, 
Szilágyi Miklós pedig inkább gyakorlati megfontolások miatt a néprajzi kutatás tárgyi for
rásbázisának -  egymástól eltérő irányban kijelölt -  bővítését és a szemléletmód megváltoz
tatását tartotta megkerülhetetlen feladatnak. Ezek s más elképzelések (például P ir ó t h
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1993; H o f e r  1994b; M o l n á r  1994; F e jő s  2 0 0 0 c) már a tárgygyűjtésnek és -értelmezésnek 
napjainkban előtérbe kerülő dilemmáit érintik, s mint ilyenek nem a tárgyi emlékanyag ed
digi gyarapításának elveit, automatizmusait magyarázzák és értelmezik, hanem jövőbeli stra
tégiáinak lehetőségeit firtatják.

Ez a tanulmány mint a kötet bevezetője, mely 
S z em p o n to k  a N éprajzi M úzeum  a vállalkozás fontosabb közös pontjait hivatott 
form ációs fo ly am ata iró l kijelölni, nem adhatja a gyűjteményeket ismer

tető tanulmányok szintézisét. Az összegzés to
vábbi feladat lesz. Ennek ellenére nem lehet megkerülni néhány általánosabb szempont fel
vázolását, melyek újabb kontextust, további értelmezési keretet adnak a tanulmányokhoz. 
Kényszerű korlátok miatt öt, egyenként is több irányban végiggondolható, de egymással szo
rosan összefüggő kérdést vetek fel, nem azonos mélységben és terjedelemben, anélkül hogy 
bármelyiket is kimerítően taglalnám: 1. a Néprajzi Múzeum gyűjteményei egészének jellege;
2. az anyag intézményi tagolásának problémája; 3. a szerzeményezés alakulásának néhány kér
dése; 4. a Néprajzi Múzeum változó helye a magyar néprajz egészéhez viszonyítva; 5. az in
tézmény s gyűjteményei a „külvilág”, a szakmainál tágabb nyilvánosság összefüggésében.

Már fentebb szó volt róla, a gyűjtemények tagolódása amellett, hogy láthatóan 
rendszerint gyakorlati okokkal függ össze, szerves következménye tudományos előfeltevések
nek. Az anyag természetesnek vett csoportosítási módjai vagy a raktározási feltételek kötött
ségei, praktikus indokokkal magyarázott megoldásai akkor válnak kérdésessé, ha szembesít
jük az ismert képet más létező vagy lehetséges mintákkal. Erre a Néprajzi Múzeum történe
téből is vehetünk példákat. A megjelölt két első kérdéskör ezt, az anyag összetételét, annak 
jellegét érinti, az utolsó pedig kívülről ad ehhez keretet, a kapcsolódások kontextusát.

A Néprajzi Múzeum gyakran hangsúlyozott kivételes adottsága, hogy a magyar és 
a nemzetközi néprajzi anyag itt egy múzeumon belül található. Valóban ismert tény, hogy Eu
rópában rendszerint külön múzeumok alakultak a nemzetállamok saját népi kultúrájának 
megörökítésére és a gyarmati népektől származó tárgyak gyűjtésére. De a Néprajzi Múzeum 
kivételessége mégis viszonylagos, mert másutt is vannak olyan múzeumok -  noha kisebb mé
retekben, mint Budapesten - , ahol a saját anyag mellett távoli népek vagy más európaiak kul
túrájának tárgyai is megtalálhatók, így például Varsóban, Krakkóban, Ljubljanában vagy Bécs- 
ben, ahol az Österreichisches Museum für Volkskunde őriz európai néprajzi anyagot is -  ki
véve magyart. Ismeretes, hogy Párizsban a Musée de l’Homme sajátos ellenpélda: itt a nagy 
tengerentúli gyűjtemények mellett némileg az európai népi kultúrákra s 1937-ig, a Musée 
National des Arts et Traditions Populaires megalapításáig a franciaországira is kiterjedt a fi
gyelem, legalábbis eddig így volt, mivel az egész párizsi rendszer átszervezés alatt áll (S e g a 
l e n  1999). Ennek kapcsán el szokás mondani a történetet: a Néprajzi Múzeum alapjait 
Xántus János délkelet-ázsiai gyűjteménye vetette meg, s azzal, hogy őt mint a Néprajzi Osz
tály első kinevezett igazgató őrét megbízták az 1873-as bécsi világkiállítás magyar anyagának 
összegyűjtésével, létrejött a kettős gyűjtőkör lehetősége. Igen ám, de a világkiállítási anyag 
csak jóval később került a Néprajzi Osztályhoz az Iparművészeti Múzeumtól, s kezdetben fe
lettébb esetleges volt a magyar anyag gyarapodása, bár ezt Xántus maga is szorgalmazta, töb
bek között az ezredéves kiállítás kapcsán (X á n t u s  1892). Sőt az adatok azt is mutatják, hogy 
Xántus eredetileg a kéttípusú anyagnak külön-külön képzelt el önálló múzeumot. Kezdetben 
meglehetősen esetleges tényezők és különböző mellékkörülmények véleden egybejátszása,



Útmutató...

majd Jankó János határozott, elméletileg is megalapozott fellépése eredményeként a Népraj
zi Osztály mindkét irányban folytatta gyűjtőmunkáját, és a lehetséges két múzeumtipus egy- 
gyé vált (vő. H o f e r  1973; F e jő s  2000c).

A Néprajzi Múzeum nem magyarországi, nemzetközi tárgyi anyaga jelenleg hat 
gyűjteményben található, amelyet alapvetően földrajzi elvek alapján választottak szét. Össze
sen kb. 54 000 műtárgy (1998) képviseli a nem magyar nyelvterületet, vagyis a teljes tárgy
állomány jó egynegyede, amit kéziratos feljegyzések, fényképek, filmek és hangfelvételek 
egészítenek ki. Ezek nem a tárgyi kollekciók mellett, hanem a magyar anyaggal együtt a meg
felelő archivális gyűjteményekben találhatók. Elkülönítésüket földrajzi mutatók teszik lehe
tővé. Az állomány törzsanyagát szinte minden földrész esetében a múlt század végén, illetve 
századunk elején gyűjtötték össze, de a gyarapodás jelenleg sem állt meg.

A tárgyállomány ilyen kettőssége mellett az egyetemes és a nemzeti viszonya vé
gigkíséri a Néprajzi Múzeum eddigi történetét az intézmény irányultsága és a kutatói szem
lélet síkján egyaránt. A szakmai orientációban, a múzeumi tevékenység legáltalánosabb céljá
ban és értelmében változó vegyületet adott az általános néprajz -  etnológia, antropológia -  
és a szorosabban vett, a hazai viszonyokat tanulmányozó néprajz felfogásmódja. A két pólus 
változó viszonyban van egymással, kapcsolatukat, illetve az egyes ágakról vallott elképzelése
ket természetesen korszakonként, az intézmény vezető munkatársainak munkássága szerint 
többféle szín árnyalja, de az alapok jószerével Jankó .óta szilárdak, ő ,  majd nyomában Bátky 
Zsigmond az általános és a magyar néprajz összhangját vallották, s annak értelmében alakí
tották kutatásaikat és a múzeumi munkát. Jankó jelölte ki azt a programot, amiben a magyar 
nép s az ország nemzetiségeinek tanulmányozása elsőbbséget élvezett, amihez összehasonlí
tó alapon hozzákapcsolta a szomszédos és rokon népek anyagának gyűjtését és vizsgálatát. 
Harmadik körben más népekre, távoli kontinensekre az emberiség fejlődésének távlatai mi
att terjesztette ki a figyelmet és a múzeumi rendszert (B á tk y  1929. 3-4; K o d o l á n y i 1973. 
12; Sz e m k e ő  1997a). Tevékenységét ugyanakkor a tudományos munka jelentőségének és a 
nemzeti művelődést szolgáló szerepének egységes felfogása jellemezte (Sz il á g y i 1993. 2 2 - 
23). Utóbb szemléleti irányok, iskolák viszonylagos változatossága érvényesült az intézmény 
falai között, de ezek a törekvések a kutatások alapvető célját és a muzeológiai munka nagy 
részét nem állították át gyökeresen más pályára. A szemléleti fordulatot ugyan nem lehet el
vitatni a 2. világháború utáni nemzedékektől, akik között ugyancsak éles különbségek voltak 
-  elegendő Balassa Iván, Bodrogi Tibor és Hoffmann Tamás karakterisztikusan eltérő felfo
gására és szakmai habitusára gondolni - , ám történeti távlatban mindez megfért az alapító 
atyák meghúzta keretek között. Legfeljebb az egyetemes és nemzeti egymáshoz mért viszo
nya, valamint a tudományos szemlélet alapzata, jellege, ideológiai horizontja szerint lehetsé
ges különbségeket kimutatni.

A múzeum alapirányultságát s ily módon a múzeumi anyagot a művelődéstörténet 
határozza meg. Ez az a keret, ami eddigi évtizedeit mindvégig jellemezte, noha az imént jel
zett felfogásbeli különbségektől nem szabad eltekinteni. Idézhetjük a Bátky Zsigmond által 
megfogalmazott klasszikus nézetet s egyben törekvést, mely szerint a néprajzi múzeumoknak 
előbb-utóbb ki kell egészülniük más gyűjteményekkel, hogy „az egész emberiség művelődé
sét” átfogva „valódi művelődéstörténeti múzeummá” váljanak (B á t k y  1992. 5 -  kiemelés az erede
tiben). Épp ez a külső kapcsolódás magyarázza a szorosabban vett „néprajzi beosztású rend
szer” jellegét. Elragadtatva írt a nürnbergi Német Múzeumról: „Itt volt módunk először tel
jes valóságában átérezni azt, hogy mi az a művelődéstörténeti múzeum. [...] A mi viszonya
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inkra alkalmazva benne foglaltatik ebben: a Régiségtár, Néprajzi Tár (csak hazai anyag), 
Könyvtár, Képtár (antik) és iparművészeti gyűjtemény a modern mintagyűjtemény leszámí
tásával. Ezek egy kalap alá fogva alkotják a germán nemzeti múzeumot.” (B á tk y  1909a. 201.) 
Nem az egyetemes néprajzi anyag jelentőségének elvitatása itt az érdekes, hanem az ideális
nak tekintett művelődéstörténeti szemlélet és a nemzeti jelleg kidomborítása, összekapcsolá
sa. Figyelemre méltó, hogy 1905-ben Herrmann Antal németül közzétette a Magyar Nemze
ti Múzeum 100 éves jubileumi díszalbumában megjelent, a Néprajzi Osztályt s anyagát ismer
tető tanulmányokat (B átk y  1905; J a n k ó  1905a; 1905b; Sem a y e r  1905a; 1905b), mégpedig 
Die Völkerkunde im Ungarischen National-Museum címmel, kiegészítve a múzeum őstörténeti és kö
zépkori -  vagyis a Régiségtár egyes algyűjteményeinek -  anyagával ( H e r r m a n n  1905). Esze
rint a néprajz, mely egyetemes, mert a népeket tanulmányozza (Völkerkunde), művelődéstörté
neti és nemzeti alapon kiterjed a saját történeti múlt szinte teljes műveltségének vizsgálatára. 
Legalábbis elvileg, mert a valóságban figyelme szűkebb, a múlt emlékeinek kutatását átengedi 
történeti tudományszakoknak, társadalmilag pedig nem lép túl a „nép” vizsgálatán. Mégis jel
zésértékű ennek a múzeumi anyagot ismertető német kiadványnak a címe, tartalma.

Radikálisan más felfogást és ezzel a múzeum jellegének a kialakulthoz képest más 
profilját voltaképpen kevesen szorgalmazták. A nagy kihívás egészen máig a művelődéstör
téneti, kultúrtörténeti iránnyal való szakítás vagy annak legalább részleges megváltoztatása, 
kiegészítése. Kezdetben, az első évtizedekben az embertan, a fizikai antropológia kecsegte
tett az irányváltás szándékával, majd az 1960-as évektől az általános társadalomtudományi 
szemlélet terjedése.

A Jankó által lefektetett alapokhoz képest utóda, Semayer Vilibáld szándékozott 
először erőteljesebb fordulatot végrehajtani, mégpedig az antropológia irányába, de nem ju
tott messzire. Az embertan azért is érdemel figyelmet, mert egyben a néprajzi gyűjtés határ- 
területéről s közelebbről a Néprajzi Múzeum egy olyan anyagáról van szó, mely utóbb levált 
gyűjteményeiről. Az antropológiának Jankó felfogásában is megvolt a helye, hiszen ő szintén 
rendelkezett embertani szaktudással, ám nem kívánta azt túlhangsúlyozni. A fizikai antropo
lógia és a magyarországi néprajz között szoros kapcsolatok voltak, s egy múzeumi emberta
ni gyűjteményt minden érdekelt kívánatosnak tartott ( H e r r m a n n  1890a; 1890b; 1895; Se 
m a y er  1902b; 1905b; 1912; 1914a; Se b e s t y é n  1912). Ez pár évtizeden keresztül a Népraj
zi Osztály keretében meg is valósult, legnagyobb egységét Török Aurél 1912-es halála után 
megszerzett koponya- és csontvázgyűjteménye, valamint fényképek képezték. Az embertani 
gyűjteményt 1941-ben a Régészeti Tárnak adták át letétként.18 így nem véleden, hogy az ant
ropológia szempontjából fogalmazódott meg a néprajzi gyűjtemény átalakításának igénye, el
képzelése is. Semayer előtt a korabeli Néprajzi Osztály tevékenységét jóval meghaladó nagy
szabású kutatási bázis és múzeum ideálja lebegett, aminek mintáját egyik tervezete szerint né
met példákból merítette. Közelebbről a berlini és lipcsei néptani kutatóintézetekre gondolt,

18 „Az embertani gyűjtemények tárgyait, természet után készült öntvények, pontosan meghatározott hely
zetekben készült fényképek, bőr-, haj- és szőrpróbák, csontvázak és koponyák képezik." (Semayer 
1902b. 373.) A Török Aurél-féle anyag múzeumba kerülésének időpontját egyelőre pontosan nem si
került megállapítani. Az átadásról: Domanovszky 1942c. 89 (ugyanaz NMI 9/1942), az átadott anyag 
jegyzékéhez lásd átvételi elismervény (NMI 29/1943). A VKM 52462/1924. számú rendelete szerint 
minden régészeti ásatásból előkerült antropológiai anyagot a Néprajzi Tár embertani gyűjteményének 
kellett átadni (uo.). Domanovszky 1959. 6 szerint az antropológiai gyűjtemény 1947 után a Természet- 
tudományi Múzeumba került, de ez az állítás kétséges, további pontosítást igényel.
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de éppen hogy nem követte volna azok társadalomtörténeti irányultságát, hanem egy ilyen 
intézmény magyar megfelelőjét természetrajzi, biológiai-antropológiai alapon alakította vol
na ki (Semayer 1916a; korábban: 1912; 1913. 190-191; 1914a). Különös módon ötletéből 
legtöbb még a Tanácsköztársaság alatt elképzelt néprajzi múzeum keretében valósult volna 
meg, bár a tervezet szerint számára az új, öt osztállyal rendelkező néprajzi múzeum ergoló- 
giai, azaz tárgyi néprajzi osztályát szánták.19 Ellenjavaslatot is készített, hangsúlyozva saját 
embertani kiindulópontját és nagyszabású intézményalakítási tervét. Mindebből, miként az új 
nemzeti múzeumból és a kibővített néprajzi múzeumból a forradalom bukása után semmi sem 
lett. Bátky, bizonyára személyes ellentétek miatt is, Semayer elképzeléseit, a múzeummal kap
csolatos szándékait hóbortos tervnek tartotta (Bátky 1926b. 46). Az antropológiai szemléle
tet és kutatást a múzeumban a két háború között Bartucz Lajos érvényesítette, aki az antropo
lógiai gyűjteményt gondozta. Ő 1935-től igazgatója is lett a múzeumnak, ami azonban nem 
járt azzal, hogy az intézmény munkájában eltolódás következett volna be az embertan javára.

A 2. világháború után fokozatosan megerősödött a társadalomtudományi és a tör
téneti szemlélet. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a gyűjtőmunkában a legfontosabb alap
elv továbbra is a földrajzi elterjedés nyomon követése volt, amit ekkor a módszeres és exten- 
zív feltárás alapjára helyeztek (Barabás 1949; Balassa 1954b; Bodrogi-V incze 1962; 
Szolnoky 1962; 1963; KodoLÁNYI 1965b; Takács 1972; stb.). A történeti, társadalmi szem
lélet elmélyítése hatására ugyanakkor a „táji eltérésekben inkább a fejlődés ütemkülönbségeit” 
kezdték látni (Fél 1989. 21.; vö. K. Csilléry 1989b). A történeti szemlélet gyökeresen új 
felfogást jelentett, nem a megelőző időszakra jellemző, a tárgytörténetet, a típusok evolúció
ját s elterjedését nyomozó irányt követte. Többféle módon jelentkezett: a felszínen, a marxis
ta frazeológiában mindkét összefüggésben, de részben újabb kutatási irányok -  Így a parasz
ti társadalom változása, osztálytagozódása, a társadalmi különbségek és a rétegzettség (pél
dául Balassa 1955a; Kardos 1954; 1955; Morvay 1955; K. Csilléry 1985a), az átányi mun
kában kiteljesedő monografikus szemlélet,20 illetve az összetartozó, funkcionális tárgy- 
együttesek kutatása (Fél- H ofer 1961a; 1964; 1969b; Hofer 1981; Morvay-M olnár 1966; 
vö. Szolnoky 1962. 204; 1963. 91-92) -  megjelenésében s jelentős elméletalkotásban. Hoff
mann Tamás képviselte a leghatározottabban a társadalomtudományi tájékozottság és társada
lomelmélet talaján álló s -  mint már szó volt róla -  a történeti folyamatok és életmódváltozá
sok magyarázatát valló agrártörténeti-néprajzi felfogást. A kulcskérdés ebben a történelem di
namikája, amit az anyag interpretációjában -  tanulmányban, kiállításokon -  érvényesített, 
konkrétabban többek között s kezdetben elsősorban a szabadtéri néprajzi múzeum új koncep
ciójában és gyakorlati munkájában (Hoffmann 1969; Balassa M. 1989. 39-42).

19 A tervezett Néptudományi Intézet és Múzeum osztályai lettek volna: I. Anthropogeographia és 
demographia, II. Néprajz és ergológia, III. Néplélektan és általános etnológia, IV. Folklór, V. Népze
ne (Balassa 1951. 435-438). Mindez alternatív megoldást körvonalaz az akkor létező múzeumi rend
del szemben, de érdemben semmi nem valósult meg belőle.

20 Az átányi kutatást belső viták kísérték, de nincsenek ennek publikált dokumentumai. Csilléry Klára és 
Morvay Judit gyűjtéseként létezett a bodonyi gyűjtemény is, de ezt nem kezelték, nem tartották fenn 
önállóan. Utóbb mások is kísérleteztek a monografikus szemlélet érvényesítésével egy-egy tárgycsoport, 
anyagféleség teljes készletének összegyűjtése céljából. Itt lehet hivatkozni Fél Edit azon törekvésére is, 
hogy kiállítási célból társadalmi csoportok, jellemző helyzetek -  szakmári vacsorázó család, mezőköves
di községi elöljáróság, koldustársulat stb. -  tárgyainak együttesét igyekezett megszerezni (vö. Fél-  
Hofer 1970. 130-131).
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A társadalomtudományi szemlélet újabb irányai főként a társadalmak működését, 
szerkezeti vonásait, dinamikáját, kommunikációs és szimbolikus viszonyait szándékoznak 
megérteni, magyarázni. A múzeumi tevékenységben ennek lehetséges előmozdítója az empi
rikus társadalomvizsgálat, a jelenkortörténet, a szociológia, művelődésszociológia lágyabb 
módszerei, de mindenekelőtt a kulturális antropológia vagy szociálantropológia s legutóbb a 
mindezeket jószerével egybefoglaló, de egyben több irányzatot mutató „új anyagi kultúra ku
tatás” (F ejő s  1999; 2000c), melyek eltérő mértékben ugyan hatással vannak a kutatói szem
léletre, de a muzeológiai tevékenységben áttörést eddig nem eredményeztek. Többször fel
merült jelenkorkutató részleg vagy a modern társadalom egyes rétegei, csoportjai életmódjá
nak, tárgyi világának jelenkori dokumentációs munkája (például H o f e r  1972), anélkül hogy 
ez a múzeum beállítottságát, anyagcsoportosítási elveit stb. érdemben befolyásolta volna. 
Ilyen kísérletek legföljebb kisebb tárgyegyüttesek beszerzéséhez vagy egy-egy kiállításhoz ve
zettek.21 Az alapkérdés továbbra is nyitott: milyen korrekciók tehetők a művelődés- és kul
túrtörténet nyomvonalát követő és azt egyben megvalósító, kiteljesítő múzeumi munkában; 
érvényesíthető-e -  ha igen, akkor hogyan -  az általános s egyben az újabb irányzataiban kü
lönböző lehetőségeket tartogató társadalomtudományi szemlélet az elsődlegesen a tárgyak 
feldolgozásán alapuló tudományos, interpretációs múzeumi tevékenységben? Nyilvánvaló, 
ma ez a néprajz és a kulturális antropológia egészét átható probléma, ugyanakkor sajátos kér
déseket vet fel múzeumi vonatkozásban.

Általános tapasztalat, hogy a mai, a kortárs élet megnyilvánulásait illető gyűjtések 
minduntalan problémákba ütköznek. Úgy látszik, a múzeumi megőrzés mint múltra vonat
kozó tevékenység (múltorientáció) és a jelenkori gyűjtés (jelenorientáció) összehangolása a 
gyűjteményfejlesztés alapvető nehézsége ( H o o p e r -G r e n h il l  1992. 22), amivel a múzeumok 
nehezen vagy egyáltalán nem tudnak megbirkózni sem elméletileg, sem a konkrét feladatok 
megnyugtató kijelölésében. A néprajzi, antropológiai múzeumok világszerte szembesülnek 
ezzel a problémával, miután az objektív körülmények átalakulása miatt megváltoztak a bevett 
mederben ható múltorientáció feltételei, módosultak a szaktudomány alapvető kérdésfölte
vései. Ugyanakkor ez az a múzeumtípus, mely az eddigi gyakorlata alapján, valamint elméle
ti okokból talán a leghivatottabb a körülöttünk zajló mindennapi élet múzeumi módszereket 
követő tanulmányozására, reprezentációjára. A szükségesség belátásának korlátáit jól jellem
zi, hogy a mai viszonyok vizsgálatát szorgalmazó kampányok a svéd SAMDOK programot s 
néhány más kisebb kísérletet (R o s a n d e r  1980; Sz a b ó  1984; S il v e n -G a r n e r t  1996; R o g a n  
1992; F e n t o n  1995; G öüw a ld - K la g e s  1996; P iz z o r n i  1996; Va r in e  1996; K u h n - L u d - 
w ig  1997; M ü l l e r  1999) leszámítva mindeddig kevés gyakorlati eredménnyel jártak, bár a 
megszületett teljesítmények így is nagy jelentőségűek. De tény, nem sikerült megállapodni a 
jelenkori néprajzi tárgy fogalmában, még annak kijelölését elősegítő lehetséges gondolkodá
si irányok körében sem. A jelenkori viszonyok jellemzésére felhasználható információk kiter
jedésének szükséges meghatározása, a kutatási módszerek megállapítása is még a jövő felada
ta, legalábbis Svédországot leszámítva világszerte, de Magyarországon különösképpen.

A Néprajzi Múzeum anyagának tagolása 125 év alatt változatosan alakult, miköz
ben érthető módon meg is szilárdult, s öt évtizede alapvetően azonos rendet követ. Xántus

21 Az 1980-1990-es évek példái közül említést érdemel az Utunk, életünk című, az 1945 utáni életmódvál
tozásokat bemutató 1985-ös kiállítás, a mai karácsonyfadíszek kamarabemutatója 1988-ban, valamint
A vidék polgárosodása -  áj szerzemények a Néprapá Múzeum gyűjteményeiben 1980-1989 című kiállítás 1989-ben.
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első tervezete és Jankó alapozó koncepciója még a kialakulás, a forrásbázis megalkotásának 
eltérő felfogásait mutatja (G r á f ik  1997a. 20; Sz e m k e ö  1997a. 59-60, 75-82). Bátkynak a 
magyar tárgyállományt összegző, az Útmutatóban lefektetett kanonikus rendszere, majd az 
anyagcsoportok spontán -  az elhelyezés, az anyagfajták kezelése és tartalmi kérdések miatt -  
önállósuló folyamata s az 1947-es intézményesen elrendelt beosztása a főbb állomások, me
lyekről a tanulmányok adatszerűén szólnak. E beosztás és a jelen kötet összevetéséből vilá
gosan kiderülnek a változások, melyek alig módosítottak a rendszeren. Az 1947-es szervezet 
Balassa Iván közléséből ismeretes:22 I. Magyar Osztály: 1. gazdálkodás, 2. építkezés, házbe
rendezés, 3. textil, népviselet, 4. kerámia, 5. konyhafelszerelés, 6. mesterségek, 7. hagyomány 
tárgyai; II. Nemzetközi Osztály: 1. Európa, 2. Ázsia, 3. Afrika, 4. Ausztrália és Óceánia,
5. Amerika; III. Népzenei Osztály: 1. népzenei anyag (fonográfhenger, gramofonlemez, támla- 
pok, egyéb gyűjtött anyag), 2. hangszeranyag; IV. Etimológiai Adattár: 1. kéziratgyűjtemény,
2. dokumentumgyűjtemény, 3. fényképgyűjtemény, 4. rajz- és festménygyűjtemény, 5. térkép- 
gyűjtemény, 6. kliségyűjtemény; V. Könyvtár (B a la ssa  1954b. 301). Két részlet néhány mon
dat erejéig azonban feltétlenül figyelmet érdemel.

Jankó felfogása tovább élt Bátkynál, aki követte a múzeum mestere által meghatá
rozott három nagy kutatási területének irányát. Bátky ugyanakkor szintén Jankó nyomában ha
ladva, az ő terveit, rajzait felhasználva és a nemzetközi szakirodalmat követve kidolgozta az 
anyag tematikai beosztását, ami megalapozta a múzeum és a tárgyi néprajzi vizsgálatok szak
rendjét, a jellemző nagy vizsgálati témaköröket (miközben lemondott az anyag Jankó tervez
te tipológiájáról). A nemzetközi, pontosabban a tengerentúli anyagon kivül minden egyéb eb
be a tematikai rendbe sorolódott, függetlenül attól, hogy melyik néptől, a történeti Magyaror
szág vagy a szomszédos országok melyik területéről származott. Az Útmutató tizennégy szak
csoportjának rendszerében Bátky elsősorban a magyar anyagot ismertette, de rendszeresen ki
tért a történeti Magyarország nemzetiségeinek kultúrájára is, tárgyleírásaiban, illusztrációiban 
keverednek a magyar és nem magyar tételek. Ez nem véleden, mert meggyőződése szerint -  
mint a bevezetőben kifejtette - ,  a kultúra „nincs népekhez kötve, hanem egyes kisugárzó pon
tokból más népekhez is átterjed s a népek az emberi művelődés egyes fázisainak csak időleges 
hordozói” (B á t k y  1992. 5. -  kiemelés az eredetiben). Kötete tehát bővebb a magyar anyagnál, s a 
múzeum tematikai beosztása máig érvényes módon fenntartja a magyarországi anyag egységét 
etnikai különbségektől függedenül (vö. Bá t k y  1922a; 1929). Konkrétan: a Magyar Osztály ke
retébe tartozó gyűjtemények nemzetiségi anyagot is tartalmaznak, míg a környező országok és 
a rokon népek tárgyállománya az Európa-gyűjteményben található.

Az 1947-es gyűjteményi beosztás tehát nem előzmények nélküli, még szervezeti ala
pon, a különálló anyagkezelés szempontjából sem. Nincs mód számba venni, hogy a mai gyűj
temények közül melyik mikor s milyen mértékig önállósult még az átszervezés előtt, de az biz
tos, a legtöbb esetben sor került erre. A legelső viszonylagos elkülönített egység minden jel sze
rint a fényképanyag volt (Bá tk y  1901b), amit a fonográffelvételek önálló kezelése követett (Je 
l e n t é s  1900. 74), noha mindezeket továbbra is a tárgyakkal azonos rendben leltározták; bár a

22 Az átszervezésről a múzeum munkatársait értesítő 1947. február 14-i körlevélben (NMI 46/1947) Var
gha László főigazgató viszont a következő beosztást közli az érintettekkel (az algyűjtemények nélkül): 
I. Magyar Gyűjtemény: 1. gazdálkodás; 2. település, építkezés; 3. mesterkedés; 4. textília; 5. hagyomány 
tárgyai; 6. népzene, II. Etimológiai Adattár: 1. gyűjtésszervezés; 2. tárgyi anyag írásos kiegészítése; 3. 
folklore anyag; 4. fényképtár; 5. rajz, térkép; 6. klisé. III. Könyvtár. IV. Nemzetközi Gyűjtemény: 1. Eu
rópa; 2. Ázsia; 3. Ausztrália és Óceánia; 4. Amerika; 5. Afrika.
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fotóknak 1894-ben önálló leltárkönyvet nyitottak. Egy 1925-ből származó, a Néprajzi Osztály 
szervezetét rögzítő dokumentum a tudományos és adminisztratív vezetés, valamint a könyvtár 
és a sokszorosítóműhely mellett a következő hét „ügykört” különbözteti meg: magyarországi 
gyűjtemények alosztálya, magyar népművészeti gyűjtemény, magyar embertani gyűjtemény, ma
gyar népzenei gyűjtemény, a magyarral rokon népek gyűjteményeinek alosztálya, tengerentúli 
népek gyűjteményeinek alosztálya. A tudományos tisztviselők munkabeosztása a tárgyi anyag te
matikai tagolódását, elkülönített gyűjteményi csoportjait jelzi. Ekkor Bátky Zsigmond kezeli a 
magyarországi gyűjtemények alosztályának építkezés, konyha és házfelszerelés csoportját; 
Madarassy László az ősfoglalkozási és gazdasági csoportját; Györffy István a viselet-textil cso
portját, továbbá „ideiglenesen gondozza a népművészeti gyűjteményt s a magyarral rokon né
pek gyűjteményének török-tatár csoportját”; Kemény György kezeli a tengerentúli népek gyűj
teményeinek alosztályát; Viski Károly a magyarországi gyűjtemények alosztályának kerámia és 
kismesterség csoportját, gondozza a fényképtárat; a háromfős tudományos segédszemélyzetből 
pedig Bartucz Lajos kezeli a magyar embertani gyűjteményt és ideiglenesen a finnugor csopor
tot.23 Az 1930-as években, az Etimológiai Adattár megszervezése előtt a tudományos munka 
hasonló rendet követ azzal, hogy az idézett tartalmi csoportokat egybefogó néprajzi gyűjtemény 
mellett az embertani és a népzenei gyűjtemény élvez viszonylagos önállóságot (B a r t u c z  1937. 
497-498). Az anyagfelosztás ténye az egyes gyűjteményi csoportok gondozásának személyre 
szóló lebontásában is kifejeződött (Ba r tu c z  1937. 499-501; D o m a n o v sz k y  1941; stb). A mai 
helyzetet előrevetítő, leginkább önállónak tekinthető gyűjtemény az akkor közel 12 ezer dara
bot számláló textil- és viseletgyűjtemény volt, miután 1934-ben a múzeum első korszerű raktá
rának kialakításával külön helyiségbe került (D o m a n o v s z k y  1959. 13).

A múzeumi forrásanyag kezelése és hasznosítása szempontjából figyelmet érdemel 
még a tudományos és a szemléltetőanyag szétválasztásának kérdése. Kezdetben a lehetőségek
hez képest mindent bemutattak, pontosabban a tárgyak elhelyezésében arra törekedtek, hogy 
minden egy helyütt s látható legyen. Ebben a szellemben készült az első állandó kiállítás 1898- 
ban (VlKÁR 1898; J a n k ó  2000). Az anyag gyarapodása, differenciálódása miatt Bátky 1909- 
ben -  a berlini Museum für Völkerkunde rendkívüli zsúfoltsága láttán -  didaktikai szempont
ból a tudományos és a szemléltetőanyag szétválasztása mellett érvelt (B á tk y  1910. 223), amit 
az Iparcsarnokban részlegesen (Sem a y e r  1907b), majd a tisztviselőtelepi múzeumépületben 
az 1925-ben megnyílt állandó kiállítással, illetve raktárak elkülönítésével következetesen, tel
jes egészében meg is valósítottak (B á tk y  1922a. 6; 1929. 6). A látható anyag mennyisége a 
gyarapodással párhuzamosan egyre csökkent. A 2. világháború után már külön folyamatos mú
zeumi feladatként jelentkezett a megfelelő raktárak kialakítása,24 ami a Könyves Kálmán kör
úti épületben egyre inkább kiterjedt a korábbi kiállítóterekre, s végül a kiállítások megszünte
téséhez vezetett (B a la ssa  1954b. 302; K o d o l An y i  1972.15; Se l m e c z i K ovács 1989. 21). Ma

23 Kimutatás a M. N. Muzeum Néprajzi osztálya ügyköreiről és személyzetének munkabeosztásáról, NMI 
24/1925. Részben közli Szilágyi 1984c. 587.

24 A háborús károk helyreállításakor a múzeum vezetői úgy döntöttek, hogy a korábbi állandó kiállítás ter
meinek egy részében is raktárakat létesítenek. Kezdetben kiállításokról még szó sem lehetett, a Nem
zeti Múzeumból kellett a tárgyakat (600 ládában) visszaszállítani. Az újonnan kialakított raktárak meg
felelő berendezést, tárolási eszközöket kaptak, így a múzeum anyagát alapítása óta először sikerűit kor
szerű, a műtárgyak nagyobb részét befogadó raktárakban elhelyezni. A raktárak azonban fűthetedenek 
voltak, és nagy volt bennük a hőmérséklet-ingadozás (Balassa 1954b. 302; Domanovszky 1959. 23; 
KodolAnyi J ános tájékoztatása).
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a tárgyak zöme raktárakban (a Kossuth téren, illetve Törökbálinton) található, amiből állandó 
és időszaki kiállítások nyújtanak szemelvényeket A múzeumi anyag teljességének hagyomá
nyos áttekintő panorámája elvesztette jelentőségét (vö. Etnolog 1998), viszont előtérbe ke
rült egy-egy tudományos, illetve társadalmi, kulturális probléma elemző bemutatása mint mú
zeumi reprezentációs eljárás.

Az ilyen múzeumon belüli formációs folyamatok és a néprajzi gyűjtemények kon
cepcionális kérdéseinek tudatos végiggondolása nemcsak az eddigi gyűjteményi anyag létre
jötte, tartalma, jellege, tagolása vizsgálatát segíti, hanem gyümölcsöző a további kutatások, a 
mai és jövőbeli néprajzi-antropológiai muzeológiai tevékenység elméletileg megalapozott ala
kítása szempontjából is. A múzeum tárgyakat gyűjt, de az elmúlt jó évszázadban egyre tuda
tosabb -  bár olykor elhomályosuló -  szemponttá vált a tárggyal kapcsolatos adatok, informá
ciók felhalmozása is. Példaként említhető, hogy a Néprajzi Múzeumban a legelső komolyabb 
hazai néprajzi anyag, a Kalotaszegről származó tárgyak meghatározása érdekében Bátky Zsig- 
mond kétszer is a helyszínre utazott, magával vitte az anyag fényképeit, rajzait, illetve a tár
gyak egy részét, a textilneműket magukat is, hogy a hiányzó adatokat felderítse (Bátky 
1901a; vö. F e jő s  2000a). A kötet tanulmányai is több kritikai megjegyzést idéznek az aján
dékok, a kereskedőktől, a felületes gyűjtésekből származó tárgyak értékével kapcsolatban. 
A tárgyállomány folyamatos gyarapítása mellett 1939-től lényegi változást jelentett a leltáro
zási, nyilvántartási rendszer (más szóval a tárgyak adatolásának, vagyis a belső, addig követett 
formációs folyamatok) kibővítése, valamint a skandináv, finn mintára megszervezett archí
vum adatgyűjtésének megindulása (Kovács 1939b). Ezek, valamint a 2. világháború utáni 
szervezeti, személyi változások, nyilvántartási rendelkezések, a 8 pontos leírókarton és a föld
rajzi, valamint tárgyi mutatók rendszeresítése (Balassa 1954b; 1955b; Barabás 1949) nyo
mán kiszélesedett a múzeumi tevékenység. (Az ilyen új nyilvántartási rendelkezések 1950-től 
országosan kötelezőek lettek minden állami múzeumban, minden szakágra vonatkozóan, s 
máig érvényben vannak; kidolgozásukban Fél Edit franciaországi tapasztalatait hasznosítva 
meghatározó szerepet játszott [vö. K. Csilléry 1993].) Ha hosszú távon nézzük, úgy is fogal
mazhatunk, hogy a tárgyaktól fokozatosan az információ felé mozdul el a gyűjtőmunka szem
léleti irányultsága, amiben a század derekán bevezetett újítások alapvetőek voltak. Mindez 
nem a tárgyak iránti érdeklődés visszaszorulását jelentette, ellenkezőleg: a néprajzi tény fogal
mának kibővülése/kibővítése, a tárgy értelmezését segítő adatok pontosítása miatt ekkor a 
tárgy iránti figyelem minőségileg új korszakát érzékelhetjük. A néprajzi adatok, adatbázisok 
fentebb kifejtett formációs folyamatai és törvényszerűségei alapján -  megerősítve tehát elmé
leti érvekkel is szükség van újabb pályamódosításra. Ilyen irányban hat a muzeológiai gya
korlat, a tárgyszemlélettel kapcsolatos történeti tendenciák alakulása is, melynek kitüntetett 
szakasza volt a század közepének idézett belső átrendeződése. E kötet tanulmányainak utolsó 
fejezete burkoltan egy újabb, már évek, sőt évtizedek óta érlelődő változást érzékeltet, leg
alábbis többségükből ennek meglétére lehet következtetni. A tárgyról, úgy látszik, végérvénye
sen az információra kerül a hangsúly, annak minél teljesebb rögzítése válik követelménnyé. 
Vagy azért, mert olyan jelenségekről van szó, melyek tárgyi dokumentálására érdemben nincs 
mód, vagy azért, mert megkerülhetedenül tudatosult: a tárgygyűjtés fennálló lehetőségei mel
lett is alapvető az az igény, hogy a kontextust minél teljesebben dokumentálni kell.

Mindez előbb-utóbb feltehetően át fogja alakítani (át kellene hogy alakítsa) a nép
rajzi kutatás, a muzeológiai munka folyamatában a tárgy helyét, felfogását, s ebből követke
zően a múzeum tudományos-szakmai tevékenységi rendszerét. Egybevág ezzel Christian
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Feest más összefüggésben kifejtett tétele, miszerint a múzeum kulturális dokumentumok 
gyűjteménye (Feest 1993. 90; vö. Parezo 1996), vagyis mondhatjuk: nem szűkén véve tár
gyakat gyűjt, hanem alapvetően kulturális információkat halmoz fel és tárol. A tárgyak termé
szetesen elengedheteden kellékei és pótolhatadan információi az emberi tevékenységnek, a 
kulturális, a társadalmi viszonyoknak, de önmagukban csak korlátozott érvényességűek annak 
ellenére, hogy az emberi viselkedés és kommunikáció átfogó elmélete elképzelhetetlen a tár
gyak nélkül (Schiffer 1999). Az „önmagukban” való lét ugyanakkor azt jelenti, hogy tüze
tes elemzést, azaz információfeltárást igényelnek például anyagáról, technikájáról, koráról s 
természetesen használatáról vagy más példányokkal való kapcsolatáról. A néprajzi tárgyakban 
fölhalmozódott tudás csak a kontextus ismeretével együtt alkalmazható tudás. Ebből pedig az 
következik, hogy bármely etnográfiai múzeumnak, így a Néprajzi Múzeumnak is tevékeny
ségét, szemléletét egyaránt át kell alakítania, s e belátás szerint kell azt megszerveznie -  ter
mészetesen megőrizve mindazt a tapasztalatot, hasznosítható eljárási rendet, amit az eddigi
ekben kialakított, de nem engedve az ezzel ellentétes rutinok hatásának.

Tágítva a kört, a Néprajzi Múzeum működésének elemzésekor fontos magyarázó
keret a múzeum viszonya a magyar néprajz egészéhez. Változó szakmai helye és funkciója 
önmagában is tanulságos (a részletekhez lásd Kósa 1989), de ezúttal azért érdemel figyel
met, mert az meghatározza az intézmény teljes belső működését is. Két oldala van ennek a 
kapcsolatnak; egy gyakorlati s egy elméleti.

A gyakorlati szempont első látásra nem számít jelentősnek, pedig nem lehet ettől 
sem eltekinteni, ha a múzeum tevékenységének különféle irányait értékeljük. A Néprajzi Mú
zeum működésében jól kimutatható annak hatása, hogyan alakultak a magyar néprajzi kutatás 
intézményi feltételei, hogyan változott az intézmények hierarchiája, anyagi ellátottsága, a tu
dományos és társadalmi presztízse, miként épült ki és módosult a közönséggel, a társadalmi 
nyilvánossággal való kommunikáció, hogyan bővültek ennek lehetőségei és megoldásai stb. Ez 
a szakmai kapcsolatháló mindig is befolyásolta a Néprajzi Múzeum saját tevékenységét.

Ismeretes, hogy a magyar(országi) néprajz intézményesülésében meghatározó sze
repet játszott a múzeumi gyűjtemény kialakulása, szervezeti megerősödése. A tudománytör
ténet szerint ez a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan alakult, így a magyar néprajznak is 
megvan a maga „múzeumi korszaka” (Feest 1993; Maure 1993; Fowler-F owler 1996. 
130-131). Az egyeden intézmény léte ugyanakkor korántsem volt ideális, sem belülről, a sze
mélyi feltételek, a szakemberek száma, az anyagi források dolgában, sem a néprajz egész fej
lődése szempontjából. Önálló kutatóintézet alapítását vetette fel, mint láttuk, Semayer Vili- 
báld az embertan alapján, majd 1920-1921-ben Sebestyén Gyula (Sebestyén é. n.). Ellent
mondásoktól, személyes ellentétektől nem mentesen, de ezt az igényt fejezte ki a Solymossy 
Sándor és a múzeum közötti 1927-es vita is (Viski 1927a; 1927b; Solymossy 1927; Bátky 
1927c), Itt elsősorban a folklórkutatás intézményi bázisának, archívumának kialakítása körül 
csaptak össze a vélemények. A múzeum kontra más intézmény ésszerűden szembeállítását el
utasító Bátky utóbb a tárgyi vizsgálatok kiteljesítése érdekében maga is fontosnak látta egy 
„néptanulmányi központi kutató intézmény” felállítását az akadémia égisze alatt, mely nagy
szabású néprajzi kutatások szervezését vállalhatná, vagyis a néprajzi munka komolyabb kibő
vítését (Bátky 1933c). A tisztán „múzeumi korszak” után következett 1929-től a rendszeres 
egyetemi oktatás megindulása, majd a katedrák megszervezése, de ez még csak kiegészítette, 
nem ellensúlyozta a múzeum szerepét. Olyannyira nem, hogy a 2. világháború után az önál
lóvá vált Néprajzi Múzeum jelentősen megerősödött, több mint két évtizeden át a magyar
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országi néprajz legnagyobb intézményeként a szorosabban vett múzeumi feladatokon túl a 
néprajzi kutatások irányítója is lett. Kedvező helyzetét jelzi a létszámbővülés, a tudományos 
munkatársak száma 1952-ben négyszeresére nőtt a háború előttihez képest (B alassa  1961. 
43). A létszámbővülés ugyanakkor nem tervszerű fejlesztés eredménye volt, a munkatársak 
javarészt megszüntetett intézmények (Néptudományi Intézet, Magyarságtudományi Intézet 
stb.) kutatóiból verbuválódtak. A létszámbővülés velejárója volt, hogy a munkatársak egy ré
sze mind lazább szálakkal kapcsolódott a gyűjteményekhez: a múzeumnak kutatóintézeti jel
lege is lett, illetve a múzeum akár azzá is fejlődhetett volna. Ám nem így lett, Ortutay Gyu
la az egyetem, majd az Akadéma keretében szervezte meg a magyarországi néprajz komplex 
kutatásokkal, tervezett összefoglaló munkáinak megvalósításával megbízott központi bázisát. 
A múzeum megnövekedett irányító szerepét tehát nem sokáig élvezte, s a magyarországi nép
rajz 1967-től számítható kutatóintézeti korszaka szembeszökő módon új viszonyokat terem
tett. A sokáig egyeden központi intézmény szakmán belüli helye megváltozott, szerepe, sú
lya csökkent. Számára a latens értékhierarchiában visszaesés következett be, a tudományos 
munka fő sodra elvált a múzeumtól -  így például a tervbe vett új néprajzi szintézis, az új Ma
gyarság néprajza anyagi kultúrát tárgyaló kötetének elkészítését sem bízták a múzeumra - , ami 
az anyagi lehetőségek, a kutatást segitő egyéb adottságok szempontjából is megmutatkozott. 
A presztízsveszteség abból is következett, hogy többen, jellegadó muzeológusok a kedvezőbb 
feltételeket kínáló akadémiai intézménybe távoztak. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiválá
sával további differenciálódás ment végbe, ami a múzeum új helyre, a Kossuth téri épületbe 
való költözésével (1973-1975) együtt az intézmény új funkciójának kidolgozását igényelte. 
Ez a tudományos elemzőmunka átalakításában, viszonylag önálló felfogásának képviseleté
ben és a közművelődési, közönségkapcsolati munka -  kiállítások, kutatószolgálat, múzeum- 
pedagógia -  kiszélesedésében valósult meg. A gyűjteményfejlesztésben és a tudományos 
munkában erőteljesen éreztette a hatását a múzeum költözködése, majd a nyomában járó ál
lományrendezési feladatok terhe, továbbá a napi múzeumi kötelességek ellátásának új köve
telményei és a kiállítások számának növekedése.

Látni kell ugyanakkor, hogy a magyar eset nem kivételes, a tárgygyűjtésre és tárgy
vizsgálatokra alapozott múzeumi néprajz, antropológia az 1960-es évek végétől jó két évti
zedre világszerte veszített rangjából, s az elméleti jelentőségű kutatások, a szakma legfrissebb 
irányzatai egyetemeken, kutatóintézetekben bontakoztak ki (Jo n e s  1993). A tárgyak kutatá
sa háttérbe szorult, nagyobb presztízse a mind finomabb, mind tudatosabban alakított mód
szerű terepmunkának, illetve az, azon nyugvó feldolgozásoknak lett ( L ö f g r e n  1997). A mú
zeumi munkára való felkészítés háttérbe szorult az egyetemi oktatásban is, ami Magyarorszá
gon inkább csak az 1990-es évekre jellemző, hiszen azt megelőzően a néprajzot végzettek 
zöme megyei, vidéki múzeumokban helyezkedett el, s ezt a szakemberigényt az egyetemek 
többé-kevésbé még ki tudták elégíteni. A múzeumi munka presztízsvesztesége, az ilyen jelle
gű képzés elégtelensége csak ritkán fogalmazódott meg (V id a - K a t o n a  1993), pedig ez köz
ismert, bár szemérmesen takargatott ténynek számított. Ismét hangsúlyozni kell, hogy ez a 
helyzet nemcsak a magyar adottságokat jellemezte, hanem egybevágott legalább két évtize
des nemzetközi trendekkel. A legújabb fejlemények viszont -  miként korábban ismertettem 
-  azt jelzik, hogy a múzeum, amely egyfelől jellegében, másfelől a neki tulajdonított szere
pében persze a korábbiakhoz képest sokszorosan megváltozott, az elmúlt években ismét a 
szakma „frontvonalába” került. A tudományos preferenciák között megkülönböztetett szere
pet kapott a kultúra reprezentációjának a kérdése, ami a múzeumi tevékenység széles skálá
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ját érinti. Az elméleti szaktudomány kérdésfeltevéseinek egyik új „áttörési” lehetősége épp a 
múzeummal kapcsolatban mutatkozik (vö. B o u q u e t  1999; F e jő s  1999).

Az itt előadottak már a Néprajzi Múzeum és általában a néprajz kapcsolatának el
méleti oldalát érintik. Arról a különbségről van szó, ami az elméleti szaktudomány és a mú
zeumban művelt tudomány között fennáll. Általában is igaz, hogy a múzeumi keretek között 
folyó néprajzi gyűjtőmunka története, szakmai-elméleti motivációi, gyakorlati kérdései és 
kényszerű esetlegességekből adódó korlátái eltérnek a néprajz egyetemi, akadémiai sodrától. 
A különbségek mindkét oldalról megközelíthetőek: a múzeumi tudomány más, mert a tár
gyak sajátos kutatási módszereket és felkészültséget igényelnek, az elméleti kutatás pedig ele
ve igen tág, a vizsgálatok jóval szélesebb körűek, mint amit a múzeumi gyűjtemények lehe
tővé tesznek. „A múzeum csak egy kötete -  írja Michael Ames -  a kultúra folyton íródó en
ciklopédiájának.” (Ames 1993. 58.) Az sem feledhető, hogy a tárgyakból nem lehet mindent 
kiolvasni az adott népről, kultúráról, a teljesség érdekében más módon is adatokat kell gyűj
teni, más jellegű vizsgálatokat is kell folytatni, mint a tárgyakét. Másként hangsúlyozva a kap
csolatot úgy is fogalmazhatunk, hogy a mindenkori „valóságnak”, a „kultúrának” a múzeumok 
gyűjtési és reprezentációs korlátái, keretei alapján kialakul egy sajátos képe, úgynevezett „mú
zeumi struktúrája” (C l if f o r d  1997. 218), ami a tárgyak sajátossága, illetve a tárgyak tág ér
telmezési lehetőségei miatt viszonylag önállóvá is válik. A múzeumi tárgy minden dekonst- 
rukciós törekvés ellenére őrzi tudománytörténeti mellett morális, esztétikai és közvetett pia
ci értékét vagy jellegét. Következésképpen a múzeumi anyag nem bármely kultúra egy az 
egyben kifejeződő leképzése, több is annál, de kevesebb is. Ha történeti alakulását és össze
tételét nézzük, jobban kifejezi a kutatás változó érdeklődési irányait, mint amennyire tárgyai
val érzékeltetni tudja egy-egy szakterület -  vagy tágabban: a „valóság” -  teljességét.

Röviden utalni kell az országos múzeumi intézményhálózat átalakulására is. A Nép
rajzi Múzeum mint központi intézmény a vidéki múzeumokkal sokrétű viszonyban áll, aminek 
történetét tanulságos lenne feldolgozni. A kapcsolódási pontok számosak. A századforduló út
keresései, egymást segítő kapcsolatai még jobbára személyesek voltak (vö. Sem a y e r  1903b; Sz i
l á g y i 1984b; 1990), amit idővel a szervezett, intézményes kötelékek kifejlődése szőtt át. A vi
déki múzeumi hálózat kiteljesedése, gazdagodása a 2. világháború után következett be, s ezzel 
a néprajzi tárgygyűjtés széles alapokra került, extenzív eredményeket ért el (S e l m e c z i K ovács-  
Sz a b ó  1989). A Néprajzi Múzeum központi funkciója a szakismeretek bizonyos központosítá
sában és a szakmai irányításban fejeződött ki. A Néprajzi Múzeum 1939-től (vö. K ovács 1939b. 
285-287), majd 1947-től új lendülettel kísérletet tett arra, hogy a vidéki múzeumok tárgyainak 
nyilvántartási adatait összegyűjtse, s ezzel mint központi adatbázissal kiszélesítse a tudományos 
munka alapjait. A nagy ambíciójú munka azonban az 1950-es évek elején abbamaradt, köz
ponti jellegű gyűjteményként csak az Etimológiai Adattár működése maradt meg, ahova vala
mennyi magyar múzeum munkatársainak is kötelező volt leadni néprajzi természetű feljegy
zései egy példányát, de ilyen funkciója az 1980-as években már annak is visszaszorult.25 A vi

25 1941-ben a központi katalógus céljára a veszprémi múzeum cédulái készültek el, 1942-ban a miskolci 
múzeumét, 1943-ban a kaposvári múzeumét kezdték feldolgozni (DOMANOVSZKY 1942c. 89; 1943b. 
65; 1943c. 260). A háború utáni, jobbára csak tervként megfogalmazódó munkáról lásd Balassa 1961. 
39. Az adattár közpond funkcióját a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja erősítette meg 
1950-ben azzal, hogy elrendelte -  kilátásba helyezett szankciók mellett -  minden helyi, vidéki múzeum 
gyűjtőköre területén végzett néprajzi gyűjtés adatainak egypéldányos beszolgáltatását az Etimológiai 
Adattár részére (Balassa 1980. 546-547).
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déki múzeumok decentralizálása, megyei kezelésbe vétele (1963) után a múzeum bizonyos el
sőbbsége az országos szakmai felügyeleti rendszer révén maradt fenn, ami nemcsak a Néprajzi 
Múzeum mint országos múzeum szakmai irányító, koordinációs szerepének elismerését jelen
tette, hanem az általános szakmai érdekeknek és a megyékben dolgozók presztízsének védel
mét, hogy a megyei tanácsok irányítását ellensúlyozzák. Ez a viszonylagos elsőbbség az 1997- 
es CXL. számú kulturális törvényig maradt fenn, mely hivatalosan végleg megszüntette az or
szágos múzeumok, így a Néprajzi Múzeum irányitó szerepét még a szakfelügyelet terén is.26 
Ennek ellenére országos intézményként a múzeum kiterjedt tudományos, közművelődési tevé
kenységével, országos muzeológusi konferenciák szervezésével továbbra is betölt bizonyos irá
nyító szerepet, de ennek nincs semmilyen hivatalos, jogi és szervezeti háttere.

Itt már a Néprajzi Múzeum még tágabb, immár a szakmán kívüli kapcsolatainak 
köréhez érkeztünk. Ez a tudományos, társadalmi és kulturális kapcsolatháló összetett rend
szer, mely az intézmény tevékenységét ugyancsak befolyásoló tényező. Ennek két fő vernie
te a más múzeumokhoz -  s rajtuk keresztül más tudományszakokhoz -  való viszony, vala
mint a nyilvánossággal való tágabb kapcsolat kérdése. A vidéki múzeumok és a Néprajzi Mú
zeum közötti szálak után most az országos intézmények szempontjából mutatok rá néhány 
összefüggésre.

A társmúzeumok és társtudományok a néprajzzal, illetve központi gyűjteményével 
sokoldalú, történetileg változó, ezúttal kimerítően nem vizsgálható viszonyban állnak. Intéz
ményes szempontból legközvetlenebb volt a kapcsolat a Magyar Nemzeti Múzeummal 
( F ü l e p  1973), melynek kebelében alakult meg a néprajzi gyűjtemény. Az osztály relatív önál
lósággal bírt, különösen azután, hogy 1892-ben kiköltözött a Nemzeti Múzeum központi 
épületéből, s saját igazgatással, adminisztrációval rendelkezett. A szervezeti, adminisztratív 
kötelékek az 1947-et követő önállósodásig fennmaradtak, de a különböző átszervezések mi
att többször megváltozott a Néprajzi Osztály státusa és elnevezése (lásd 2. számú függelék). 
Az anyaintézménytől való elválást két és fél évtized múlva egy újabb intézményes változás 
követte, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum önállósulása, ami költségvetésileg 1972-ben, irányí
tását tekintve 1976-ban teljesedett be (B a la ssa  M. 1989). Ez a gyűjteményi anyag részleges 
megosztását is eredményezte, letéti, illetve végleges átadás formájában; nem is csak olyan tár
gyakét, amiket eleve az áttelepített épületek berendezése céljával gyűjtöttek, hanem a törzs
anyagból is átkerült több mint 3100 tárgy. Az új múzeum állományába került anyag az akko
ri magyar gyűjtemények több mint 3 százalékát tette ki.27

Más nagy múzeumi gyűjtemények szempontjából jól látható, hogy bőven találha
tók átfedések a tárgyi környezet saját gyűjtőkörként való megjelölésében. A gyűjtemények 
öröklődési folyamatában is vannak „kereszteződések”, a „profiltisztítás” jegyében egymásnak 
átadott tárgycsoportok, melyekről beszámolnak az egyes gyűjtemények leírásai. Az érintkezé
si pontok hol szűkebbek, mint az Iparművészeti Múzeum, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mű

26 „1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyv
tári ellátásról és a közművelődésről”. A kézirat lezárásakor még csak tervezete ismert annak a minisz
teri rendeletnek, amely a törvény végrehajtási utasításaként meghatározza az új szakfelügyeleti rend
szert.

27 Nyilvántartási adatok -  szállítási jegyzékek, illetve egy kiállítási kimutatás -  szerint 1972 és 1994 kö
zött 3131 leltározott és 175 szám nélküli tárgy került a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba. Ebben nincse
nek benne azok a tételek, amiket a Néprajzi Múzeum munkatársai eleve a falumúzeum számára gyűj
töttek, és külön leltárkönyvben tartottak nyilván.
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veszeti Múzeum, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum vagy az antropológiai anyag miatt a Ter
mészettudományi Múzeum esetében, hol teljesen esetlegesek, mint a Szépművészeti Múze
um viszonyában, mely 1934-ben vette át a Néprajzi Múzeum egyiptomi „régiségeit”,28 ami
ről az 1929-es kalauz is azt írta, hogy ,,[e]z az egyoldalú gyűjtemény szorosan véve nem tar
tozik a múzeum keretébe, s csupán iskolás látogatóink kedvéért állítottunk ki belőle egy mu
tatványt” (B á t k y  1929. 70). A múzeumi szakterületek következetesebb elhatárolásáról a 
13/1949. törvényerejű rendelet által életre hívott Múzeumok és Műemlékek Országos Köz
pontja (MMOK) intézkedett. Ez meghatározta a múzeumok gyűjtőkörét, valamint gyűjtési te
rületének a határait, s utasítást adtak egy-egy múzeum szorosabban vett gyűjtőkörébe nem 
tartozó tárgyak kölcsönös átadására. Ugyanekkor lett a Néprajzi Múzeum az Európán kívüli 
néprajzi anyag központi magyarországi gyűjtőhelye, ami szintén eredményezett a múzeum ja
vára tárgyátadásokat, ám később elsősorban ajándékozások vagy más okok miatt mégis kiala
kultak, megerősödtek nemzetközi néprajzi gyűjtemények vidéki városokban is (Nagykanizsa, 
Tata stb.). Az elhatárolások ellenére nem szűntek meg teljes mértékig az átfedések. így a 
Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, de még 
akár a Közlekedési Múzeum, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, a Magyar Fotótörténe
ti Múzeum és a Néprajzi Múzeum anyaga között is fennállnak kisebb-nagyobb átfedések. 
A Néprajzi Múzeum egyházi gyűjteménye, rajz- és festménygyűjteménye ugyancsak tartal
maz olyan műtárgyakat, melyekhez hasonlók elsősorban az egyházi múzeumokban, illetve a 
Magyar Nemzeti Galériában vagy a Magyar Nemzed Múzeum Történeti Képcsarnokában ta
lálhatók. Természetesen legnagyobb a rokonság, az azonosság a szentendrei Szabadtéri Nép
rajzi Múzeum tárgyanyaga esetében, de itt a funkció és a bemutatás módja alapján világos ha
tárok húzhatók a két intézmény működése között. Ugyanakkor a kortárs élet tanulmányozá
sában, így az életmódváltozások, a művelődésszociológiai jelenségek tárgyainak gyűjtésében 
ismét felmerül a múzeumi gyűjtőkörök közötti „határvillongások” (B á t k y  1992. 6; vö. F ejő s  
2000c) problémája, ez esetben leginkább a Magyar Nemzeti Múzeum jelenkor-történeti 
gyűjteményével vagy más kisebb, ilyen munkára szakosodott intézménnyel kapcsolatban.

Mindez jelzi, hogy a néprajzi tárgy változó fogalma és múzeumi célú gyűjtése tör
téned okok, esedegességek és a szakmai munka tág keretei miatt korántsem korlátozódik 
egyeden intézmény, a Néprajzi Múzeum tevékenységére, noha természetesen ez az a múze
um, mely alapvetően erre szakosodott, mely ezt a fogalmat alapvetően megalkotta. Az elmon
dottak mellett a néprajzi tárgy a külső érdeklődők még szélesebb kontextusában is elhelyez
hető, mert közvetve annak is van hatása a néprajzi múzeumi munkára, a szerzeményezésben, 
a feldolgozásban, úgy a kiállítások, mint a publikációk terén. Ezek az összefüggések felölelik 
a művészet, a műkereskedelem, az ideológia és általában a közvélekedés területeit. Vagyis, a 
néprajzi tárgy értelmezése elméleti, tudományos szempontból, de a mindennapi múzeumi 
gyakorlatban is változik, gazdagodik, átfedéseket mutat más tárgyi világokkal, ha az ilyen kap
csolódó területekkel állítjuk viszonyrendszerbe.

Közismert, hogy a néprajzi tárgygyűjtés kezdetén a kiválasztás alapját túlnyomó- 
részt a művészi kivitel szabta meg. A népművészet felfedezésének folyamata (K r esz  1968) 
a néprajzi tárgy és az esztétikai értékelés összekapcsolódását jelenti, miközben még bizony
talanok a tárgyi világ típusainak belső határai (F e jő s  1991). Az esztétikai minősítés értékkép
zési hatása a tárgyi forrásbázis megalkotása mellett a reprezentációban is alapvető. Nyilván

28 NMI 21/1934. Lásd Földcssy Edina tanulmányát e kötetben az Afrika-gyűjteményről.
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való, hogy a néprajzi múzeumok azon gyakori kiállítási technikái, melyekkel a néprajzi tár
gyat művészi produktumként mutatják be, annak művészi-esztétikai jellegét, műkincs értékét 
hangsúlyozzák. Ez még az egyébként másra hivatott életkép, enteriőr berendezésekor is gyak
ran érvényesül. Másként fogalmazva, a népi-paraszti tárgyak -  miként a primitív kultúra -  
múzeumba kerülése esztétizálási folyamaton ment keresztül, ami megfosztotta a tárgyakat bo
nyolult kontextuális hátterüktől (vö. Stocking 1985. 4-5). Ez ugyanakkor az ember tárgyi 
környezetének osztályozási kérdését is érinti. A néprajzi tárgy vagy a művészi alkotás, az esz
tétikai minőség definiálása változó, s ez a múzeumi tárgy értelmezését is befolyásolja, akár a 
tárgygyűjtéskor érvényesült kiválasztási elv ellenében is. Noha mintha itt csupán múzeumi 
belső eljárásokról lenne szó, ennek értelmét, magyarázati hátterét a művészi érték, az eszté
tikai megítélés normája alapján álló széles társadalmi kontextus szabja meg.

Tanulságos, önálló feldolgozást érdemel a néprajzi tárgyak és a műgyűjtés, a mű
kereskedelem kapcsolatának története épp az itt említett dekontextualizálás és esztetizálás ér
vényre jutása miatt. A műkereskedelem nagyon is kézenfekvő hatással volt s van az etnográ
fia tárgykoncepciójára, legyen szó akár a nem európai tárgyakról -  az „etnografikákról”, 
„exotikákról” - , akár a saját népi kultúra produktumairól. A kutató előtt vagy a nyomában já
ró felvásárlók, kereskedők, magángyűjtők konkurenciája messzemenően érintette/érinti a 
múzeumi gyűjteményi anyag összetételét és a szerzeményezés mindennapi feladatainak ala
kulását. Magyarországon a korai és a 2. világháború előtti korszakban már észlelhető a nép
rajzi, népművészed tárgyak iránti műgyűjtői, műkereskedői érdeklődés (Herman 1887a; Szi
lárd 1928; vö. Fejős 1991; Szojka 1998), ami érintette a múzeumi beszerzések módját, és 
komoly szerepet játszott abban, hogy az esztétikum, a szépség, a ritkaság értékrendje erőtel
jesen befolyásolta az etnográfia tárgyfelfogását -  akár Herman Ottó, Bátky Zsigmond vagy 
Györffy István intelmei ellenére is. A néprajzi tárgyakkal foglalkozó felvásárlók, műkereske
dők a 2. világháború után az 1960-as évek végén tűntek föl nagyobb számban. Hatásukra kez
dett megritkulni a megszerezhető tárgyak száma, megnőtt a meglévők értéke, ami megnehe
zítette a múzeumi szakemberek gyűjtőmunkáját. A tárgyanyag szükséges védelme a múzeu
mi tárgybeszámolókban is megfogalmazódott. A múzeum néhány munkatársa ugyanakkor 
olyan kapcsolatot is kiépített egy-két műkereskedővel, hogy azok olykor a gyarapítást segítet
ték (Takács 1970c. 99-100; 1973b. 109; Kresz 1970a. 118-122), miközben komoly szak
tudásra tettek szert muzeológusok, legfőképpen Kresz Mária tanácsainak köszönhetően. Az 
ilyen gyakorlati következmények mellett általánosabb értelemben is megállapítható, hogy a 
tárgyakkal kapcsolatos értékképzésben letagadhatadanul érvényesül a műtárgypiac léte, köz
vetett hatása. A néprajzi szóhasználatban manapság terjedőben lévő „kvalitástárgy” kifejezés 
nem a tudományos értelmezés kategóriája, hanem a kereskedelmi forgalmon alapuló vagy azt 
kísérő értéktulajdonításé. Ma az aukciók megszaporodása miatt a muzeológusok műkereske
dőktől leginkább ennek keretében vásárolnak, aminek persze gátat szab az árveréseken sze
replő tárgyak magas ára. Az ilyen beszerzéseknek többféle hatása van. Szerencsés esetben, 
vagy más megfogalmazásban, az ilyen -  s a magángyűjtőktől eszközölt -  beszerzések kiegé
sz íth e tik  a történeti anyagot, segítségükkel pótolható egy-egy tárgytípus vagy meghatározott 
műhely, termékközpont alkotásainak valamely hiányzó darabja. Ugyanakkor megerősödik a 
néprajzi tárgyállomány azon belső tagolása, ami a kiválasztás, a megszerzés jellegéből adódik. 
A műkereskedői beszerzés növeli az eleve már műtárgyként értékelt, akként „viselkedő” ob
jektumok arányát, miközben a mai néprajzi, antropológiai kutatás érvényes követelménye a 
kutatói terepmunkát s az annak eredményeként kiválasztott, gyűjteménybe illesztett tárgya-
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kát tartja tudományos szempontból elfogadhatónak. A norma és a tényleges gyakorlat ellent
mondásának tipikus esetével állunk szemben, amit már a század elején észleltek (Se m a y e r  
1913. 188-189), s amely azóta is kíséri a néprajzi tárgyak múzeumi szerzeményezését. Míg 
az első eljárás a már rögzült és a műtárgypiac által felértékelt néprajzi, pontosabban népmű
vészeti tárgy fogalmát erősíti meg, addig a második elvben annak rugalmas kitágítását, átér
tékelését vagy az újabb és újabb fogalmi definícióját szolgálja.

A laikus közvélemény körében a néprajzi tárgyak iránt megnyilvánuló alkalmi ér
deklődés és a hozzájuk fűződő viszony is sokoldalú, bár nem mindig közvetlenül észlelt be
folyással van a szakmai tevékenységre. Ez elvileg a társadalmi nyilvánosság szélesebb köre 
mint a tényleges látogatók, a múzeummal kapcsolatban állók önmagában egyébként szintén 
heterogén halmaza. A szorosabban kötődők bekapcsolódtak a múzeumi anyag gyarapításába 
a kezdetek óta.29 A társadalmi, önkéntes gyűjtők tevékenységét 1939-től kezdődően levele
zőhálózat szervezésével az Ethnológiai Adattár fogta össze, majd ezen belül 1951-től évente 
-  társintézmények támogatásával -  meghirdetett országos hatókörű pályázatot szervezve, irá
nyítva a gyűjtésszervező csoport (K ovács 1939b. 288-290; G u n d a  1939f; T á jé k o z t a t ó  1951; 
S e l m e c z i K o v á cs  1989. 21). A mindmáig meglévő társadalmi gyűjtés azzal, hogy szervezése 
az adattári keretek közé került, a tárgygyarapítástól fokozatosan s végérvényesen az általános 
néprajzi gyűjtésre, feldolgozásra állt át, ami az archivális anyag -  kéziratok, dokumentumok, 
fénykép-, dia-, hangfelvételek és újabban videofilmek -  nagymérvű gyarapítását szolgálja.

A múzeum egészének vagy egyes részeinek -  elsősorban a kiállításoknak -  kom
munikatív környezete tág társadalmi-kulturális teret képez. így a múzeum munkáját elisme- 
rők vagy a „rajongók”, de a kritikusok, a „becsmérlők” közveden, közvetett hatása a szerze
ményezésben, a kiállításban nem lebecsülhető, különösképpen akkor, ha tudatosítjuk: a mú
zeum nem légüres térben működik. Ki ne hallott volna még a „mit keres ez a múzeumban” 
látogatói megdöbbenés egy-egy jellemző esetéről, legyen szó rozsdás kerékpárról, műanyag 
vödörről, „giccses” karácsonyfadíszről vagy akár olyan, a hagyományos néprajzi kánonban vi- 
tathatadan helyet elfoglaló tárgyról, mint a trágyahordó saroglya, netán a minden díszítéstől 
mentes mindennapi szerszámnyél, ám amit a művészed múzeumokon iskolázott látogató 
megbotránkozással vagy legalábbis értetlenkedve fogad egy múzeum vélt különleges értéket 
konstituáló terében. Mindezen dilemmák befolyásolják a múzeumot egy-egy újabb -  talán 
merésznek gondolt -  gyűjtési irány kijelölésében vagy a kiállítási tevékenységben. A látoga
tói igények és reakciók nemcsak a nemzetközi múzeumi életből ismert hangos ellenkezések 
avagy meghirdetett elvárások formájában hatnak vissza az intézményekre, hanem a feltétele
zett és valós vélekedések óvatos mérlegelésének szintjén is. Nagy kérdés, hogy miként lehet 
kimutatni az ilyen finom hatásokat az intézmény tudományos, ismeretterjesztő tevékenységé
nek minél több területén.

A közvélemény és múzeum dimenziónak még két vonását emelem ki. Az első fő
ként szimbolikus, ám nagyon fontos kapcsolatot jelent, a másik a gyűjtemények jelentésvál
tozásának olyan újabban jelentkező kérdése, melyet a múzeum falain kívülről érkező társa
dalmi, morális fejlemények idéznek elő.

Egy múzeum elhelyezése, épülete, az épület városon belüli fekvése identitásképző 
tényező. Az intézmény nemcsak gyűjteményei, kiállításai s más, a nyÜvánosságot elérő akti
vitása révén, hanem épületével is rögzül tudatunkban. Nem közömbös, hogy egy múzeum

29 A korai adományozók összesített névsorait lásd Jankö 1900c. 34-36; NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ 1908.145-149.
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hol, milyen épületben található, infrastrukturális adottságai, működési körülményei hogyan 
felelnek meg tudományos rangjának, a közműveltségben elfoglalt helyének, az általa is meg
testesített nemzeti kultúrában kifejeződő értékrendnek. A 19. századi vagy korábbi múzeu
mok reprezentatív épületükkel alkotnak egységet, így is megtestesítve azt a társadalmi és mű
veltségi ideált, mely létüket megalapozza. Az újabb múzeumok képileg ugyancsak jól azono
síthatóak, mert rendszerint az intézmény eszményének megfelelően tervezett épületben kap
nak helyet. Jóval többször, mint ahogy erről elődeink írásban szóltak, a Néprajzi Múzeum 
történetét folyamatos épületgondok, költözések megpróbáltatásai szövik át, vezetői és mun
katársai nemegyszer sikertelenül küszködtek a helyzet javításán, felemésztve energiájukat el
sődleges múzeumi feladataik teljesítésében (E t h n o g r a p h ia  1890a; Se m a y e r  1906; 1913; J e 
l e n t é s  1926. 36-38, 66-68; Bá t k y  1926b; 1929. 5-7; Ba r t u c z  1936b; H o f f m a n n  1972; 
1973; stb.). Igaz, megfelelő belátás mellett látni kell, hogy az elhelyezési gondok, a raktárak 
szűkössége, az alkalmatlan épületekből fakadó mindennapi kellemetlenségek szinte elválaszt- 
hatadanok a múzeumok lététől, még a Néprajzi Múzeumnál szerencsésebb adottságokkal 
rendelkező intézmények esetében is. A tudománytörténet újabb eredményei ékesen bizonyít
ják ezt a tényt ( F e e s t  1993; B e n n e t t  1995; P e n n y  1998; de vö. például Bá tk y  1910), amit 
a felhalmozás, a kulturális javak birtoklása, a tudományos és társadalmi presztízs kiteljesítése 
belső paradoxonának is tekinthetünk. A korlátok éreztetik hatásukat a gyűjtemények formá- 
ciós folyamataiban, de ezúttal nem ezt akarom előtérbe állítani, hanem azt, hogy a Néprajzi 
Múzeum külső megítélésében az olyan kommunikációs tényező sem elhanyagolható, mint az 
intézmény egyedi, állandó székhelye által társadalmilag megszilárdult képének „kidolgozat
lansága” vagy éppen hiánya. Mivel a múzeum alapítását nem követte megfelelő és végleges, 
városképileg is örökre biztositott elhelyezés, évtizedeken át hiányzott -  s bizonyos tekintet
ben ma is hiányzik -  épület és múzeum egybeforrt szimbolikus egysége, ami a közvélemény 
számára fogódzót nyújt. A többszöri költözés és az alapítás után 100 évvel ez a Kossuth tér
re való költözés óta az elmúlt negyedszázad alatt valamennyire felépült, de rendre megtörik 
azt külső hatások. A mai központi és reprezentatív elhelyezés, a múzeum iránt megnyilvánu
ló, a korábbiakhoz képest nagyobb figyelem a múzeum egész működésére sokrétű s többnyi
re előnyös befolyással van, különösen, ha azt a múzeum és a társadalmi nyilvánosság szem
szögéből értékeljük. Közvetve ennek is van hatása a gyűjtemények múzeumi formációs folya
mataira, miként más szinten az eredetileg nem múzeumi célra emelt épület raktározási, kiál
lítási és munkavégzési belső adottságainak is.

A múzeumi tevékenység társadalmi környezetének speciális esete az, amikor kül
ső hatásra a múzeumi gyűjteményeket -  vagy legalábbis annak egy hányadát -  át kell értékel
ni, számolva még az anyagtól való esedeges kényszerű megválás lehetőségével is. A múzeum
ban felhalmozott anyag átértékelésének, jelentésváltozásának többnyire belső, gyakorlati vagy 
tudományos okai vannak, esetenként olyan szemléleti változások, melyek ugyan külső inspi
rációkból származnak, de mégis csak az anyag értelmezésének valamilyen új megoldását ered
ményezik. Évtizedekig a raktárak mélyén tárolt tárgyak válhatnak fontos szereplőkké, a gyűj
teményi rendszer hangsúlyváltásának kifejezőivé. A múzeumi gyűjtemények, a műtárgyak je
lentését megváltoztató új diskurzus azonban az intézményen kívül is kibontakozhat, melynek 
legmarkánsabb esete az, amikor kétségbe vonják a múzeum jogát bizonyos tárgyak birtoklá
sáért, s mozgalmak indulnak visszaszolgáltatásuk érdekében. Ez a nemzetközi háttér ismer
tetésénél idézett repatriáció jelensége, mely a mai etnográfiai múzeumok számára komoly ki
hívást jelent. A légkör átalakulását jól érzékelteti, hogy ma az egykori bennszülött népek le-



46 Fejős Zoltán

származódéinak egyes képviselői kétségbe vonják a ceremoniális tárgyak vagy az emberi ma
radványok múzeumi tárgyként való őrzésének jogosságát, pontosabban kisajátításának alapját. 
Megerősödöd ez a nézet az etnográfiai múzeumok koloniális örökségét vitató elméleti iro
dalomban is. Nem kevés morális, de egyben tudományos kérdés végiggondolását igényelné 
például egy olyan felvetés, hogy vajon a Néprajzi Múzeum vállalkozhat-e ma csurunga gyűj
teményének bemutatására, s ha igen, milyen feltételek mellett (vö. Pa n n e l l  1994). A jelen
tésváltás egyértelmű: a bevett megítélés szerint „páradan értékű”, Róheim Géza által gyűjtőd 
kollekció (F é l  1938b) ma az ausztráliai emlékanyag inkább „szürke zónájába” tartozik, ami 
potenciálisan visszaszolgáltatási igények alapját képezi.

De van ennek a problémakörnek még közvedenebb, a magyar anyagra vonatkozó 
esete is. A jogtalanul közgyűjteményekbe került tárgyak kiszűrése 1998 végétől Magyarorszá
gon is megkezdődöd. Elsősorban a holokauszt túlélőinek kezdeményezésére, a 2. világhábo
rú alatt elhurcolt kulturális javak visszaszolgáltatását szorgalmazó nemzetközi ajánlások, fel
hívások, megállapodások (Sza b ó  1999) nyomán a múzeumoknak a magyar kulturális kor
mányzat állásfoglalása és utasítása értelmében felül kell vizsgálniuk gyűjteményeiket abból a 
szempontból, hogy milyen anyagok kerültek hozzájuk a 2. világháború előzményei, a hábo
rús események, illetve következményei miad. A kétes körülmények köre a zsidótörvények, a 
háborús rekvirálások, az államosítások, a magántulajdon sérelmére kikényszeríted „önkéntes” 
felajánlások eseményeire terjed ki.30 S ebből a megfontolásból közvedenül először merül föl 
a gyűjtemények egyben tartása alaptörvényének -  „amit egyszer megszereztünk, az a mienk” 
-  átértékelése. Nem olyan látványos módon, mint a képző- és iparművészeti gyűjtemények 
esetében, de a Néprajzi Múzeum állományát is érinti ez a morális és egyben gyakorlatí lépé
seket igénylő, kikényszerítő társadalmi, politikai szemléletváltás. Először történik meg, hogy 
nem belülről kezdeményezed önkéntes elhatározásból -  például csere, selejtezés, deklasszi- 
fikáció -  vagy több intézményt érintő szakmai indokok -  így például profiltisztítás -  miad a 
múzeumi anyag eredetét külső igények miad ellenőrizni kell, ami elvileg egyes tételek tulaj
donviszonyainak megváltozását is eredményezheti.

A tágabb társadalmi környezet hatása a múzeumok életében -  miként ez a nem
zetközi tendenciák szemléjéből jól látható -  napjainkban egyre fontosabb szerepet játszik. 
A múzeum nem önmagáért, nem kutatók-muzeológusok szűk belső érdekeiért van. Közin
tézmény, mely az emberek okulását, hasznos és kellemes időtöltését szolgálja. A múzeumlá
togató egyben adófizető állampolgár is, aki másokkal együd egyre inkább tisztában akar len
ni azzal, hogyan, milyen célok megvalósításáért működik a múzeum, hogyan férhető hozzá a 
falai közöd tárolt információ. A múzeum és társadalom viszonyának etikai kérdései közöd 
igy a gyűjtőmunka, a tudományos és kiállítási tevékenység alapjait érintő olyan dilemmák is 
felmerülnek, mint az, hogy lehet-e, kell-e gyarapítani az anyagot, ha a meglévőnek is csak tö
redéke látható, illetve férhető hozzá, ha a felhalmozod állomány zsúfoltság, pénzhiány vagy 
más okok miad ki van téve a károsodás veszélyének. A „mentés” jelszavát újabban felváltja a 
„hozzáférés”, a pusztuló javak sorsáért való aggódást a köz szolgálata. Mindezek az egyre fon
tosabbá váló kérdések közvetve valamennyire eddig is érvényesültek, hatónak a múzeumok

30 A kulturális örökség minisztere 1998 végén rendelt el vizsgálatot, amit utóbb a ellenőrzési kör kibőví
tése követett. A múzeumoknak az elvileg kérdéses anyagról a Kulturális Örökség Igazgatósága részére 
naprakész adatbázist kell rendelkezésre bocsátani, hogy az esetleges igények vizsgálatát megkönnyítse. 
Visszaszolgáltatás csak a felmerülő igények jogosságának megállapítása után válik majd lehetővé.
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ra. Újdonság, hogy egyre általánosabban tudatosult: a múzeumi belső ügyek, problémák, a 
múzeumi gyakorlatot megszabó tudományos feltevések, normák és megszokások nem függet
lenek tágabb szakmai, társadalmi, kulturális, politikai összefüggéseiktől. A jövő -  úgy látszik 
-  más, a múzeum nyitott könyv lesz -  s nem kizárólag kiállításai révén, hanem működésé
nek egész sor nyíltabb vagy rejtettebb szintjén, amit az intézmény lehetőleg minden munka
társának szem előtt kell tartania, és folyamatosan értékelnie kell. S ez érvényes a múzeum te
vékenységét értelmezni kívánó elemzésekre is: az intellektuális vélekedések, a bevett eljárá
sok, az újítások, az eredmények, a hiányosságok, a korlátok, a lehetőségek vizsgálatát s más 
hasonlókat a kor adottságainak legszélesebb körébe illesztve szükséges elvégezni.

Ez a bevezető tanulmány a vállalkozás elméle- 
K orlátok , to v áb b lép ési irányok  ti kapcsolódásait kívánta összesíteni, továbbá a

munka egyes részeit összefogó, de a nem vagy 
csak alig tárgyalt általánosabb vonásait akarta kiemelni. Mindezek mellett a kötet más ered
ményeket, praktikusan hasznosítható információkat is tartalmaz. Önkritikusan meg kell azon
ban vallani, hogy nem teljes mértékben sikerült elérni a kitűzött célt. Többféle oka van en
nek. így viszonylag kevés, a témába vágó előmunkálatra lehetett támaszkodni, noha -  mint 
fentebb említettem -  meglehetősen bőséges a más irányú múzeumtörténeti szakirodalom. 
Munkánk célja nem monografikus igényű, teljes forrásfeltáráson alapuló átfogó alapkutatás 
volt, mert a jelen kötettel egy hosszabb távú munka első fázisaként a legfontosabb ismerete
ket kívántuk összegezni. A belátható időn belüli áttekintés igénye kompromisszumok válla
lását jelentette, például lemondást a teljes irattári anyag feldolgozásáról. Befolyásolta a feltá
rómunka eredményét az egyes gyűjtemények eltérő muzeológiai állapota, így az anyagisme
ret tekintetében határozottan előnyt élveztek azok a szerzők, akik épp állományrevíziót kö
vetően vagy azzal párhuzamosan írhatták meg munkájukat (szokás- és játékgyűjtemény, föld
művelés-gyűjtemény, Afrika-gyűjtemény, festmény- és rajzgyűjtemény). Kétségtelen, hogy saj
nos nem sikerült hiánytalanul érvényesíteni az egységes szempontrendszert sem, olykor azok 
túlzottan egyéni értelmezése vagy felkészültségbeli korlátok miatt. A szerzők tárgyismerete, 
szakmai és irodalmi képzettsége, problémaérzékenysége változó, ami a fejezetek között lé
nyeges minőségbeli különbségekkel járt. Néhány esetben sajnos csak szerényebb színvonalú 
feldolgozások születtek. Szerencsére jól sikerült tanulmányokat is olvashatunk, ami koránt
sem egyszerűen az életkor, a gyűjteményben eltöltött idő vagy az eddigi általános kutatói ta
pasztalat függvénye. így biztató néhány fiatalabb, még nem „évtizedek óta” a gyűjteménnyel 
foglalkozó kutató teljesítménye. Értelemszerű aránytalanságok adódnak a gyűjtemények elté
rő nagyságából, mert a nagy tárgyszámúakat csak bővebb terjedelemben lehetett áttekinteni, 
mint a kicsiket. A megjelölt három feldolgozási irány közül -  talán meglepő módon, s né
hány kivételtől eltekintve -  a legkevésbé sikerült a gyűjtemény jövőjének megrajzolása. He
lyenként csak néhány semmitmondó formula szerepel -  például hivatkozás a „fehér foltok” 
eltüntetésére, a közelebbről meg nem nevezett aránytalanságok csökkentésére - ,  másutt ki- 
dolgozadan ödetforgácsok vagy a gyűjteménytől voltaképpen független javaslatok pótolják az 
elvárt koncepciót és elemzőmunkát. Felvetődött, hogy nem célszerű közölni a tanulmányok 
ezen utolsó, olykor a többszöri újraíratás után még mindig vérszegény fejezetét. Ezt mégsem 
követtük. Ha ugyanis egyik célunk az elődök tevékenységének kritikai elemzése volt, akkor 
saját munkánkkal kapcsolatban is az elfoguladan értékelés mércéjét kellett vállalni. Nem le
het kibújni az alól a felelősség alól, hogy beszámoljunk: miként is gondolkodik a mai gene-
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ráció a kezében lévő, az elődöktől átvett múzeumi vagyonról, szakmai tudásról, annak múlt
járól, jelenéről és jövőjéről. Más szavakkal: vállalni kell saját esetlegességeinket, azt, hogy ek
kor és ekkor ki mit mondott -  felelősen vagy éppen felületesen, felelőtlenül -  a rá bízott 
anyagról s tágabban a múzeumi munka lehetőségeiről.

Ez a kötet az eddig végzett feltárómunka hozadékát tartalmazza, melynek eredmé
nyei tehát viszonylagosak: több, mint amit a Néprajzi Múzeum gyűjteményi anyagáról, első
sorban a szerzeményezés mikéntjéről, határairól a szerteszórt publikációkból az eddigiekben 
tudni lehetett, de nem elégíti ki a teljesség iránti igényeket. Ennek ellenére a múzeum életé
ben alapozó jellege kétségtelen. Több irányban megszabja a Néprajzi Múzeum további mun
káját, melynek közvetlenül négy feladatát tűztük ki az elkövetkezendő évekre.

Először is a kutatómunka eddigi irányát, kérdésföltevéseit folytatva néhány elmé
lyültebb vagy részletesebb vizsgálatra van szükség. így például a textil- és viseletgyűjtemény 
feldolgozását, mely egyes részeiben az itt közölteknél már most terjedelmesebb, további ki
egészítésekkel, a megközelítésmód kibővítésével célszerű önálló kötetté formálni. A kutató
munkát más magyar gyűjtemények szempontjából, a források teljesebb körű feldolgozásával 
vagy egy-egy részletkérdés tüzetesebb tanulmányozásával kívánjuk folytatni. Van még mit ku
tatni a tárgybeszerzés, a gyűjtés, a kiválasztás elméleti előfeltevéseivel és konkrét eljárásaival 
kapcsolatban. Újszerű eredményekkel kecsegtetnek a kutatói-szerzeményezési munka adat
szerű etnográfiai leírásai. Önálló összegzést érdemel a raktározás és a restaurálás alakulásá
nak kérdése, mert azok a tárgyakhoz fűződő viszony változásának tükrei, jobban, mint ahogy 
ezt a kötet szerzői a szórványosan idézett adatokkal, rendszerint a kedveződen körülménye
ket kárhoztatva egyelőre érzékeltetni tudták. Az intézménytörténet korábbi irányainak és a 
jelen vállalkozás szemléletének összekapcsolása is újabb tudománytörténeti, sőt elméleti 
összefüggések feltárásával kecsegtet. A Nemzetközi Osztály kollektív munka keretében már 
elindította az itt felvetett vizsgálatok újabb szakaszát.31 Ebben a kutatók kitérnek néhány eu
rópai múzeum gyűjtési gyakorlatának összehasonlító elemzésére, valamint arra, hogy megha
tározott tengerentúli területekről származó tárgycsoportok párhuzamosan hogyan kerültek be 
-  például gyűjtők, műkereskedők, kutatók jóvoltából -  különböző európai múzeumokba, s 
ebben a tágabb keretben hogyan értelmezhető a budapesti múzeum gyarapítása, illetőleg a 
nem magyarországi tárgyállománya.

A második elméleti felkészültséget igénylő, de közveden gyakorlati céllal induló 
kollektív, a múzeum teljes gyűjtőkörét érintő munka az itteni gyűjteményfeltáró tanulmányok 
utolsó fejezetének a továbbgondolása lesz. A jövőt illető gyűjteményfejlesztési stratégia kidol
gozása és érvényesítése az említett szemléleti és gyakorlati okok ellenére a Néprajzi Múzeum 
előtt álló elodázhatadan feladat, mert a gyarapításról a továbbiakban sem mondhatunk le. Ed
dig, a jelen kötet számára elsősorban a korábbi gyűjtések irányai, tapasztalatai nyomán kellett 
a továbblépés lehetőségeit megfogalmazni. A következőkben alapos nemzetközi kitekintésre 
van szükség, s a hazai társmúzeumok gyakorlatának megismerésére, beleértve ebbe az intéz
ményi határterületek elemzését és, ha szükséges, felülvizsgálatát.

A továbblépés két újabb iránya a jelenlegi gyűjtemények gondozásával kapcsolatos. 
A Néprajzi Múzeum anyagának mai gyűjteményi tagolása történeti produktum, ezért nem 
egyszer s mindenkorra adott. A mai kollekciók önállóságát több ok miatt is szükséges revide

31 Az OTKA T032125. számú, Etnológiai gyűjtemények A Néprajzi Múzeum Európán kívüli gyűjteményei európai
kontextusban című kutatása, 2000-2004.
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álni: az elvi nézetek mellett az elsődleges szempontok a nyilvántartás mai technikai lehető
ségei, a tárgykezelés követelményei és a raktári körülmények változása/változtatása lehetnek. 
A jelen kötetben megfogalmazott eredmények alapján lehetőség van továbbá a gyűjteményi 
anyag muzeológiai-tudományos osztályozására. Míg az előző mondatok az anyag beosztásá
nak strukturális elveit érintik, addig ez utóbbi arra a csoportosítási eljárásra utal, amivel az 
egyes gyűjtemények tárgyait, dokumentumait rangsorolni lehet. Ezzel az anyag belső megosz
lását a gyűjtemények múzeumi őrzése, állapota s felhasználása szerint szükséges kategorizál
ni, s nem tartalmilag -  tárgytipus, anyagfajták, földrajzi eredet, esztétikai jelleg stb. szerint - , 
mint e kötet tanulmányaiban, bár a két osztályozási elv között nyilvánvaló kapcsolatok is van
nak. Céljuk azonban más. Az utóbbi a műtárgyvédelmet és az anyagi források, objektív adott
ságok optimális, rendszerelvű felhasználási stratégiáját szolgálják. Az új elvek valószínűleg át 
fogják alakítani a muzeológus-restaurátor-gyűjteménykezelő asszisztens jelenlegi viszonyát és 
munkakapcsolatait, beleértve a felelősség kérdését is. Ennek kapcsán a Néprajzi Múzeum 
1999-től két nemzetközi projektumhoz csatlakozva folytatja munkáját,32 melyekhez ugyan
csak hasznos kiindulást jelentenek az e kötetben összegzett kutatási eredmények.

*

Végezetül köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elősegítették, támogatták e munka 
elkészítését és a kézikönyv megjelentetését. így mindenekelőtt elismerés illeti a lektorok fi
gyelmes és odaadó munkáját. Szilágyi Miklós a magyar, Kodolányi János a nemzetközi és az 
adattári gyűjtemények ismertetőit ellenőrizte és segítette tanácsaival. Egyes tanulmányok 
megírásához, a függelékben közölt jegyzékek összeállításához szakmai javaslatokkal, szemé
lyes emlékekkel többen is hozzájárultak, amiért ezúton is köszönetét mondunk Balogh Já- 
nosné Horváth Teréziának, Benda Gyulának, Boglár Lajosnak, K. Csilléry Klárának, N. Fü- 
löp Katalinnak, Györffy Györgyné Ruitz Izabellának, Györgyi Erzsébetnek, néhai Marosán 
Lajosnénak, Sárkány Mihálynak és Balázs Györgynek. Megkülönböztetett hálával tartozunk 
a Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Kollégiumának a kötet megjelentetéséhez 
nyújtott nagyvonalú pályázati támogatásért, s személy szerint Bereczky Lorándnak, a kura
tórium elnökének, aki a leglehetetlenebb határidő-módosítási kérelmünket is megértette, 
méltányosan elfogadta.

Végül, de nem utolsósorban e sorok írója, a kötet kezdeményezője-irányitója kö
szönetét mond a tanulmányok szerzőinek, a munkát segítő raktárkezelőknek, adminisztráto
roknak, könyvtárosoknak, adattárosoknak, az illusztrációkat elkészítő fotográfusoknak, a füg
gelékeket összeállító kollégáknak, a kiadvány tervezőjének, valamint külön hangsúllyal a ké
zikönyv végső formába öntésének nem mindennapi feladatát végző három szerkesztőnek. -  
Nunc est bibendum...

32 A múzeum egyrészt csatlakozott a római központú nemzetközi restaurátor-központ, az International 
Council of Conservation and Restoration (ICCROM) megelőző műtárgyvédelem (Preventive Conser
vation Teamwork II.) programjához, másrészt a magyar-holland múzeumi együttműködés nagy múzeu
mok gyűjteményi anyagának komplex kezelését szolgáló projektjéhez, a kölcsönös tapasztalatcserét és 
felméréseket, stratégiai tervek kidolgozását vállaló úgynevezett Collection Management programhoz. 
Lásd Pearce 1993.118-143; Fahy 1995; Keene 1999.
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FÖLDMŰVELÉS-GYŰJTEMÉNY

SZU HAY PÉTER

A Néprajzi Múzeum földművelés-gyűjtemé-
A g y ű jtem ény  k ia la k u lá sa  nye valamikor 1954 és 1960 között vált önál

lóvá. 1954-ben az akkori Magyar Osztály még 
hét gyűjteménycsoportra tagolódott. Az elsőnek tekintett gyűjteményi egység a „gazdálkodás” 
megnevezést kapta, és a következő gyűjteményekből állt: méhészet/vadászat/halászat; állattar- 
tás/pásztorművészet; földművelés (Balassa 1954b. 301). Szolnoky Lajos a Néprajzi Múzeum 
1960. évi tárgygyűjtési beszámolójában már a földművelés-gyűjteményről mint önálló gyűjte
ményről tesz említést (N éprajzi értesítő 1961. 65).

A mai gyűjteménybe tartozó tárgyak közül az első négy darab: egy „fénykőtartó” 
(ltsz.: 2433), egy vasvilla (ltsz.: 2440), egy sarló (ltsz.: 2441) és egy üllő (ltsz.: 2442) 1885- 
ben, a 31. törzskönyvi bejegyzés szerint „Szedlárikné asszony ajándékaként” került a mú
zeumba. (A gyűjtemény évtizedenkénti gyarapodását a továbbiakban is lásd 1. számú ábra.) 
1897 januárjáig további 18 tárgy került a múzeumba, amelyek a későbbi földművelés-gyűjte
ményt gyarapították. Ezek között több nádvágó található. Jelentősebb gyarapodásról az 1897. 
januári leltározások tanúskodnak. A 177. törzskönyvi bejegyzés szerint Jankó János a millen
niumi kiállítás céljára, a munkaeszköz-gyűjteményt gyarapítandó 1535 tárgyat vásárolt, mely
ből 138 tárgy került a későbbi földművelés-gyűjteménybe. (Ez az anyag képezte az alapját az
1898-as, a múzeum első önálló állandó kiállításának tekinthető munkaeszköz-kiállításnak is 
[Szemkeő 1997a. 65-66].) Jankó János 1894 óta tervezte gyűjtőútjai során a munkaeszközök 
beszerzését; erre vonatkozó javaslatát a kiállítás igazgatósága kedvezően bírálta el, utazásait, 
gyűjtéseit anyagilag támogatta. Eredményeiről így számolt be: „utazásokat tettem és munka
eszközöket gyűjtöttem Zala, Somogy, Csongrád, Torontál J. N. K. Szolnok s Bács-Bodrogh 
vármegyékben; majd újabb előterjesztésemre a kiáll, ig.-ság megengedte, hogy Kolos, Árva, 
Gömör és Szilágy megyékben is eszközöljek gyűjtéseket. Ismét újabb előterjesztésemre... az 
újabb utazások költségeire Mgdnak 500 frt utalványozott ki, míg a tárgyak gyűjtésének foly
tatására Mgd utalványozott ki 500 frtot az igazgatói dotátióból. Erre még Kr. Szörény, 
Hunyad, Szeben, Háromszék, Veszprém, Sopron és Nógrád vármegyékben. [...] A magyaror
szági népies munkaeszközök csaknem valamennyi jellemző typusát egybegyüjtöttem. A Du
nántúlról a sopronmegyei Krobot, hiencz, fertőmelléki magyar, veszprémmegyei német, So
mogy- és zalamegyei magyar; az alföldről a csongrádi magyar, a jász nagy Kunszolnoki jász



és Kún, a torontáli szerb és sváb, a bácsbodrogmegyei sokacz; a felvidékről az árvái és a 
gömöri tót, a gömöri magyar, Erdélyből a Krassói és hunyadi oláh, a szebeni szász, a három
széki székely, a kolosi és a szilágyi magyarságban képviselve; ha egyszer kiegészítésre lesz 
mód nemzetiségeink közül csak a ruthénok munkaeszközeit kell öszegyüjteni. A gyűjtemény 
kitesz 1134 tételt, mely annak rendje és módja szerint leltározva van [...] Végül ami a gyűj
temény elhelyezését illeti, a következőket jelenthetem: A kiáll, igazgatóság eredeti terve az 
volt, hogy a munkaeszköz gyűjtemény a kiállítási falú templomában állíttatik ki; Zichy Jenő 
gróf úr ő nagyméltósága azonban határozatban is kimondott tervet mellőzve a templomot 
kaukázusi és középázsiai gyűjtemények számára foglalta le. Hontalanná lévén a gyűjtemény 
a kiáll, igazgatóság külön pavillont Ígért s erre bizonyos pénzösszeget reselválni határozta el; 
az Ígéret beváltható nem lett, külön pavillont a gyűjtemény részére ne kaptam s a gyűjtemény 
a kiállításban ismét hontalan lett, sőt a gyűjtemény a jelenkori csoportból a történelmibe he
lyeztetett át. Ekkor Herman Ottó országgyűl. képviselő úr felajánlotta, hogy két táblán a leg
szebb tárgyakat kiállítja a pásztor életi kiállítás keretében s így mintegy 50 darabot ki is állít
hattam nagy gonddal, nagy fáradtsággal 2 1/2 ezer forinton egybegyüjtött 1134 darabból álló 
gyűjteményből!”1

A továbbiakban Jankó János elpanaszolja, hogy bár lehetősége lett volna az udva
ron néhány tárgyat elhelyeznie, de ehhez -  feltehetően mert az eljárást méltatlannak érezte 
-  nem volt kedve, így a tárgyak nagy részét a kiállításból kirekesztődve a Magyar Nemzeti 
Múzeum Néprajzi Osztályának raktárában helyezték el. Jankó személyes sorokban panaszol
ja el a gyűjtés mostoha körülményeit, ugyanakkor ismerteti a bel- és külföldi szakértők gyűj
teményéről mondott elismerő szavait, miszerint gyűjteménye „ezreket ér s a mesterségek né
pies eszközeinek egy egész országból való teljes sorozatát adja...”2

Függedenül attól, hogy az ezredéves falu kiállításán valójában hány darab tárgy ka
pott helyet, Jankó gyűjteményét mindenképpen egy olyan anyagnak tekinthetjük, amely hosz- 
szú időre meghatározta a munkaeszközökről, a népi gazdálkodásról és közelebbről a földmű
velésről való gondolkodás kereteit. Sőt Jankó János hosszú időre a Magyar Nemzeti Múze
um Néprajzi Osztályának gyűjtéseit és gyűjteményi rendjét is meghatározta (Jankó 1900c; 
Balassa 1968). Jóllehet, már az 1873-as bécsi világkiállításon való részvétel egy évvel koráb
ban a Néprajzi Osztály keretén belül egy nagyobb gyűjtőmunkát eredményezett, mégis Jan
kó gyűjtése az iránymutató. Xántus János és Rómer Flóris 1872-es gyűjtései elsősorban Er
dély és a Felvidék területét, illetve a viselet, textília és kerámia tárgykörét ölelték fel, de gyűj
töttek gazdálkodással, illetve földműveléssel kapcsolatos darabokat is, melyek közül néhány 
a későbbi földművelés-gyűjteményt gyarapította. A Bécsből visszajövő kiállítási anyag az Ipar- 
művészeti Múzeumba került; nagy részét 1898-ban adták át a Néprajzi Osztály számára 
(Gráfik 1997. 22). A Xántus- és Rómer-féle gyűjteményből 9 tárgy3 került a gyűjteménybe. 
A törzskönyvben egy ceruzás beírás szerint e tétel Xántus gyűjtése. A 214. törzskönyvi be
jegyzés 2279 darab tárgyat regisztrál, melyek az „iparművészeti muzeum gyűjteményeinek 
kiállítása alkalmával Osztályunknak átadott” tárgyak. Az említett 1872-es gyűjtés még nem 
annyira a későbbi munkaeszköz- és népigazdálkodás-gyűjtemény struktúráját határozta meg,

1 NMI 27/1896. Jankó János: Jelentés a munkaeszköz kiállításról.
2 NMI 27/1896. Jankó János: Jelentés a munkaeszköz kiállításról.
3 Gyümölcsszedő (ltsz.: 15000), német villa (ltsz.: 15088), gazirtó (ltsz.: 15090), 2 darab mustszűrő (ltsz.:

15153, 15224), vaslapát (ltsz.: 15198), hordóminta (ltsz.: 15214), 2 darab csép (ltsz.: 15491-15492).
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hanem általában a magyarországi népi kultúráról való gondolkodás kereteit szabta meg. 
A gyűjtemény ugyanis igyekezett visszaadni a magyarországi nemzetiségek arányait, s alapve
tően az ország egészének -  még ha ekkor éppen az Alföldről került is be a legkevesebb tárgy 
-  népi kultúráját tekintette az interpretációs keretnek.

Ezt a hagyományt folytatta a millenniumi falu tervezése és előkészítése során Jan
kó János is. A néprajzi közéletben tehát egy ideig jelen van Magyarország népeinek egyen
értékű etnográfiai bemutatása. Az természetesen egy más kérdés, hogy ezen belül mi az et
nográfiai megközelítés értéktartalma. E leíró megközelítés mellett fontos utalni a 19. század 
utolsó harmadának egy más irányú törekvésére is. A halászat és a pásztorkodás mint ősfog
lalkozásként értelmezett tevékenység azért keltette fel egyes kutatók érdeklődését, mert azt 
remélték, hogy tanulmányozásuk révén megfejthető a magyar nép őstörténete, az őshazára, 
illetve a vándorlás előtti, ám mindenesetre a honfoglalást megelőző időszakokra érvényesen 
a magyar nép származása, eredete, kapcsolatrendszere. A földművelés tanulmányozása iránt 
éppen azért mutatkozott meg csekély érdeklődés, mert attól az őstörténetre vonatkozóan 
nem sok eredményt reméltek.

A gazdálkodás tanulmányozása és dokumentálása révén a háziipar esztétikai, a nép 
kreativitását és szépérzékét igazolható elgondolásai is keveset remélhettek. Mindezek figye
lembevételével állíthatjuk, hogy a népi kultúra gazdálkodás és földművelés témacsoportjai vi
szonylag későn épültek be a néprajztudomány rendszerébe, és egy késői konstrukció révén 
váltak a néprajzi érdeklődés integráns részévé. (Jankó János még az 1902-ben megjelent 
A BalatonmellékJ lakosság néprajza című monográfiájában is inkább a halászatra helyezte a hang
súlyt, és alig szól a földművelésről, s abban is elsősorban statisztikai megközelítést ad [JANKÓ 
1902a].) Az általa a millenniumi kiállításra gyűjtött földművelési tárgyak kevésbé kapnak ér
telmezést, s általában csak a kollekció mint halmaz, mint tárgyféleségek csoportja nyer jelen
tést. A későbbi nemzedékek e kollekció leképezését mint a Jankó által konstruált modell rep
rodukálását tekintik feladatuknak.

Jankó számára még az általa gondolt néprajzi csoportok voltak az elsődlegesek, és 
noha a tárgyakat a gyűjtés helye szerint lokalizálta, az egy néprajzi egységre érvényesnek gon
dolt gyűjtemény több helyről is összeadódhatott. A több egymást követő gyűjtőúton végül is 
13 megyében járt, de további 4 megyéből hozzáköthetünk még néhány tárgyat. Egy-egy gyűj
tőhelyről, illetve megyéből az összesen gyűjtött tárgyak ritkán haladják meg a tízes nagyság
rendet. Ez azt is jelenti, hogy ha még adott néprajzi csoportra a legjellemzőbbnek gondolt 
tárgyat szerezte is meg a gyűjtő, azok vonatkozásában a gazdálkodás táji vagy népcsoportra 
jellemző rendszere nem írható le.

Ha azonban a teljes tárgyi mennyiséget tekintjük egy rendszernek (e gyűjtemény 
118 darab földművelési tárgyat tartalmaz, melyek leltári számai 10035 és 10917 között el
szórtan találhatók), és az ezen belüli tárgycsoportok szerinti megoszlást tekintjük, nagyjából 
megtalálhatjuk a későbbi tárgygyűjtések és kutatások kiindulópontját. Talán nem tekinthetjük 
véletlennek, hogy Jankó 16 szőlőmetsző kést, 12 darab -  jobbára fogazott élű -  sarlót, 15 ka
pát, 11 favillát, 5 nádvágót és 4 kaszakést gyűjtött. Emellett az egyedi tárgyakból állítható ösz- 
sze a talajművelés, aratás, szemnyerés eszközanyaga, hiszen a különböző helyekről egyedileg 
származó tárgyak kiadják a vaspapucsos ásó (3), a faeke (3), a borona (1), az acatoló (4), a 
kasza (1), a fenőkő (1), a tokmány (3), a kaszaüllő (2), a kévekötő (2), a kallantyú (1), a sze
kérlekötő csiga (2), a cséphadaró (2), a törekhúzó gereblye (3), a szórólapát (3), a szemhú
zó (1) tárgycsoportjait. De találunk ültetőfát, dohánytűt, kukoricabontó kést és egy-egy ágvá



gó fűrészt, csömöszölőt, szárvágót, trágyaszóró lapátot is. Az egyes tárgycsoportok esetében 
jellemzőnek tekinthetjük az archaikusnak gondolt tárgyak túlsúlyát. A 19. század mezőgaz
daságigép-gyártásának eszközanyagát egyáltalán nem, és a falusi kísérletező, újító kovácsok 
széles körben ekkortájt elterjedő találmányait sem találjuk, sőt ahol a fatárgyaknak hasonló 
funkcióban kovácsoltvas megfeleltetései lehetségesek, ott is elvétve kerültek a gyűjtemény
be ezek példányai.

E megállapítást alátámasztja Bátky Zsigmond Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére 
című kézikönyvének alábbi megjegyzése. (Az útmutató első fejezete 13 táblán a gazdálko
dást, második fejezete 28 táblán a pásztorkodást, állattenyésztést és harmadik fejezetében 6 
táblán a halászat, vadászat témakörét taglalja.) A Gazdálkodás fejezetben Bátky ekként fogal
maz: „Természeti viszonyaink folyománya az, hogy lakosságunk túlnyomó nagy részének ma 
is a földművelés s a vele kapcsolatos állattenyésztés a megélhetési forrása. Hogy ennek a fog
lalkozásmódnak népünk egész ethnikumára kiható, mély jelentősége van, úgy hiszszük, nem 
kell bővebben fejtegetnünk. Itt bennünket, mint múzeológusokat, csak azok az eszközök fog
lalkoztatnak, melyeket népünk e kulturmunkájában használ, hogy bennük a földművelő nép 
életmódját visszatükröztessük. [...] Azt a mondást, hogy fölművelő állam vagyunk, meg kell 
toldanunk még azzal, hogy primitiv földművelők vagyunk, mert gazdálkodásunk ma is régi 
csapásokon halad. Ez a foglalkozásmód különben is olyan természetű, hogy konzervatív haj
lamokat, a hagyományokhoz való szívós ragaszkodást fejleszt ki a népekben s ha hozzá
vesszük még ehhez, hogy a magyarságnak s a németet leszámítva minden nemzetiségünknek 
jellemében meg van az a vonás, hogy nem szeret töprengeni, újításokat kitalálni, hogy sor
sán fordítson, hanem inkább beletörődik, részben már megtaláltuk az okát ennek az elmara
dottságnak. Ezzel a kezdetleges állapottal vele jár a kezdedeges szerszámok használata is. 
Ámbár az átváltozás ezen a téren is rohamos az utolsó évtizedek alatt, mindamellett ilyenek
ben még sincs hiány. Találunk még elég olyan földmivelő-szerszámot hazánkban, mely bát
ran beleillenék két-három évszázaddal korábbi időre is. [...] gazdálkodásmódunk a maga 
primitívségében egész hazánkban meglehetősen egyöntetű, mely körülmény nem kedvezett 
új fajta szerszámok létrejöttének. Szerszámfajtában szegények, de formákban gazdagok va
gyunk. [...] Néprajzi szempontból becsessé teszi e szerszámokat még az is, hogy azok legna
gyobb része házi gyártmány, tehát a készítő nép százados gyakorlat szerint maga fundálta 
vagy alakitotta át s nem a gyáros vagy iparos találta ki őket s ez bepillantást enged képessé
gébe, ízlésébe. E szerszámok túlnyomó részben fából vagy egyáltalán növényi anyagból ké
szülnek s így tág teret engednek a faragó-, díszítőművészetnek. [...] Ha e szerszámokat egy- 
egy vidék kisipar- vagy háziiparszerűleg kezdi készíteni, a díszítés lemarad róluk. Hogy azon
ban ez mennyire vérében van népünknek, mutatja az, hogy még vasszerszámait is (sarló, bal
ta stb.) kiczifráztatja a falusi kovácscsal.” (B á t k y  1906a. 30-32.)

Bátky Zsigmond 1897-ben került a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályá
ra, így öt éven keresztül együtt dolgozott Jankó Jánossal és 1909-ig Semayer Vilibálddal. Már 
Jankó millenniumi gyűjtése a korszakban is az érintetlennek, esetleg archaikusnak és ősinek 
tartott települések kutatására irányult. Egyfelől ezt az ismeretanyagot örökölte meg Bátky 
Zsigmond, másfelől úgy gondolta, hogy az általa megrajzolt tárgyak egykoron az egész or
szágban általánosan elterjedtek voltak, vagyis a századforduló magyarországi földművelési 
rendszerének archaikus rétegéből vagy másképpen fogalmazva a még tanulmányozható ar
chaikus rendszerből visszakövetkeztethetünk az egykori egységes magyar földművelésre. 
Bátky még nem a valódi struktúrákat kereste, hanem alapvetően az általa feltételezett nép
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rajzi értékeket olyan egzotikus valóságnak fogta fel, mely működés meglétét a „haladottabb 
népek méltán irigyelnek tőlünk” (Bátkt 1906a. 31), hisz náluk azok már csak a múzeumok
ban láthatók. Nyilvánvaló, hogy ha nincs értéke a gyáripar vagy az iparos által kifejlesztett 
tárgyaknak -  még ha az a maga valóságában jelen is van a paraszti gazdaságokban a mú
zeum számára nem gyűjthető vagy legalábbis nem gyűjtendő. Az újítás iránti hajlam amúgy 
is távol áll a konzervatív, a hagyományokhoz ragaszkodó magyar néptől. A gazdálkodás tár
gyai iránti érdeklődés másik szempontját a nép faragó- és diszítőművészetének dokumentá
lása határozta meg. Bátky útravalója -  miszerint a „tág értelemben vett gazdálkodásnál hasz
nált szerszámok gyűjteménye gazdagságánál és primitívségénél fogva minden vidéki népraj
zi múzeumban előkelő helyet fog elfoglalni” (Bátky 1906a. 32) -  hosszú időre meghatároz
ta a néprajzi gyűjtemények fejlődési irányát.

Bátky táblái a gazdálkodás tárgykörébe tartozó tárgyi anyag mintegy korabeli rend
szerezését adják: 1. tábla: a talajművelés eszközei, faekék, ekepapucs, eketaligák, tövis- és fo
gas borona. E táblán szerepel még egy ide nem illő kévekötő fa (uo. 32-34). 2. tábla: vaspa- 
pucsos faásók, vasásók, falapátok (uo. 35-37). 3. tábla: kaszák, üllő, kaszakalapács, tokmány, 
nádtoló kasza, szénavágó, vonyogó, acatolók, gyalázka, nádverő, gyékényfűző tű (uo. 37-40). 
Ezen a táblán még elég rendszertelenül csoportosítódnak a tárgyak. 4. tábla: különféle vágó
eszközök: szőlőmetsző kések, sarlók, nádvágók, acatoló, hernyózóvas, kézi fűrész (uo. 41- 
43). 5. tábla: gereblyék: kerti vasgereblye, szénagereblyék, tarlógereblye, törekrázó vagy rug- 
dalógereblyék és néhány díszített gereblye részlete (uo. 44-46). 6. tábla: villák, a természe
tes növésű fából készült szerszámoktól a hasított és toldott ágú favillákon keresztül az egy da
rab kovácsoltvas villáig (uo. 46-48). E táblán (feltehetőleg a helykihasználás miatt) szerepel 
még egy gyepmetsző és egy csirkeitató. 7. tábla: különböző kapafajták -  az irtó- és kétágú ka
pától a szőlőkapáig -  szerepelnek a táblán, kiegészítve néhány fejszével, valamint két dísze
sen faragott kapatisztítóval (uo. 48-50). 8. tábla: e táblán rendkívül vegyes összetételű tárgyi 
anyag szerepel, megtalálható benne a kereplő, a répa- és szecskavágó, a kézimalom, a zsák
hordó fa, az olajsatu, a sertésfogó és a marhabélyegző (uo. 51-53). E tárgyféleségeknek csak 
egy része tartozik ma a földművelés-gyűjtemény tárgykörébe. 9-11. táblák: e táblák mindegyi
ke rendkívül vegyes tárgycsoportot tükröz. A mai gyűjteményi felosztás szerint egyaránt talá
lunk olyan tárgyakat, amelyek a közlekedés, teherhordás, méhészet, vadászat, világítás, kis
mesterségek és az állattartás tárgykörébe tartoznak. A földművelés-gyűjteménybe tartozik a 
felsorolt tárgyak közül a szőlőmetsző kés, a kallantyú, a seprű, az ágfűrész, a hombár, a gally
vágó olló (uo. 54-61). 12. tábla: itt vesszőből és szalmából font kosarak, kasok és baromfiólak 
láthatók, melyek ma jobbára a kosár-, illetve az építkezésgyűjteményhez tartoznak (uo. 
61-63). 13. tábla: itt elsősorban csapdák szerepelnek, amelyek ma a gyűjtögetésgyűjtemény
be tartoznak (uo. 63-65).

A gazdálkodás tárgykörébe tartozó tárgyak ismertető tábláin a tárgyak egy része 
helynévmegjelöléssel, más része e nélkül, az általános forma megjegyzés kíséretében szere
pel. A közölt és helynévmegjelöléssel ellátott tárgyak részben Jankó János gyűjtéséből, rész
ben pedig Farkas Sándor szentesi gyógyszerész, magángyűjtő több mint tízezres gyűjtemé
nyéből származnak. (Bátky 1903b). Ebből az anyagból több mint 200 tárgy került a későb
bi földművelés-gyűjteményhez.4 A tárgyak nagy része a „Nagy-Alföld” vagy „Nagy-Magyar- 
Alföld” megjelölést kapta. Néhány tárgy esetében biztosan tudjuk, hogy a lelőhely Szentes,

4 Leltári számaik 46171 és 71370 között elszórtan találhatók.
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Őriszentpéter, Kalocsa, több tárgy azonban csak megyemegjelöléssel szerepel (például Bereg, 
illetve Somogy megye). Az anyag összetételére jellemző, hogy néhány tárgytípusból többda
rabos sorozat került a gyűjteménybe, így például fogassarlóból 25, szőlőmetsző késből 40, 
dohányfűző tűből 34 darab, de jelentős a nádvágók, a kaszakések, az acatolók, a hernyózó- 
vasak és egyéb vágóeszközök száma is. E tárgycsoportok közös jellemzője, hogy mind ková
csoltvas termékek, helyi kovácsmesterek munkái. Ezekhez képest elenyésző az egyéb tárgyak 
jelenléte, de így is őrzünk a gyűjteményben néhány tokmányt, kallantyút és egy-egy fölöző
seprűt, kukoricaszurkálót, villát, szórólapátot és gereblyét.

Ha 1910-ig tekintjük át a később önálló gyűjteménnyé lett tárgycsoport gyarapo
dását, akkor azt látjuk, hogy 1896-ig 20 darab, 1897-ben 169 darab, 1898-ban 73 darab és
1900-1910 között közel 449, vagyis összesen 711 tárgy került a gyűjteménybe, melynek nagy 
részét Jankó János és Farkas Sándor említett anyaga teszi ki. Megemlítendő ezek mellett 
Herman Ottó 1898-ban, a Kereskedelmi Minisztérium költségén végzett gyűjtése. A 216-os 
törzskönyvi bejegyzés szerint Herman Ottó a pásztoréleti gyűjtemény számára végzett gyűj
tés soráh 2400 tárgyat szerzett, melyből 29 tárgy5 került a gyűjteménybe, nagy részük vágó
eszköz, nádvágó, tolókapa, lápmetsző. Ugyancsak 1898-ban, a vármegyék ajándékaként, az
1896-os kiállítás anyagából bekerült tárgyak közül 35 darab6 gyarapította a későbbi földmű
velés-gyűjtemény állományát. E tárgyakról mindössze annyit tudunk, hogy melyik megyéből 
származnak. A tárgyak megoszlása: 7 gereblye, 7 fa-, illetve 1 vasvilla, 6 kasza, 5 kaszakész
ség, 2 falapát, 1 ösztöke, 1 seprű, 1 csép, 1 vonyogó és 1 metszőkés, vagyis ezekből főleg a 
szénamunka eszközkészlete adódik ki.

A múzeum etnográfusai az említett időszakban még csak szerényebb mértékben 
gyarapították a gyűjteményt. Bátky Zsigmond 1899-ben Kolozs megyéből 6,7 Komárom me
gyéből 15 tárgyat8 gyűjtött. Semayer Vilibáld Szatmár és Szolnok-Doboka megyéből 15 tár
gyat, egyéb helyekről még 3 tárgyat hozott.9 Györffy István még gyakornokként 1909-ben 
Túrkevéről és Karcagról 7 tárgyat gyűjtött.10 Néhány kisebb gyűjtés az osztály dotációjából 
finanszírozva gazdagította még a gyűjteményt, de a tárgyak jelentős része mégiscsak egyfajta 
esetlegességet és véletlenszerűséget tükröz. Műgyűjtők, festőművészek, földbirtokosok, kato
natisztek gyűjtéséből került több ajándék a múzeumba. Az így bekerült tárgyak közül létszá
mában legjelentősebb Wersényi Róza óvónő diósadi kapatisztító-kollekciója, melynek jóvol
tából 21 darab, jobbára díszített, faragott tárgy (ltsz.: 37136-37156) került a múzeumba. A 
kapatisztítók iránti művészi érdeklődést példázza az Undi Mariska festőművésztől vett bogár- 
telki 4 darabos gyűjtemény (ltsz.: 52700-52703) is. Jedlik István földbirtokos Szimőről egy 
faekét (ltsz.: 37169) ajándékozott a múzeumnak. Az osztály munkatársai feltehetően töreked
tek arra, hogy Magyarországnak azokról az archaikus területeiről is, ahonnan még nem gyűj
töttek tárgyakat, kerüljön néhány darab a gyűjteménybe. Ezt a törekvést tükrözi például a Ne
mes Mihály tanítótól vett uglyai, feltehetően ruszin, 6 darabos kollekció11 megvásárlása.

5 Leltári számaik 33058 és 34685 között elszórtan találhatók.
6 Leltári számaik 20693 és 23887 között elszórtan találhatók.
7 Ltsz.: 28989, 28996, 29028-29029, 29035, 29039.
8 Leltári számaik 37180 és 37317 között elszórtan találhatók.
9 Leltári számaik 38573 és 38963 között elszórtan találhatók.

10 Ltsz.: 78665-78668, 78670, 78741, 78743.
11 Ltsz.: 63472, 63477, 63485-63488.
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1911 és 1920 között a későbbi gyűjtemény mindössze 144 darab tárggyal gyarapo
dott. 1915-ig a múzeum tisztviselőinek: Sztripszky Hiadornak, Beluleszkó Sándornak és 
Schmidt Tiboltnak elsősorban az ország északkeleti és keleti peremterületéről származó gyűj
tései érdemelnek említést. 1915-ben a borászati kiállításra készülődve Semayer Vilibáld, a 
Néprajzi Osztály akkori igazgatója és Ács Lipót 88 darab, a kiállítással kapcsolatos tárgyat és 
hozzá kapcsolódó fotóanyagot gyűjtöttek.12 A gyűjtés kiterjedt Kecskemétre, Szekszárdra, 
Gyöngyösre, Színérváraljára, Bihardiószegre, de jártak a tokaj-hegyaljai, a ruszti, a villányi, a 
tordai és a verseci történelmi borvidékeken is. A gyűjtés tematikájában is széles körű volt: a 
szőlőmetsző késektől a nagyméretű présekig szinte minden tárgyféleségre kiterjedt, melyek 
azonban még a kisipar vagy a háziipar keretein belül készültek. Az anyag tehát az „archaikus 
és régi” szűrőjén keresztül felfogta és ilyenformán nem dokumentálta a gyáripar termékeit, 
ennek következtében öntöttvas lábú kosaras prést vagy rézpermetezőt már nem találunk e 
gyűjteményben. 1916 és 1921 között mindössze 3 darab tárggyal gyarapodott a gyűjtemény: 
az 1920-ban a Magyar Fémelosztó Rt.-től vásárolt 1 darab ásóval és 2 darab kapával.

1921 és 1930 között mindössze 46 darab a gyűjtemény gyarapodása. Igaz, hogy a 
Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya ebben az évtizedben, pontosabban 1924-ben ke
rült új helyére, a Könyves Kálmán körútra, és ugyancsak ebben az időszakban készült el a mú
zeum új épületében az új állandó kiállítás. A kiállítás rendezői tizenhárom teremben és négy 
közlekedőtérben rendszerezték az anyagot (Bátky 1929). Míg az öltözet és női kézimunka té
mák négy külön teremben, Magyarország nagytájai (Erdély, Alföld, Dunántúl, Felföld) szerint 
jelentek meg, addig a földművelés -  igaz, hogy az átlagosnál valamivel nagyobb, de mégiscsak 
-  egy teremben kapott helyet, a szőlőművelés bemutatása pedig a folyosóra szorult ki.

„Hazánk ma is kifejezetten gazdálkodó ország. Mint egyéb tekintetben, úgy ebben 
is átmenet Nyugat és Kelet között, vagyis a százféle munka és szerszám között még fölös 
számmal vannak olyanok, melyek Nyugaton már rég letűntek, tőlünk keletre és délre azon
ban még virágjukban vannak. Ez teszi becsessé ezeket a házilag készített, ma már régiség
számba menő egyszerű szerszámokat, melyek a történelem által számon nem tartott munká
jukkal, egy verejtékben dolgozó nép számára a mindennapi kenyeret megszerezni segítettek.” 
(Bátky 1929. 36.) E sorok olvashatók Bátky Zsigmond Kalauzában a földművelés terem be
vezető részében. A kiállított anyag segít bennünket az e korszakban a földművelés rendsze
réről megfogalmazott gondolatok rekonstrukciójában.

A teremben táblákra és a földre kerültek a tárgyak. Az első és a második táblára 
„ódon szabású kapák és faásók” kerültek, felhasználva a „krassói oláhoktól” és a kalotaszegi 
magyaroktól való tárgyakat mint olyanokat, melyek „régebben egész Európában el voltak ter
jedve”. A harmadik táblán aratósarlók voltak láthatók Erdélyből, „vaskorszaki formák”, me
lyek a „Dunántúlról és az Alföldről már kivesztek”. A földön egy faeke (váltó) Kalotaszegről 
és egy az Alföldről (kerülő) kapott helyet. A negyedik és ötödik táblán egy- és kétmankójú 
kaszák és tokmányok szerepelnek az Alföldről. A hatodik táblán kévekötőket helyeztek el. 
Fényképen a nyomtatást mint az „inkább csak Déleurópában és Előázsiában szokásos” eljá
rást mutatják, „Közép- és Északeurópában csépelnek”. A hetedik táblán kaszakőtartók és 
kaszatisztítók,13 a nyolcadik táblán pedig „primitív szárvágók és gazirtók (acatolók)” kaptak

12 Leltári számaik 113418 és 114086 között elszórtan találhatók.
13 „Az északi és déli szlávok között vannak ilyen formájú és díszítésű fatokmányok. Nálunk szaruból csi

nálják.” (Bátky 1929).
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helyet. A földön egy tövisborona és egy fafogas állt (Bátky 1929. 37). A többi tábla és áll
vány tárgyaiból Bátky még megemlíti a gabonaszóró lapátokat, csépeket,14 „hímes gereblyé- 
ket” Erdélyből, favillákat „különböző helyekről, a legegyszerűbbek Erdélyből” valók (Bátky 
1929. 38). A továbbiakban megtudjuk, hogy kiállították egy alföldi szárazmalom, egy „oláh” 
tökmagzúzó vízimalom, egy palóc bölcsősátor, egy vízimalom, egy dunai gabonáshajó, egy 
dereglye és egy komp modelljét, valamint egy színes lakodalmi jármot Kalotaszegről és ara
tókoszorúkat.

A szőlőművelés szerszámait a keresztfolyosón helyezték el. Bátky említést tesz a 
hatalmas szőlőprésekről, a faragott hordófenekekről, a sarló alakú szőlőmetsző késekről (me
lyet „különös alakjuk után babukák”-nak neveztek a sarlóból kiugró fok után). A szőlő- 
művelés kapcsán Bátky megjegyzi, hogy a „szöllőkultúrát nálunk alkalmasint a rómaiak ho
nosították meg, s ez úgy látjuk azóta megszakítás nélkül él Pannóniában (Dunántúlon)”, mi
közben bor szavunk honfoglalás előtti török eredetű. A földművelés bemutatása általában 
mint egy egységes termelési rendszer szerepel. E termelési rendszer archaikus jellegét dom
borították ki a rendezők, és Erdély -  mint az archaikusságot leginkább megőrző és a díszítő 
törekvéseket leginkább reprezentáló terület -  uralja a bemutató egészét. A kiállításból kevés
sé derülnek ki azok a később leírt, ám már korábban megfogalmazódó termelési rendszerek, 
melyek különbségének hangsúlyozása a későbbi kutatások gerincét adta. Megjegyzendő, hogy 
az állandó kiállításra a múzeum akkori munkatársai nem gyűjtöttek tárgyakat. A feldolgozást 
és a bemutatót a gyűjtemény addig bekerült tárgyaiból oldották meg.

Ugyanez jellemző a következő korszakra, amikor az 1933 és 1937 között megje
lent A magyarság néprajza is a már meglévő tárgyállományra támaszkodott. A második kötetben 
Györffy István írta a Földművelés fejezetet (GyöRFFY 1933a), nagyban támaszkodva korábbi ta
nulmányára (GyöRFFY 1928c). Az alig több mint 50 oldalas anyag nagyrészt Bátky Zsigmond 
{//««totójának illusztrációit használta. Az összefoglaló Györffy érdeklődésének megfelelően 
bizonyos aránytalanságokat tartalmaz. Az alfejezetek többsége leíró jellegű, de ugyanakkor 
nem nélkülözi az elméleti megfontolások és megközelítések megfogalmazását sem. Az alfe
jezetek egy része kifejezetten egy tudományos rendszerezési kísérletnek fogható fel: Hogyan 
kezeljük és osztályozzuk a népi gazdálkodás, közelebbről a földművelés termelési eljárásait 
és eszközanyagát? Györffy sorrendben a következő témákat tárgyalja: A magyar földművelés ere
dete, múltja; Gabonaféléink A földhasználat; A település és a mezőgazdálkodás viszonya; A tanyarendszer; 
A nyomásos gazdálkodás. E témák taglalására tíz oldalt fordít a szerző. A további alfejezetekben 
a későbbi földművelés-gyűjtemény egyes tárgycsoportjait találhatjuk, már gazdagabb kifejtés
ben, mint az Bátky Kalauzában olvasható. Az alfejezetek így folytatódnak: A talaj előkészítése; 
Trágyázás; Ásás, kapálás; Az eke és a szántás; A vetés, boronálás, gyomirtás; Az aratás; A hordás; Csűr, osz
tag szérű; Cséplés és nyomtatás; A szórás; Kertgazdaság Gyümölcstermelés; Szőlőművelés. Míg A talaj előké
szítése alfejezettől a Szórásig közel harminc oldalt fordított a szerző a téma tárgyalására, addig 
az utolsó három alfejezet együttesen kapott négy oldalt. Megjegyzendő, hogy a mai gyűjte
mény integráns részét képező, a takarmánygazdálkodással kapcsolatos eljárásokat és tárgya
kat Györffy az Állattartás fejezetben Takarmány és A jászlas istállón tartás alfejezetekben tárgyal
ja. így többek között itt szerepelnek a favillák, szénavágók, szénakötélsodrók, szecska- és ré
pavágók, trágyavillák.

14 „A »hadarós« csép római eredetű, s nagyjából Középeurópában terjedt el. A hadaródan dorongcsép csak
Északon él.” (BAtky 1929. 38.)
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Visszatérve a Földművelés fejezet összefoglalójára, Györffy felvázolja a magyar gaz
dálkodás kétféle módját, melyet már a 19. században az egyes mezőgazdasági szakírók is re
gisztráltak. Csaplovics észrevételeire hivatkozva Györffy megkülönböztet egy, az alföldi ma
gyarok közt dívó és egy, a domb- és hegyvidéki magyarság és a velük szomszédos nemzetisé
gek közt elterjedt megoldást. Az alföldi kötetlen -  Györffy szóhasználatával élve „keleti” vagy 
„nomád” -  gazdálkodás lényege, hogy a szántóföldi növénytermesztés a búzatermesztésen 
alapul, ahol figyelembe kell venni a nagyobb méretű állattenyésztés szükségleteit is. Ennek 
megfelelően a művelt határ nem nyomásokra oszlik, és a felszabaduló szántót rögtön az ál
latok legeltetésére hasznosítják. A gabonát kaszával aratják, boglyába rakják, és közvetlenül 
a szántóföld végén vagy külső szerűn a kalászból lóval tapostatják ki a szemeket. A hegyvi
déki területeken hosszú ideig fennmarad a nyomásos gazdálkodás, a fő gabonaféle a rozs, 
melyet sarlóval aratnak, kévébe kötnek, és a téli időszakban a portához tartozó csűrben 
cséphadaróval vernek ki. Györffy megjegyzi, hogy a 19. században a kétféle gazdálkodási 
mód még élesen különbözött egymástól, de az utóbbi időben a két gazdálkodási rendszer 
közeledik egymáshoz (tegyük hozzá, hogy nem utolsósorban a technikai újításoknak és az 
árutermelés kiteljesedésének következtében). Györffy az Alföld mezőgazdálkodását nem te
kinti a honfoglalás előtti magyar mezőgazdaság egyenes leszármazottjának, hanem a török 
világ pusztításával magyarázza. Egyszerre vázolja fel a környező népeknek, különösen a 
szlávoknak a magyar mezőgazdaságra gyakorolt hatását és a magyar mezőgazdaság önálló 
belső fejlődését.

Annak ellenére, hogy érdeklődése, illetve összefoglalója nem terjed ki a magyar 
népi mezőgazdálkodás széles összefüggéseire és a leirtaknál jóval differenciáltabb rendszeré
re, mégis egy tudományos rendszerelvű elméletet ad, mely a nagytáji termelési rendszerek 
különbözőségére fekteti a hangsúlyt, és mindkét rendszer optimális működését kívánja meg
ragadni. Elmélete több kutatót inspirált mind a gyűjtő-, mind pedig a feldolgozómunkában.

A magyarság néprajza megjelenését követően a Néprajzi Múzeum keretén belül meg
fogalmazódott a néprajzi tárgyak gyűjtésének és feldolgozásának új szempontrendszere. 
Gunda Béla Az elvetett búzától a kenyérig című gyűjtési útmutatójában kiterjedt gyűjtési szempon
tokat fogalmazott meg (G u n d a  1939a). K. Kovács László pedig Néprajzi múzeológja című mun
kájában a korszerű muzeológia követelményeit foglalta össze (Kovács 1939b). K. Kovács be
számol arról, hogy 1939 tavaszától új leltározási módot, az úgynevezett leíró leltározási mó
dot vezették be. A továbbiakban a szerző a gyűjtés lehetséges módszertanát, a gyűjtött tárgy 
történetének, kapcsolatrendszerének számtalan értelmezését adja. A kézikönyv írásának ide
jén 15 szakcsoportra oszlott a magyar népi kultúra tárgyi anyaga. Csak a földművelés-gyűjte
mény szempontjából érdekes csoportokat sorolva: I. gyűjtögető gazdálkodás, II. halászat, III. 
vadászat, IV. gazdálkodás, V. állattenyésztés, VI. teherhordás, közlekedés (Kovács 1939a. 7). 
„A gazdálkodás csoportba a termelő gazdálkodás körébe tartozó anyagot soroljuk. Az alcso
portok alakításakor kerüljük a részletes felbontást... Ezáltal megteremthető az egységes szisz
téma a tárgyi (múzeumi) és az írásos (adattári) anyag között.” (Uo. 10.) Ezek után K. Kovács 
így osztja 17 csoportba a gazdálkodás anyagát: 1. „A földtulajdon”; 2. „Irtvány, újfeltörés”;
3. „A talaj megmunkálása”; 4. „Termesztett növények”; 5. „Talajjavítás, trágyázás”; 6. „Vetés”; 
7  „Aratás”; 8. „Hordás, nyomtatás, cséplés”; 9. „Terménybetakarítás”; 10. „Termények eltar
tása”; 11. „Kertgazdaság”; 12. „Gyümölcstermelés”; 13. „Szőllőmívelés”; 14. „Erdőgazdál
kodás”; 15. „Mértékek, értékek, bér”; 16. „Gazdasági és igaszerszámok”; 17. „Takarmányok” 
(uo. 10).
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Az állattenyésztés téma- és gyűjteményi csoportja -  noha valójában az is a gazdál
kodás keretébe tartozik, és azzal szinte elválaszthatadan egységet alkot, mégis -  önállóságá
nak az az oka, „hogy az állattenyésztés a magyar nép életében fontos szerepet töltött be a 
múltban és még ma is jelentős gazdálkodási ág” (uo. 11). K. Kovács közel egy évtizeddel ké
sőbb, a Néptudományi Intézet szervezésében és keretén belül a magyar földművelő gazdál
kodás addigi kutatástörténeti eredményeit összegezte, és a további kutatások lehetséges irá
nyát jelölte ki (K o v á cs  1948b). „Amikor elismerjük -  a fentiek alapján -  azt a méreteiben és 
eredményeiben is számottevő munkásságot, amit tárgyunk ismerete érdekében szaktudomá
nyunk eddig végzett, mindenek előtt hangsúlyoznunk kell a gyűjtés modern szempontú, 
rendszeres és tervszerű továbbfolytatását. Erre van ma legnagyobb szükségünk, nemcsak 
azért, mert mint a fenti áttekintésből is kitetszik, sok téren még igen kevés történt népi me
zőgazdaságunk érdekében, hanem legfőképpen azért, mert a közelmúltban végrehajtott föld
reform és társadalmi berendezkedésünk új alapokra való helyezése olyan rohamos változáso
kat idéztek már eddig is elő, hogy képtelenek leszünk a múlt állapotának felderítésére.” (Uo. 
27.) Többek között hiányolja a népi talajmunkálataink, köztük a szántás monografikus feldol
gozását. Meggyőződése, hogy „tanulmányoznunk kell szerszámkészletünket, mert csak így 
tudjuk szemügyre venni azt a munkateljesítményt, amit népünk a földművelő gazdálkodás so
rán kifejt” (uo. 28). A termesztett növényekről külön-külön kell monografikus feldolgozást 
készíteni, különösen az olyan növényekről, mint a kukorica és a burgonya, amelyek noha új 
keletűek, de az „egykori kertművelési keretükből” a szántóföldi kapás, ekeműveléses terme
lési rendszerbe kerültek, „s hovatovább egyenlő rangot verekednek ki maguknak búzaterme
lésünk mellett” (uo. 28). Hasonló mondható el a takarmány- és az ipari növényekről is. 
A száz-százötven éves múltra visszatekintő zöldség- és gyümölcskertészetünk problémáinak 
tisztázását is sürgeti: „Egyik vidék káposztájáról, másik paprikájáról, zöldségeiről, hagymájá
ról vagy éppen dohánykertészetéről híres. Ezek a foglalkozások is sajátos egzisztenciákat 
(pl. a kukások rendjét) alakítottak ki.” (Uo. 28.) A szőlőkultúra és a gyümölcstermesztés ex- 
tenzív rendszeréből a belterjesebb termelési rendszer irányába ható változások feltárását is 
sürgeti. K. Kovács hiánylistája Tálasi István tanítványai jóvoltából nagyrészt szűkült. Ez a 
Néprajzi Múzeum földművelés-gyűjteményére is bizonyos értelemben hatott, mint ahogy 
azt elsősorban Boross Marietta és részben Vincze István, valamint Takács Lajos munkássá
gában látni fogjuk.

Az 1931 és 1950 közötti korszak közel 600 darabos gyarapodása (1941-ig 302 da
rab, 1951-ig 280 darab) a korábbiakhoz képest jelentős, ennek hátterében részben a Nép
rajzi Osztály munkatársi gárdájának növekedése, a fiatal, immár néprajzos végzettségű ku
tatók alkalmazása állt. E korszak jelentős tárgygyűjtései közé tartozik Viski Károly 1932-es 
tihanyi és Boldva-völgyi gyűjtése (10 darab15, illetve 36 darab16 tárgy); Györffy István 1932- 
es Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyűjtései (12 darab tárgy17); Gunda Béla 1932-1933-as 
Békés megyei gyűjtése (14 tárgy18) és Boldva-völgyi gyűjtése (18 darab19 tárgy), valamint

15 Leltári számaik 130738 és 130752 között elszórtan találhatók.
16 Leltári számaik 131247 és 131373 között elszórtan találhatók.
17 Leltári számaik 131779 és 131809 között elszórtan találhatók.
18 Leltári számaik 131839 és 131849, valamint 132232 és 132342 között elszórtan találhatók.
19 Leltári számaik 132745 és 132882 között elszórtan találhatók.
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Viski Károly és Gyutay István 1933-1934-es magyarszerdahelyi gyűjtése (67 darab20 tárgy). 
Nagyobb tárgygyarapodást eredményezett a kecskeméti Városi Múzeumtól vett, illetve át
vett 43 darab21 tárgy 1933-ban, az Iparművészeti Társulat örök letétjeként a múzeumba ke
rült 17 darab kalotaszegi kapatisztító (ltsz.: 134671-134687) 1936-ban, valamint a beszter- 
cenaszódi Állami Román Gimnázium 27 darabos22 ajándéka 1942-ben. 1944-ig többek kö
zött kisebb tárgyegyüttesek kerültek a múzeumba Tagán Galimdsán, Fél Edit, Márkus Mi
hály, Vajda László, Madarassy László révén. 1943-1949 között alig gyarapodott a múzeum 
gyűjteménye.

Az 1930-as évek elején megindult gyarapodást majd csak az 1950-es év fokozott 
gyűjtési tevékenysége követi. Molnár Balázs és Hofer Tamás Bihar megyei gyűjtése 49 da
rab23 tárgy, Erdész Sándor nyírcsászári gyűjtése 21 darab24 tárgy, Hoffmann Tamás Boldva- 
völgyi gyűjtése 21 darab25 tárgy, a tiszaigari munkacsoport gyűjtése 14 darab26 tárgy, Csilléry 
Klára szuhahutai gyűjtése 13 darab27 tárgy, Hofer Tamás szentmártonkátai gyűjtése 10 da
rab28 tárgy, K. Kovács László és Csermák Géza Balaton környéki gyűjtése 16 darab29 tárgy, 
Boross Marietta, Kardos László szabolcsi gyűjtése 19 darab30 tárgy.

Ezen időszak gyarapításai szakszerűségükben messze meghaladják a korábbi gyűj
téseket, illetve vásárlásokat. A tárgyak megszerzésének egyre fontosabb szempontja a tárgyak 
azonosíthatósága, alapvetően lokalizálhatósága. A szerzemények korábbi véletlenszerűsége és 
egyoldalúsága megváltozik, immár nem egy-egy tárgytípus végtelen számú példánya jelenti a 
gyűjtési elvet, hanem egy-egy kutatópontról igyekeznek a gyűjtők a tárgyféleségek széles ská
láját megszerezni, mintegy modellálva az adott település földművelésének, illetve gazdálko
dásának speciális jellegét. A már említett Viski-féle Boldva-völgyi adat- és tárgygyűjtés az ara
tás, szemnyerés és szőlőművelés mozzanataira irányult, miközben még szép számmal kerül
tek be fogas sarlók is. Nem véleden talán, hogy a Boldva völgyében három jelentősebb gya
rapodást tudunk regisztrálni: Viski mellett járt itt Gunda Béla 1933-ban és Hoffmann Tamás
1950-ben. Gunda számára e terület az alföld és a hegyvidék közti olyan átmeneti terület, 
amely egyszerre mindkét nagy táji termelési rendszer hatása alatt áll (G u n d a  1937a). Ezen a 
nyomon haladt Hoffmann Tamás is, amikor a gabonaneműek nyomtatásáról szóló munkájá
hoz ( H o f f m a n n  1963) végzett tárgygyűjtő terepmunkát. A földművelés és gazdálkodás rend
szerét próbálta leképezni, akárcsak az 1950-es komádi és a nyírcsászári gyűjtés is. Ezek azon
ban -  annak ellenére, hogy teljeskörűségre törekedtek -  nemigen haladták meg a korszak 
néprajzi konvenciójában lévő tárgycsoportokat. Sajátos törekvésnek tekinthetjük Csilléry Klá-
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133010 és 133037, 133587 és 133712, valamint 133849 és 133961 között elszórtan 

132479 és 132709 között elszórtan találhatók.
137640 és 137923, valamint 138016 és 138148 között elszórtan találhatók.
143052 és 143225 között elszórtan találhatók.
143396 és 143465 között elszórtan találhatók.
145638 és 145664 között elszórtan találhatók.
145833 és 145898 között elszórtan találhatók.
50.01.14 és 50.01.64 között elszórtan találhatók.
50.06.13 és 50.06.37 között elszórtan találhatók.
50.11.3 és 50.11.53 között elszórtan találhatók.
50.12.3 és 50.12.33 között elszórtan találhatók.
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ra szuhahutai tárgygyűjtését, amikor egy faragóműhely által előállított szerszámnyelek soro
zatát dokumentálta.

Az 1930-as évek némely gyűjtéséről már elmondhatjuk, hogy a kutatók egy része 
törekedett arra, hogy a terepmunka során fotódokumentációt készítsen, megörökítve egyszer
re a tárgyat és használóját. Elsősorban K. Kovács László és Fél Edit kezdeményezésének kö
szönhetően eleinte még kötelező szabályoktól függetlenül egyre többen jegyezték fel a tárgy 
és használói konkrét történetét és kapcsolatát, majd 1950-től ezeknek az adatoknak a regiszt
rálása a nyolcpontos leírókarton kitöltésével kötelezővé vált.

1960-tól a Néprajzi Értesítő tárgygyűjtési beszámolói szerint a földművelés-gyűj
temény a Magyar Osztály immár önálló gyűjteménye. Ezzel szemben Balassa Iván még egy
1961-es kéziratában még mindig úgy fogalmaz, hogy a gazdálkodásgyűjtemény -  mint a Ma
gyar Osztály önálló gyűjteménye -  több kisebb-nagyobb gyűjteménycsoportot foglal magá
ban, így a méhészet, vadászat, halászat, állattartás, pásztorművészet mellett még csak egy 
gyűjteményi csoport volna a földművelés anyaga (BALASSA 1961).

A földművelés-gyűjtemény legnagyobb gyarapodását 1951 és 1970 között érte el:
1951-1960 között 869, 1961-1970 között 1278 a gyarapodás száma. (A múzeumi szakem
berek által gyűjtött, illetve az egyéb módon bekerült tárgyak arányát jól szemlélteti az 1. szá
mú táblázat.) Az első évtizedhez elsősorban Boross Marietta, a másodikhoz Takács Lajos ne
ve köthető. Az 1950-es évtized első felében alapvetően a tárgygyűjtések álltak a gyarapodás 
mögött, míg az évtized második felében, az 1958-as raktárrendezés során megtalált 120 és 
az 1959-ben előkerült 257 tárgy jelentette a gyarapodás jelentős részét. E közel 400 darabos 
növekedés azonban nehezen azonosítható tárgysorozatokat jelent. A leltározás során lelő
helyként rendre a „Magyarország” származási helyet kapták a tárgyak, s csak néhány esetben 
sikerült egy-egy darabot az Alföldhöz, Nyugat-Magyarországhoz vagy Erdélyhez kötni. A rak
tárrendezés során előkerült tárgyak néhány tárgytípusba tartoznak, így például nagy számban 
találhatunk ösztökét, acatolót, szőlőmetsző kést, sarlót, ekevasat, csoroszlyát, szalmahúzót, ka
szakarikákat és nádvágót, vagyis vastárgyakat, amiből arra gondolhatunk, hogy esetleg e tár
gyak egy része Farkas Sándor szentesi gyűjteményéből kerülhetett a múzeumba, és a bekerü
lés során nem leltározták be azokat. Fentebb jeleztem, hogy Farkas Sándor ajándékának be
leltározott, közel kétszáz darabból álló, földművelés-gyűjteménybe került része elsősorban 
hasonló vasszerszámokból állt. (Szilágyi Miklós lektori véleményében felvetette annak lehe
tőségét, hogy ez a tétel származhat a Fémelosztó Rt.-tői az 1. világháború éveiből, amikor a 
múzeum munkatársai válogattak a beolvasztásra összegyűjtött tárgyak között.) Egy kisebb 
tárgycsoport Semayer Vilibáld és Ács Lipót be nem leltározott gyűjtése lehet. A tárgyak egy 
részének eredetével kapcsolatban feltételezéseket sem lehet megkockáztatni.

Az 1950-es évtizedben elsősorban olyan vegyes gyűjtések történtek, melyek során 
az etnográfusok egy-egy településről nagyobb, 10-30 darabból álló tárgyegyütteseket hoztak 
be, amelyek az adott település mezőgazdaságának keresztmetszetét próbálták leképezni. Né
hány esetben azonban a gyűjtés egy-egy konkrét probléma dokumentálására vállalkozott. Ez 
utóbbi csoportba sorolhatjuk Boross Marietta csányi dinnyések körében végzett munkáját 
(mely 12 darab tárgyat eredményezett, ltsz.: 52.4.1-52.4.12), és több helyről származó, az in
tenzív kertkultúrák témakörébe tartozó kisebb gyűjtését, valamint Vincze Istvánnak kizáró
lag a szőlészet-borászat tárgykörét felölelő dokumentációját az ország különböző pontjairól, 
és ide sorolható Szabó Mátyás dévaványai 15 darabos (ltsz.: 54.71.1-54.71.15), a rét- és ta
karmánygazdálkodás körébe tartozó gyűjtése is. Érdemes megemlíteni továbbá Szabó Mátyás
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és Istvánovits Márton őriszentpétcri 17 darabos,31 osli 20 darabos (ltsz.: 54.82.43-54.82.62), 
Csilléry Klára, Morvay Judit, Boross Marietta bodonyi 24 darabos,32 Boross Marietta ker- 
caszomori 26 darabos,33 Erdélyi Zoltán kemencei 14 darabos,34 Morvay Judit ötödéves hall
gatókkal végzett velemi 26 darabos35 és Kisbán Eszter, Csalog Zsolt mindszenti 18 dara
bos36 gyűjtését.

Ennek az évtizednek a gyűjteményfejlesztés szempontjából két jelentős eredménye 
volt. Az egyik -  s talán ez a fontosabb - ,  hogy az intenziv kertkultúrák vizsgálata bekerült a 
múzeum kutatásainak körébe, s ezáltal egy olyan tevékenység dokumentálása kezdődött el, 
amellyel a néprajztudomány gazdálkodással, közelebbről a földműveléssel foglalkozó kutatói 
korábban csak elvétve és érintőlegesen foglalkoztak. A másik fontos eredmény a szőlészet
borászat tárgykörében folyó gyűjtőmunka volt. Jóllehet, ebben az ágazatban voltak már a 
gyűjteménynek kisebb tárgyegyüttesei, azok azonban nem reprezentálták az eszközkészlet 
változatosságát. Vincze István -  akit döntően tárgymorfológiai kérdések érdekeltek -  mellett 
Andrásfalvy Bertalan gyűjtött néhány helyről több tárgyat. Az 1950-es évek gyűjtései közül 
utalni kell Csermák Géza, Molnár Balázs és Kodolányi János tárgygyarapító munkájára is.

Az 1960-as évtizedet alapvetően Takács Lajos munkássága határozta meg. Egyma
ga 700 tárgyat gyűjtött. Első gyűjtései 1961-ben a dohánytermesztés témakörét érintették. 
Ibrányból 20 darab (ltsz.: 61.76.1-61.76.20), Verpelétről pedig 50 tárgyat37 hozott. Ebben az 
évtizedben még egy jelentős, az intenziv árutermelés körébe tartozó kutatómunka révén ke
rült a múzeumba 1964-ben a Boross Marietta által gyűjtött 45 darabos, a makói hagymater
mesztők tárgyaiból álló anyag (ltsz.: 64.24.1-64.24.45), mely egyben Boross Marietta utolsó 
gyűjteménygyarapító munkája.

Takács Lajos -  dohánytermesztésről szóló könyvének elkészülte után -  érdeklődé
se elsősorban az archaikus gazdálkodás, különösen az irtásos gazdálkodás felé fordult. Egy- 
egy tárgycsoport esetén kisebb szisztematikus gyűjtéseket végzett, így tövisboronákat, kötö
zőbotokat, kaszatakarókat gyűjtött és írt le; fő érdeklődése azonban mégiscsak az irtásföldek
re, a nád-, gyékény-, bozót- és vesszővágók gyűjtésére és leírására irányult. Ez az időszak volt 
az, amikor a néprajzi tárgygyűjtők a fogazott élű sarlók és baltás szőlőmetsző kések mellett 
nádvágókkal és gyalászkákkal gyarapították a gyűjteményt nagy számban.

Takács Lajos gyűjtőútjai során szülőföldjén, Várongon, illetve általában elsősorban 
archaikusnak számító területeken járt. Gyűjtőhelyei egyrészt vizes, lápos, másrészt erdős, bo
zótos vidékek voltak. Ezek közül kiemelkedik Gölle, Patca, Zamárdi és a Zelicség, Abaúj- 
devecser, Aszaló, Jósvafő, Szögliget, az Őrség falvai, Becsvölgye, Kapolcs, Vászoly, Zalavár, 
Nagyecsed, Tyúkod, Tiszafüred, Ároktő, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszavalk, Bősárkány, 
Adony, Makád. Az gyes gyűjtőutakat mint „nádvágó” vagy mint „tüskeszedő” utakat emlithet- 
jük. Takács 1967 júliusában 11 darab nádvágót (ltsz.: 67.90.1-67.90.11) hozott öt faluból, ok
tóberben pedig 10 darab tüskeszedőt (ltsz.: 67.169.1-67.169.10) másik négy faluból. Takács

31 Leltári számaik 53.120.25 és 53.120.63 között elszórtan találhatók.
32 Leltári számaik 54.93.71 és 54.93.104 között elszórtan találhatók.
33 Leltári számaik 55.66.2 és 55.66.41 között elszórtan találhatók.
34 Leltári számaik 60.63.2 és 60.63.67 között elszórtan találhatók.
35 Leltári számaik 60.88.4 és 60.88.199 között elszórtan találhatók.
36 Leltári számaik 60.121.1 és 60.121.67 között elszórtan találhatók.
37 Ltsz.: 61.76.22-61.76.47, 61.76.49-61.76.64, 61.76.68-61.76.75.
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Lajos gyűjtései mellett az évtized jelentős gyarapodásai a következők voltak: Szolnoky Lajos 
ötödéves hallgatókkal Németiben 15 darab,38 Csilléry Klára szintén ötödévesekkel Dunapa- 
tajon 24 darab,39 Morvay Péter Hollókőn 14 darab tárgyat (ltsz.: 62.100.53-62.100.66) gyűj
tött. Morvay Judit és Molnár Mária szatmári gyűjtéseik révén 60 tárggyal40 gyarapították a 
gyűjteményt (vö. M orvay- M o l n á r  1966). Szolnoky Lajos és Sz. Kovács Emese szeremlei 15 
darabos (ltsz.: 65.162.7-65.162.21), K. Kovács Péter tiszacsegei 29 darabos (ltsz.: 66.37.105- 
66.37.133), Balassa M. Iván Mura-vidéki 18 darabos (ltsz.: 66.136.112-66.136.128, 66.136.135), 
Csilléry Klára és az ötödéves hallgatók 1968-as bagladi 34 darabos, Csalog Zsolt gerjeni 16 
darabos41 gyűjtése emelhető ki ebből a korszakból. Több településről gyűjtött tárgyakat to
vábbá Erdélyi Zoltán, Kodolányi János és Molnár Balázs. 1962-ben a borsodnádasdi általá
nos iskola ajándékaként 19 tárgy (ltsz.: 62.7.89-62.7.107) került a gyűjteménybe. Érdemes 
még külön kiemelni Takács Lajosnak a szentgotthárdi kaszagyárból hozott mintakollekcióját 
(ltsz.: 64.102.1-64.102.29).

1971-től megállt a gyűjtemény intenzív gyarapodása. Takács Lajos 1973-ban elke
rült a Néprajzi Múzeumból. Távozása után a gyűjteményt egy ideig Molnár Balázs (akinek 
irányítása alatt zajlott 1974-ben a gyűjtemény revíziója), majd Hoffmann Tamás kezelte. 1980- 
ban Szuhay Péter lett a gyűjtemény kezelője, 1990-1997 között Balogh Balázs kapcsolódott 
be a gyűjtemény munkájába.

1971-től napjainkig a következő jelentősebb gyűjtéseket említhetjük: Takács Lajos 
1971-ben Makádról 11 tárgyat (ltsz.: 71.111.1-71.111.11), 1974-ben pedig Kresz Mária Nyár
szóról 41 darabos nyílfa-rekonstrukciót (ltsz.: 74.61.14-74.61.54) hozott, ugyanebben az évben 
Égető Melinda Zentán 7 darab tárgyat (ltsz.: 74.180.1-74.180.7) gyűjtött. 1979-ben Faddról 
15 darabos42 vegyes gyűjtés került be, 1982-ben Szilágyi Miklós 9 tárgyat (ltsz.: 82.26.1- 
82.26.9) hozott be Bátáról, Molnár Mária pedig az ötödéves hallgatókkal Dombrádon végzett 
gyűjtésével (9 darab, ltsz.: 82.97.53-82.97.61) gyarapította a gyűjteményt. 1983 és 1988 kö
zött a Besenyőtelken dolgozó munkacsoport 17 darab43 tárgyat gyűjtött.

1987-ben Jászkiséren az akkori gazdálkodás munkacsoport tagjai (Sáfrány Zsuzsa, 
Szolnoky Lajos, Szuhay Péter) Nemes Zsigmond hagyatékát vásárolták meg, amelyből 24 da
rab (ltsz.: 87.16.119-87.16.142) a földművelés-gyűjteménybe került. Ugyanebben az évben 
Molnár Mária és Szuhay Péter révén egy másik hagyaték is a múzeumba került -  ezúttal 
Kosdról - , amelyből 16 darab tárgy (ltsz.: 87.72.4-87.72.19) gyarapította a gyűjteményt. Ez 
utóbbi két gyűjtés lényege, hogy egy-egy középparaszti üzem megszűnte után két-három év
tízeddel vette számba a háztartás maradványát 1991-ben Balogh Balázs és Horváth Gyula az 
állandó kiállítás egyes egységeihez 24 darab44 szerszámnyelet gyűjtött Bagladról. 1992-ben 
Tökről, Nagy István hagyatékából került 9 tárgy a gyűjteménybe (Fejér Gábor, Horváth Gyu
la, Szuhay Péter gyűjtése).45 Molnár Mária Bazsiból 1993-ban, Pintér József hagyatékának

38 Leltári számaik 61.90.1 és 61.90.26 között elszórtan találhatók.
39 Leltári számaik 61.55.77 és 61.55.122 között elszórtan találhatók.
40 Ltsz.: 63.34.23, 63.34.162-63.34.209, 64.87.121-64.87.129, 64.125.41-64.125.52.
41 Leltári számaik 68.128.42 és 68.128.67 között elszórtan találhatók.
42 Ltsz.: 79.74.94-79.74.104, 79.107.21 és 80.3.44-80.3.45.
43 Ltsz.: 83.52.1, 85.81.17-85.81.18, 85.97.183-85.97.188, 85.118.14-85.118.15, 85.120.1, 87.61.6-

87.61.7, 88.2.2-88.2.3, 88.12.15.
44 Ltsz.: 91.19.4-91.19.9, 91.19.11-91.19.27, 91.19.29.
45 Leltári számaik 92.37.1 és 92.37.38 között elszórtan találhatók.
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megvásárlása révén 33 darab tárgyat46 hozott, Szacsvay Éva pedig 1994-ben, egy mezőköves
di hagyaték gyűjtése során gazdagította a gyűjteményt.47

A gyűjtemény klasszikus fénykorát a Könyves Kálmán körúti épületben eltöltött 
évtizedekben élte. A Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületbe költözését követően, 1980- 
1981-ben került a földművelés-gyűjtemény a törökbálinti raktárvárosba; törzsanyagát a mai 
napig ez a raktár őrzi.

1998-ban teljes revízióra került sor. Ekkor -  a jegyzőkönyv szerint -  3757 darab 
tárgyat tartalmazott a gyűjtemény. A revízió lezárását követően, 1999 tavaszán a gyűjtemény 
vezetését Selmeczi Kovács Attila vette át.

A gyűjtemény összetétele az 1998-1999-es re- 
A gy ű jtem én y  je len leg i vízió adatai alapján készült, követve Takács La-
ö ssz e té te le  ios rendszerét,48 ám abban bizonyos összevo

nások és átcsoportosítások történtek (lásd 1. 
számú melléklet). (A beosztás során bizonyos, nehezen kezelhető funkcionális átfedések is 
felmerültek, például egy tárgyat lehet szerepeltetni a talajművelő eszközöknél és a speciális 
növénykultúráknál.) Ugyancsak utalni lehet arra is, hogy egyes tárgycsoportok több gyűjte
ményben is megjelenhettek, illetve esedeges, hogy melyik gyűjteménybe kerültek. Ilyen pél
dául a nádvágók és rokonneműek köre, mely tárgyak -  lévén hogy jobbára halászok használ
ták -  beillettek volna akár a halászatgyűjteménybe is. Valószínű, hogy egy-egy tárgy gyűjte
ménybe kerülését az egyes kutatók érdeklődési köre is meghatározhatta.

A rendszerezésből láthatók a gyűjtemény összetételének egyenetlenségei: például 
az intenzív kertkultúrák körébe tartozó eszközök tárgycsoportjai, illetve annak tipológiája jó
val alulmarad a vágóeszközök részletezettségétől. Ha az egyes tárgycsoportok alá tartozó tár
gyak konkrét esetszámát nézzük, az eltérések számszerűsíthetők is. Fogazott élű sarlókból, 
szőlőmetsző késekből, nádvágókból, egyéb vágóeszközökből több száz darabból álló soroza
tok szerepelnek a gyűjteményben, míg a kisebb, nem preferált tárgycsoportokból, innovációs 
vagy gyári eszközökből alig-alig találunk tárgyi képviselőket.

A gyűjtemény egyes tárgytípusai közötti aránytalanság nemcsak egyes kutatók tu
dományos érdeklődésének tudható be (például Vincze Istvánnak vagy Takács Lajosnak a 
gyűjtemény összetételét meghatározó gyűjtései), hanem az esztétizáló, a népművészet kuta
tását preferáló törekvésekkel is magyarázhatjuk. Ennek köszönhető a több száz darabos fa
ragott kapatisztító és tokmány tárgysorozat vagy a szintén több száz darabból álló, geomet
rikus díszítésekkel ellátott kovácsoltvas eszközök sorozata. Természetszerűen nem hagyha
tó figyelmen kívül a gyűjtemény gyarapításánál a tárgyak méretének és szállíthatóságának 
kérdése sem. Ezeket érvényesítve azt láthatjuk, hogy alapvetően az apró tárgyak dominál
nak a gyűjteményben, és többek között azért van kevesebb és ebből következően a táji, for
mai vagy a történeti fejlődést kevéssé tükröző típus boronából, hengerből, szecskavágóból 
stb., mert elsősorban szállításuk, másodsorban raktározásuk jelentett nehézséget. Valószínű
leg ennek tudható be a hosszú kazlazóvillák, szénaszárító nyársak, gyümölcsverő póznák 
mérsékelt megjelenése.

46 Leltári számaik 93.73.98 és 93.73.389 között elszórtan találhatók.
47 Leltári számaik 94.46.78 és 94.46.113 között elszórtan találhatók.
48 EA 16181. Takács Lajos: A Néprajzi Múzeum Földművelés gyűjteménye tárgyainak típuskatalógusa.
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A tárgyak földrajzi megoszlását tekintve szintén szembeszökőek bizonyos egyenet
lenségek (lásd 2. számú táblázat). A magyar nyelvterület egészének, illetve az egykori törté
neti Magyarország egészének reprezentáltsága rendkívül alacsony. A mai Magyarország terü
letén kívüli régiók 1919-ig még valamelyest jelen vannak a gyűjteményben. Mind a millenni
umi falu, mind az 1898-as munkaeszköz-kiállítás, mind pedig az 1915-ös borászati kiállítás 
rendezői az akkori Magyarországban és az akkori nemzetiségekben gondolkodva széles körű 
gyűjtőmunkát végeztek, jóllehet a gyarapodás addig alig haladta meg a 800-as tárgylétszámot. 
A 2. világháborút megelőző években az időleges határmódosítás következtében ismét beke
rültek kisebb tárgycsoportok a gyűjteménybe, de jelentősen nem változtatták meg a gyűjte
mény összetételét. Ha a tárgyak földrajzi megoszlását vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy azok
ról a területekről, azokból a községekből rendelkezünk nagyobb gyűjtéssel, illetve nagyobb 
tárgyállománnyal, amelyek a gazdálkodás egészét tekintve az etnográfiában konvencionálisán 
archaikus gazdálkodási területnek számítottak, a polgárosultabb, az intenzív árutermelést 
előnyben részesítő területek pedig alulreprezentáltak.

A gyűjtemény összetételének kialakulása nem függetleníthető a gyűjtők, illetve a 
gyűjteményt kezelő etnográfusok személyétől, tudományos érdeklődésétől. Mint azt az első 
fejezetből már látni lehetett, a gyűjtemény gyarapítása legfőképpen Jankó János, majd Boross 
Marietta és Takács Lajos nevéhez köthető. Mellettük többen vannak, akik jelentősebb tárgy
együttessel gyarapították a gyűjteményt, melyre fentebb utaltam. Meg kell említeni, hogy Fél 
Edit és Hofer Tamás, amikor az 1950-1960-as években létrehozták az Átány-gyűjteményt, 
egyben megteremtették a földművelés-gyűjtemény mintegy alternatív -  táji és üzemtípusok
ra koncentráló -  változatát (F é l - H o f e r  1961b; 1964).

A földművelés-gyűjtemény azon gyűjtemények 
A g y ű jtem én y  szak iroda lm i közé tartozik, amelyek feldolgozottsága meg-
fe ld o lg o zo ttsó g a  közelítően teljesnek mondható. A gyűjtemény

egyes tárgycsoportjainak bemutatása a fogazott 
élű sarlók, a szőlőmetsző kések és a nádvágók feldolgozásával, ismertetésével kezdődött (B á t k y  
1900; 1926c; 1926d; 1927a; 1927b; V a k a r e l sz k i 1932), majd a háború után több tipologizá
ló munka látott napvilágot, így a nádvágókról (B o r o ss  1954; T a k á cs  1972), a szőlőmetsző ké
sekről (V in c z e  1957a; 1957b), majd a kutatás egyéb vágóeszközök feldolgozásával, művelési 
módok ismertetésével egészült ki (T akács 1964b; 1966a; 1966b; 1967a; 1967b; 1968; 1969b; 
1970a; 1970b; 1971; 1973a). Ezek a tanulmányok összegződtek Takács Lajos egy irtásfaluról 
szóló monográfiájában (T a k ács 1976) és szintetizáló művében (T a k á c s  1980).

Valamivel később fordult a kutatás érdeklődése az eke felé ( D o m o k o s  1932; K e - 
RESTELY 1933), és elég hamar elkészült a múzeum ekegyűjteményének katalógusa is (KO
VÁCS 1937). 1945 után hamarosan nagyszabású ekekiállítás készült a múzeum Könyves Kál
mán körúti épületében, majd a múzeum gyűjteményére is alapozva elkészült Balassa Iván 
összegző tanulmánya (B a la ssa  1973). 1949-ben megjelent a múzeum favillagyűjteményé- 
nek tipuskatalógusa is (B a la ssa  1949). A kapák osztályozását Márkus Mihály és Cs. Sebes
tyén Károly kezdte el (M á r k u s  1943; Cs. S e b e s t y é n  1944), majd Márkus tovább folytat
ta (M a r k u S 1964). A tipológiai érdeklődés körébe sorolható még Vincze István borsajtók
ról és ezzel összefüggésben a pincékről készített osztályozása (V in c z e  1958a; 1958b) és 
Takács Lajos ültetőfákról, majd ásóbotokról, ásókról, kapákról készített katalógusa (T a k á c s  
1963; 1974).
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Az 1950-es évekkel kezdődően a tárgytipológiai érdeklődés mellett megjelent az 
egyes termelési ágak, az egyes növényfajták termesztéséhez kapcsolódó, illetve azt dokumen
tálni kívánó érdeklődés, és ilyenformán előtérbe került a növénytermesztés szakosodásának 
kutatása. Ezek a kutatások gyakran együtt jártak a gyűjtemény fejlesztésével, más esetben a 
gyűjtemény anyagának megismerése jelentett inspirációt a kutatók számára. így került sor a 
kukorica (B a la ssa  1960), a dohány (T a k á c s  1958; 1964a), a burgonya (K ósa  1968; 1980), 
a paprika (B á l in t  1962), a dinnye (B o r o ss  1957; 1959), a hagyma (B o r o ss  1968) termesz
tésének feldolgozására, és érdemes utalni a piaci zöldségtermesztés kutatására is (B o r o ss  
1956; 1963a; 1973). Folytatódott, illetve kiteljesedett a szőlő- és borkultúra kutatása (V in c z e  
1960; 1971; A n d r á SFALVY 1957; K ec sk é s  1967; 1969), valamint a rét- és takarmánygazdál
kodás feldolgozása (Sz a b ó  1957; P a l á d i-K o v ács 1979).

Az 1960-as évek a gyűjteménygyarapítás tekintetében rendkívül fontos évtizednek 
számítottak. Ebben az időszakban a földművelés-gyűjtemény -  ahogy a többi gyűjtemény is 
-  alapos leírásokban adta közre új szerzeményeit. Ezek mellett Takács Lajos több, addig ke
vésbé kutatott tárgyat ismertetett, így a szalmakötél-készítő eszközét (T a k á cs  1954), a hant
törőét (T a k á c s  1962), a kötözőbotét (T a k á c s  1964c; 1969a). A Várongon gyűjtött boronák 
készítését és használatát külön tanulmányban írta le, amely által a tárgy és a tárgyról szóló in
formáció talán legtökéletesebb kapcsolatát teremtette meg (T a k á c s  1965).

Boross Marietta és Takács Lajos múzeumból való elkerülése után a földművelés
gyűjtemény tárgyai közveden ismertetésének folytatója nem akadt, noha Kresz Mária még 
publikálta nyárszói gyűjtését (KRESZ 1975). A Könyves Kálmán kőrútról való elköltözéstől 
hosszú időn keresztül a gyűjtemény darabjait a nagyközönség nem láthatta. 1982-ben viszont 
Szántóföldek üzenete címmel a gazdaságtörténeti konferencia alkalmából a múzeum nagyszabá
sú kiállítást rendezett, és fotóalbumot jelentetett meg a magyar paraszti gazdaságok 19-20. 
századi újításairól (B e n d a - H o f f m a n n - S z il á g y i- S z u h a y  1982).

E rövid életű kiállítás után legközelebb 1991-ben jelentkezett a múzeum olyan (ál
landó) kiállítással -  A magyar nép hagyományos kultúrája - , ahol a gyűjteményből jelentősebb kol
lekció látható. Hofer Tamás már 1979-ben elkészítette a magyar népi kultúra állandó kiállí
tásának forgatókönyvét, melyben jelentős hangsúlyt kapott a magyar paraszti mezőgazdálko
dás bemutatása. Hofer Tamás távozásával egy új forgatókönyv megírása merült fel. Hosszú bi
zonytalanság után -  hol az újrakezdés láza, hol a csendes várakozás volt jellemző -  a 
Selmeczi Kovács Attila és Hoffmann Tamás által vezetett munkacsoport elkészítette az új for
gatókönyvet, majd magát a kiállítást. Ebben a paraszti mezőgazdaság interpretálása -  nagy
ban követve az 1982-es kiállítást -  táji és üzemszervezeti eltérések mint oppozíciók feltárá
sára vállalkozott. Szembehelyezte egymással a jobbágyparaszti, feudális eredetű nyomásos ha
tárhasználaton alapuló gazdálkodást (ahol sarlóval aratnak, csépelnek) az alföldi, elsősorban 
köteden tanyás gazdálkodással (ahol kaszával aratnak, nyomtatnak), és mint új kibontakozá
si lehetőséget tárgyalták az intenzív kert- és zöldségkultúrák megjelenését.

A földművelés-gyűjteményt intenzíven fejleszt- 
A g y ű jtem én y  jövője hető/fejlesztendő gyűjteménynek tartom. E fej

lesztésnek rögtön kétirányúnak kell lennie. Egy
részt egy lehetséges interpretációnak megfelelően pótolnunk kell az elmúlt évtizedek hiányait, 
másfelől pedig tekintettel kell lennünk a jelenben zajló gazdaságtörténeti folyamatokra, melyek 
vizsgálata során szép számmal adódnak kultúrhistóriai, gazdaságnéprajzi és muzeológiai feladatok.
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Már az első fejezetben világossá vált, hogy a Néprajzi Múzeum földművelés-gyűj
teményének kezelői, illetve a gyűjtemény gyarapítói -  megmaradva az archaikus gazdaság do
kumentálásánál -  csak elvétve tartották fontosnak a gazdasági átalakulások, a paraszti áruter
melés, a specializáció, az intenzív gazdálkodás dokumentálását, az ehhez kapcsolódó tárgy
együttesek gyűjtését Mint fentebb szó volt róla, főleg Boross Marietta és részben Takács La
jos hoztak be innovációnak számító eszközöket. A háziipar, a barkácsolás és a kisipar által 
előállított daraboknál húzták meg a gyarapítás határát, és nem rögzítették, illetve nem gyűj
tötték a mezőgazdaságigép-gyártás sem kezdeti, de legfőképp nem késői korszakát, érdeklő
dési körükből kiszorították még a falusi iparosok által létrehozott innovációs eszközöket, sőt 
a technikai civilizáció nyomán keletkezett népi barkácsolás és „buherálás” alkotásait is, és 
ezek használata sem keltette fel érdeklődésüket. Az agrártörténeti, gazdaságtörténeti iroda
lom foglalkozott azonban a modernizáció kérdéskörével, így tehát rendelkezünk némi fogó
dzóval (B a l o g h  1965; V a rga  1965; K ó s a  1969; V ö r ö s  1978).

Világossá kell tenni, hogy valóban határt kell szabni, és ki kell jelölni a mindenko
ri mezőgazdaság rendszerében a lehetséges üzemtípusok közül azokat az üzemtípusokat, azo
kat a termelési és üzemszervezeti formákat, amelyek érdeklődésünk tárgykörébe tartoznak, és 
le kell mondanunk azok dokumentálásáról, amelyek akár érdeklődésünkön, akár kompetenci
ánkon túl vannak. Az 1945-ös földosztást, illetve a nagybirtok megszüntetését megelőzően 
viszonylag egyértelmű volt a kép. A néprajz, közelebbről a néprajzi muzeológia alapvetően a 
paraszti gazdaság történetét, gazdaságszervezetét és szerkezetét, a termelés során használt 
vagy a korábbi termelésből már kiszorult tárgyakat és eljárásokat dokumentálta, legyen az gaz
dag-, közép-, illetve kisparaszti vagy akár agrárproletári gazdaság. Világos, hogy nem vállalkoz
hat az uradalmi gazdálkodás -  akár koronauradalom, földesúri gazdaság vagy bérlői mintagaz
daság -  felrajzolására és tárgyainak gyűjtésére, ám az ezen gazdaságok szolgálatában álló ag
rár- és cselédnépesség gazdasága már mindenképpen a kutatás tárgyát jelenti.

Hasonló a helyzet 1945-öt követően az állami gazdaságok, majd a termelőszövet
kezetek esetében. Az utóbbi formáció kapcsán azonban egy finom disztinkciót tehetünk. 
Azoknak a termelőszövetkezeteknek a vizsgálata lenne izgalmas, amelyek a paraszti üzem ko
operációjának mintájára a paraszti üzem szerszámkészletével és eljárásaival dolgoztak, nagy
jából az 1960-as évek végéig. Az ezt követő nagyüzemi gazdálkodás -  a gépesítés, a kemizá- 
lás, a parasztok kiszorulása a termelésirányításból és a termelés közveden ellenőrzéséből -  
olyan új helyzetet teremtett, amelyben a néprajzi muzeológia eszközeivel e folyamat már 
nem követhető és nem dokumentálható. Működik azonban a nagyüzemmel szimbiózisban 
egy olyan üzemtípus, amely mindenképpen egy új kutatandó területnek számít, amely kicsi
ben végül is leképezi a korábbi paraszti gazdaságot. A háztáji gazdaság lehet egy, az önfo
gyasztáson alapuló korábbi vegyesgazdaságot leképező üzemtípus, de lehet szakosodott, spe
cializálódó árutermelő gazdaság is, amely akár egyes zöldségkultúrákban vagy akár a szőlő
vagy gyümölcstermesztésben ér el kiemelkedő eredményeket. Ugyancsak nem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül a szakszövetkezeteket, amelyek ténylegesen egyéni gazdái nagymértékű áru
termelést folytatnak. 1989-ben a vagyonnevesítést, majd 1990 után a kárpódást követően az 
ország több pontján részben új típusú szövetkezések, részben - és talán kiváltképp -  új pa
raszti üzemek jöttek létre, amelyek nemritkán ott és úgy folytatják a termelést, ahogy azt a 
tsz-szervezés előtt félbehagyták.

Megítélésem szerint ezek dokumentálása a gazdaságnéprajz és a néprajzi muze
ológia feladata. A valódi kérdés abban ragadható meg, hogy az egyes üzemtípusok eszköz
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készletéből -  üzemtípusokon értve most az árutermelő zöldségkertészetet, a két háború kö
zötti vegyesgazdaságot, a korai tsz-eket, a háztáji gazdaságot vagy az újjáalakuló kárpótlás utá
ni parasztgazdaságot -  melyek azok az eszközök, amelyek a múzeumi gyűjteményekbe kerül
jenek. Ennek eldöntését bizonyos előtanulmányoknak kell megelőznie, amelyeknek fontos 
részét jelenti a fotó- és videodokumentáció készítése és az inventárium felvétele.

A különböző történeti korokban a különböző üzemtípusok eszközkészletének és 
technikai eljárásainak lesz egy olyan közös magja, amely alapvetően a mezőgazdaságigép
gyártás és a mezőgazdasági piac egységesítő hatására azonosságokat fog mutatni. Egy egysze
rű példával ez talán könnyen megvilágítható. Ha egy 1930-as évekbeli, modernizálódó pa
rasztgazdaság használ egy Kühne kukoricamorzsolót vagy egy szecskavágót, netán egy vas
ekét, s ugyanolyan típusszámút használ egy hármas típusú tsz vagy egy, a kárpótlás nyomán 
újraindult parasztgazdaság, az inventárium során elég dokumentálni ezek meglétét, és gyűj
teni egy-egy tárgyat, amiről tudjuk, hogy „A” gazdaságból hoztuk be, de azt is tudjuk, hogy 
ilyet használtak „B” és „C” gazdaságban is.

Ennél a könnyen megoldható problémánál jóval nehezebb a cséplőgépet meghaj
tó Hofer traktor esete. A múzeum befogadóképessége korlátozott, akár a raktározást, akár a 
kiállítás lehetőségeit tekintjük. E gép esetében azt kell tudnunk, hogy a vizsgált üzemtípu
sok, illetve üzemek hol, mikor és meddig használták ezt a gépet, s lehetőleg rendelkeznünk 
kell a használatot rögzítő archív fotóanyaggal, és mindenképpen tudnunk kell, hogy Magyar- 
ország mely gyűjteményeiben őriznek ilyen eszközt.

A múzeumi tárgyak értelemszerűen kettős célt szolgálnak. Egyrészt eleget kell te
gyenek az archiválás és hosszú távú célként a tanulmányozhatóság követelményének, másfe
lől pedig a kiállítások támasztotta elvárásoknak. Ha csak az első szempont volna fontos, min
den bizonnyal lemondhatnánk a gépgyárakban előállított paraszti használatba kerülő eszkö
zök gyűjtéséről. Ha azonban a kiállítás szempontjait tekintjük -  és gondolom, a paraszti gaz
daság modernizációja, a parasztság polgárosodása a kiállításokban is megjelenítendő tudomá
nyos közlés - , akkor nem hagyatkozhatunk arra, hogy minden egyes tárgyért más-más múze
umhoz forduljunk.

A modernizációs tárgyak gyűjtésének van egy másik, nehezebben megoldható 
problémája. Vegyünk egy egyszerű esetet: az elmúlt harminc évben, tehát már a háztáji gaz
daság virágkorában elterjedt egyes mezőgazdasági kisgépek használata. A rotációs kapák és 
fűnyírók egyre több gazdaságban megjelentek, azonban nem mindenki a kész, boltban vásá
rolható, összeszerelt gépet használta, hanem kialakult a „buherálás kultúrája". Szivattyú- és 
mosógépmotorból és ki tudja, miből varázsoltak az emberek kisgépeket, kerti kapát, fűnyírót, 
kukoricadarálót. E tárgyféleségeket -  de ezt kiterjeszthetjük a szállítóeszközökre, például a 
csotrogányokra is -  kevéssé dokumentálják Magyarországon. Tekintettel arra, hogy ezek szer
ves részét képezik a kisüzemeknek, gyűjtésükről nem mondhatunk le. Nem feltédenül vonat
kozik ez minden egyes tárgyra, a megtalált gépek műszaki leírását, fotóját és a működésüket 
rögzítő videofelvételt viszont minden esetben el kell készíteni.

A földművelés-gyűjtemény fejlesztésének parttalanságát azzal védhetjük ki, ha a 
következő években tíz olyan kutatópontot jelölünk ki -  szerencsés esetben az ország külön
böző vidékeiről - , ahol az elmúlt évtizedekben már jelentősebb tárgygyűjtések folytak, és 
amely települések a gazdasági fejlődés különböző lehetséges útjait reprezentálják. Ezeken a 
településeken végzünk több háztartásban, illetve üzemben (mely háztartások, illetve üze
mek a társadalmi hierarchia más-más pontjain helyezkednek el, és a háztartásfők más-más
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korcsoportok tagjai) történeti és jelenkori inventáriumfelvételi munkát, és egy összegző 
elemzésben állapítjuk meg a gyűjtendő tárgyak körét. A felvételi munkának nemcsak a föld
művelés-gyűjteményt kell érintenie, hanem másokat is, feloldva így a gyűjtemények szerin
ti tagolódás merev korlátáit, és láthatóvá téve a különböző gyűjtemények fejlesztésének kö
zös szempontjait és igényeit.

E lehetséges kutatás azt is jelenti, hogy fel kell hagyni a tárgymorfológiai, tárgytipo
lógiai kutatásokkal, és nincs értelme az archaizáló, egy település gazdaságát néhány tucat tárgy- 
gyal modelláló törekvéseknek sem. De egyúttal le kell mondanunk egy-egy tárgytípusnak az 
ország különböző pontjairól származó végtelen variációinak gyűjtéséről is. Lehet, hogy a kö
vetkező nemzedék „csotrogánytipológiát” fog készíteni, bennünket azonban egyelőre az érde
kel, hogy mi a csotrogány helye és szerepe a paraszti mezőgazdasági típusok rendszerében.
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M ellék letek

1. számú melléklet. A földművelés-gyűjtemény összetétele

I. Talajművelő eszközök
a) kézieszközök: ültetőfa és luggaló 64, hanttörő 9, ásó 35, kapa 232, kapatisztító 103, acatoló 98, 

vasgereblye 10, trágyahúzó villa 13, répahúzó 10, négyszögölő 4, földosztó pálca-nyílhegy 41, kü
lönböző szerszámnyelek 27;

b) igás eszközök: eke 51, eketaliga 14, ekekapa 2, ekemodell 2, ekealkatrész 2, ekeló 5, ekevas 55, 
csoroszlya 22, címervas 4, ösztöke 48, borona 41, henger 2, homokhúzó 1, csávázóteknő 2.

II. Vágóeszközök
a) vágókések: nádvágó kasza 14, tolókasza 16, kaszahegy 39, nádvágó 204, kendervágó 4, vessző- és 

ágvágó 113, gyepűvágó 14, trágya- és lápvágó 4, szárvágó 42, szalma- és szénavágó 42;
b) aratóeszközök: fogazott élű sarló 216, kaszasarló 17, sarlótartó 3, kasza 36, kaszapenge 34, kasza

bankó 6, kaszanyél 35, kaszatakaró 58, kaszakarika 40, kaszakalapács 33, kaszaüllő 50, kalapáló
szék 5, kaszakő 23, tokmány 147, kaszaéltartó 1, kaszaverő tarisznya 1;

c) kisegítő eszközök: szalmakötélsodró 24, kévekötő bot 67, marokszedő 27.

III. A szemnyerés és a szénamunka eszközei: csép 62, falapát 57, fölözőseprű 14, szemhúzó 10, favil
la 149, vasvilla 52, rugdalógereblye 49, fagereblye 97, rosta 21, szérűnyeső 2, szalmahúzó 40, széna- 
és kévenyárs 5, szekérlekötő gúzs és csiga 32, szecskavágó 6, zsákhordó fa 10, véka 88, csapófa 6, 
gabonatartó edény- és hombár 23, kosár 22, répavágók és darabolok 30.

IV. Speciális növénykultúrák:
szőlő: szőlőültető 20, metszőkés és balta 311, metszőolló 19, prés 12, kád 3, taposózsák 1, puttony 7, 

csömöszölő 26, musttölcsér 13, hordófenék 10, hordó 5, borszűrő kosár 11, bormérő cseber 5, 
törkölyvilla 6, lopótök 24, daráló 1, facsap 11, egyéb 10-féle tárgy 19; 

gyümölcs: oltókés 6, hernyózóvas és fakaparó 28, oltó- és gyümölcsfűrész 18, gyümölcsszedő 13, 
gesztenyekalapács 9;

dohány: fűzőtű 60, dohánykuka 6, zsineg 4, dohányszita 2, bálázó 5, fűzőszék 1; 
kukorica: vetőgép 12, soroló 6, (levél)bontó 31, morzsolóvas 17, morzsolószék 11, darálómorzsoló 2; 
zöldség: gyepkockavágó 9, palántatakaró 5, saraboló 9, hagymaásó 10, hagymaosztályozó 1, csalamá- 

dészurkáló 10, egyéb speciális zöldségszerszám 15.
(A gyűjtemény tartalmaz még 27 olyan tárgyat, mely típusokat más gyűjtemények őriznek, és a Ta
kács Lajos-féle rendszerbe nem illeszthetők be.)

T á b láza to k

1. számú táblázat. A földművelés-gyűjtemény tárgyainak megoszlása a megszerzés módja, il
letve a gyűjtők szerint

Műkereskedők és BÁV 
Szimpatizáns ajándékozók 
Ajándékozó intézmények 
Raktárrendezés
Szakmabeliek (nem múzeumi dolgozók) 
Múzeumi dolgozók

77
372
173
454
284

2355



2. számú táblázat. A gyűjtemény meglévő tárgyainak megyék szerinti megoszlása az 1998— 
1999-es revízió alapján, csökkenő sorendben (a megye után zárójelben szerepel, hogy hány 
településről származnak a tárgyak)

Zala 410 (46) Békés 39 (8)
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 312 (41) Gömör és Kishont 37 (8)
Heves 204 (20) Komárom 37 (13)
Borsod 187 (39) Bereg 32 (2)
Vas 184 (24) Hont 29 (9)
Tolna 171 (26) Szilágy 29 (2)
Szatmár 163 (27) Bács-Bodrog 25 (7)
Somogy 143 (29) Hunyad 23 (8)
Kolozs 120 (15) Máramaros 22 (6)
Csongrád 109 (10) Beszterce-Naszód 21 (4)
Bihar 106 (16) Ung 20 (69)
Baranya 105 (29) Zemplén 20 (9)
Jász-Nagykun-Szolnok 90 (11) Veszprém 20 (10)
Sopron 78 (14) Torda-Aranyos 19 (6)
Abaúj-Torna 68 (14) Szolnok-Doboka 19 (7)
Szabolcs 62 (8) Torontál 15 (2)
Hajdú 59 (6) Háromszék 13 (6)
Csanád 57 (2) Zólyom 12 (5)
Nógrád 55 (7) Árva 12 (4)
Fejér 49 (13) Szeben 10 (2)

További 12 megyéből (Győr, Nyitra, Udvarhely, Krassó-Szörény, Esztergom, Pozsony, Bars, Sáros,
Alsó-Fehér, Fogaras, Temcs, Liptó) összesen 43 tárgy (21)
Budapest 7
A tárgyról csak az tudható, hogy Magyarországról származik 469 
A tárgyról csak az tudható, hogy Magyarország valamelyik tájegységéről származik 170 
A tárgyról csak az tudható, hogy Magyarország valamelyik megyéjéből vagy kistájáról származik 101 
Magyarországon kívüli országból származik 12



Ábrák

1. számú ábra. A földművelés-gyűjtemény gyarapodása (1885-1999)
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ÁLLATTARTÁS-PÁSZTORMŰVÉSZET
GYŰJTEMÉNY

SÁFRÁNY ZSUZSA

A gyűjteményen nagy vonalakban követhető a 
A gy ű jtem én y  tö r té n e te  Néprajzi Múzeum egészének története. Az el

méleti és gyakorlati muzeológiai problémák mel
lett a gyűjteménytörténet során megjelennek az állattartás és a pásztorművészet kutatásának főbb 
kérdései, valamint a magyar néprajztudomány fontos állomásai a kezdetektől a mai útkeresésig.1

A mai gyűjteménybe tartozó tárgyak gyűjtése az elmúlt közel 130 év során nem 
egyenletesen történt, hiszen számtalan esedegesség, véledenszerűség is közrejátszott a tuda
tos gyűjteménygyarapító törekvéseken kívül. Magánszemélyek, laikus gyűjtők is hoztak tár
gyakat, tárgycsoportokat, miközben kutatók generációi járták az országot. Meglátszik az év
fordulókhoz kötődő nagy kiállítások során fellendülő gyűjtőkedv, de a magyar néprajztudo
mány alapvető összefoglaló munkái során gyűjtött vagy feldolgozott tárgyak is hatást gyako
roltak a tárgyegyüttesre. A néprajztudomány kiemelkedő egyéniségei (Xántus János, Herman 
Ottó, Bátky Zsigmond, Györffy István, Viski Károly, Madarassy László) s az amatőrök egyaránt 
végeztek e területen is gyarapitómunkát. így a kezdeti, kevés tárgyat eredményező ajándéko
zásoktól a szervezett gyűjtőutak során összegyűlt tárgycsoportokig formálódott a gyűjtemény, 
amely egyben mutatja a szakemberek egyéni érdeklődését is.

A nyolc és fél ezernél több darabot számláló gyűjteményi anyag két nagy tematikus 
egységből áll: tartalmazza egyrészt a Kárpát-medence -  benne a magyarság -  hagyományos 
állattartó kultúrájához kapcsolódó eszközállomány tárgyait, másrészt a pásztortársadalom hét
köznapi eszközeit, a pásztorok használati és ünnepi tárgyait, valamint a dísztárgyként szolgá
ló alkotásokat is. A pásztorok művészi tevékenységét már 1892-ben méltatta Herman Ottó 
( H e r m a n  1892b), és az is elmondható, hogy a pásztorművészeti tárgyak alkotják a gyűjte
mény nagyobb részét.2

A későbbi gyűjteménybe tartozó tárgyak közül az első darabokat az 1873-as bécsi 
világkiállításra gyűjtötte Xántus János és Römer Flóris. Ez az anyag - egyéb kiállítások tár

1 Vő. Herman 1899; 1909; 1914; Ecsedi 1914; Györffy 1928b; Tálasi 1936; 1977; Balogh 1943; Pa- 
ládi-Kovács 1965; 1981; 1993; Szabadfalvi 1970; 1984; Bellon 1979; Bodó 1981.

2 A törzsanyagtól elválasztva, ÚNF jelzettel (új népművészeti faragás) külön szerepelnek az 1950-es 
években készült munkák.
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gyaival együtt -  azonban csak később, először 1898-ban került a múzeumba az Iparművésze
ti Múzeumból, ahová a kiállítások után került ( G r á f ik  1997). A bécsi kiállításról szóló egyik 
korabeli tudósítás külön kiemeli a pásztorok eszközeit, készségeit: „s hogy a kép teljes legyen: 
juhászkampók, rézzel kivert balták és bicskák... gyönyörű dohányzacskók... kanász-balaskák, 
mivel a disznót harminc lépésnyiről is kihajítják, Csokonyafaluból (Somogymegyéből) valók 
mind. Egy füst alatt említést tehetünk itt a juhász és kanásziparról is, melynek tárgyai: fából 
és csontbúi csinos sótartók, borotva-tokok, »tikresek« melyek egytől egyik a juhász sajátságos 
észjárásáról tanúskodnak. Vannak példáúl sótartók, melyek kosfejet ábrázolnak, »tikresek« 
lapján a csaplárosné és a betyár alakja, távolabb egy fa mögött pedig a pandúr látszik; bo
rotva-tartók koporsó-alakúak, s kívülről egyik lapján ismét a betyár és a korcsmárosné alak
jai domborodnak ki...” (Idézi G r á f ik  1997. 39.) A múzeumnak átadott anyagból 63 darab3 
került a későbbi állattartás-gyűjteménybe. A tárgyak főként Magyarország északi, északkele
ti megyéiből (például Gömör, Győr, Liptó, Mátra vidéke), illetve Somogy megyéből és Deb
recen környékéről valók. Tárgytípusok tekintetében teljesen vegyes a kollekció, állattartás
sal kapcsolatos tárgyak (például lófésű, karikás ostor, ökörszájkosár), illetve pásztorkészsé
gek (például borotvatokok, botok, fokosok, kanalak, gyufatartók, csanakok) egyaránt meg
találhatók benne.

A jelenlegi gyűjteménybe tartozó tárgyak közül az első 1885-ben került közvede- 
nül a múzeumba: egy „fabot” (ltsz.: 2438). Ekkor a gyarapodás évente csupán néhány tárgyat 
jelentett. Ebben az évben még két további tárgyat jegyeztek be: egy karikás ostort (ltsz.: 
2456), és egy azóta kiselejtezett juhászkalyibát az erdélyi havasokból (ltsz.: 2484, Egon Ede 
ajándéka az Országos Tejszövetkezet nevében). A következő törzskönyvi bejegyzés 1888-ban 
történt: ekkor érkezett egy csigolyákból készült bot (ltsz.: 2535, Schwerer János zombori 
pénzügyigazgató ajándéka), valamint az a 8 darab, Somogy megyéből való tárgy,4 melyek Xán- 
tus János megrendelésére készültek, és az „1888. évi dotációból vásároltattak”.

1889-ben három olyan tárgy került a múzeumba, mely a későbbi állattartás-gyűjte
ményt gazdagította: egy ivókupa (ltsz.: 2694), egy borotvátok (ltsz.: 2853) ismereden gyűjtő
től, valamint egy másik borotvatartó (ltsz.: 3957), amely Jankó János kiskunhalasi gyűjtése 
volt.5 1890-ben Brinza Mária mint az „osztály rendes gyűjtője” 3 mezőkövesdi, 2 barcsi és egy 
devecseri kobakkal6 gyarapította a gyűjteményt. Brinza Mária külső gyűjtőként (erre utal ti
tulusa is) valószínűleg megrendelésre gyűjtött az ország különböző részein. Minden bizony
nyal őt említi Semayer Vilibáld, amikor azt írja, hogy az ő idejében egy „rácz asszony” volt a 
néprajzi gyűjtőjük (S e m a y e r  1913).

Xántus János szülőfalujában, Csokonyán több alkalommal gyűjtött; 1890-ben 9 da
rab, 1892-ben 5 darab tárgyat. Az előbbi gyűjtés során 5 sótartót (ltsz: 4196-4199, 4206), 
egy csikósbotot (ltsz.: 4199), egy juhászkampót (ltsz.: 4200), egy borotvatokot (ltsz.: 4203) és 
egy tükörtartót (ltsz.: 4205), az utóbbi alkalommal pedig ivókobakokat (ltsz.: 4475-4479) 
hozott 1891-ben egy ajándékozás révén került a múzeumba 5 darab kusztora (ltsz.: 4632- 
4636) Vas megyéből.

3 Leltári számaik 15041 és 15787 között elszórtan találhatók.
4 Balta (ltsz.: 2572), sótartó (ltsz.: 2575), baltanyél (ltsz.: 2577), tükörtartó tok (ltsz.: 2578), sodrófa

(ltsz.: 2579), borotvátok (ltsz.: 2580), juhászbot (ltsz.: 2583), ivókupa (ltsz.: 2670).
5 Az utóbbi két tárgyat később törölték a leltárkönyvből.
6 Ltsz.: 3947-3948, 3976, 4186-4187, 3970.
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Brinza Mária 1893-ban 21 darab tárgyat,7 köztük kolompokat, ostorokat, juhász
kampókat, borotvatokokat, ivókupákat, fokost hozott az ország különböző területeiről 
(Kelebia, Rimaszombat, Mátra vidéke). A múzeumi nyilvántartásban rendszeresen feltüntet
ték a gyűjtők a tárgyak neve mellett a nemzetiségi hovatartozást is: például „horvát karcolt 
kobak”, „bunyevácz lopótök csutora”, „horvát ivókupa, csanak”, „magyar sótartó”, „bunyevácz 
ökörkolomp”, „vend kusztora” stb. Szintén az 1893-as év gyarapodása a Xántus János által 
Zala megyében gyűjtött kusztora (ltsz.: 5382) és két ivókupa (ltsz.: 5488-5489).

1894-ben ismereden gyűjtőtől származó tárgyak kerültek a gyűjteménybe a Nyu- 
gat-Dunántúlról (Sopron és Vas megye), Mohácsról, valamint Északkelet-Magyarországról 
(Munkács, Huszt). Az anyag túlnyomó többségében bicskákat (ltsz.: 5625-5653, 5764- 
5775), egy juhászbotot (ltsz.: 5618), két borotvatokot (ltsz.: 5619-5620) és két tükörkeretet 
(5621-5622) tartalmazott. Brinza Mária egy tükörkeretet (ltsz.: 5699) és egy karikás ostort 
(ltsz.: 5729) hozott a múzeum számára Mezőkövesdről, illetve Nagykikindáról. Jankó János 
1894-ben Somogy megyében gyűjtött tárgyakat: 3 karikás ostort (ltsz.: 5822, 6020, 6326), 
egy botot (ltsz.: 5823) és egy füllyukasztót (ltsz.: 6316). 1896-ban Brinza Mária Bars megyé
ből csanakokat és tejmerő kanalakat szerzett meg az osztály részére nagy számban (ltsz.: 
9107, 9328-9373).

Az 1894-ben, Xántus János utódaként belépő Jankó János 1895-ben több száz tár
gyat gyűjtött, melyek azonban főleg halászati és földművelő eszközök voltak, és kevés volt 
köztük, amely az állattartással, pásztorélettel hozható kapcsolatba. Abban az évben még csu
pán kettő, a későbbi gyűjteménybe tartozó tárgyat jegyeztek be a törzskönyvbe: egy halász
kést (ltsz.: 6517) és egy botot (ltsz.: 8821). A további tárgyak először 1897-ben kerültek a 
múzeumi nyilvántartásba. A gyűjteménybe 89 tárgy került az összesen 1135 darabos, „mun
kaeszköz-gyűjteménynek” nevezett kollekcióból (ltsz.: 10001-11134), amelyben együtt sze
repelnek a halászat, vadászat, állattartás és földművelés eszközei. A tárgyegyüttes típusát és 
származási helyét illetően vegyes összetételű; Árva, Gömör, Háromszék, Hunyad, Kolozs, 
Krassó-Szörény, Nógrád, Sopron és Szeben megyékből valók a tárgyak. A millenniumi kiál
lításra a vármegyék által felajánlott tárgyakat 1898-ban leltározták be. A gyűjtemény anyagá
ba így kötőfékek (ltsz.: 20492-20493), kötelek (ltsz.: 20494-20498), abrakos tarisznyák 
(ltsz.: 20518-20521) kerültek Borsod megyéből.

1897- ben ajándékok is kerültek beleltározásra: egy borotva- és egy gyufatartó (ltsz.: 
11373-11374), melyek Herman Ottó közvetitésével, Torontál megyéből kerültek a múzeum
ba, valamint pásztorbotok és kések (ltsz.: 11375-11379) Temes megyéből és egy sótartó So- 
mogyból (ltsz.: 12302). Ugyancsak ebben az évben Brinza Mária a Zólyom megyei Gyetváról 
hozott 11 darab különféle pásztorművészeti tárgyat: fokosokat (ltsz.: 13141-13142, 13149) 
és vaspatkókat8, míg Herman Ottó egy bicskát (ltsz.: 11389) Gömör megyéből, valamint egy 
karikásostor-nyelet (ltsz.: 13492) Kecskemétről és egy sor pásztorfaragást Somogyból (ltsz.: 
13500-13528).

1898- ban több nagyobb tétel került beleltározásra: az Iparművészeti Múzeum ál
tal átadott anyag, a millenniumi kiállításra gyűjtött tárgyak -  melyekről korábban már volt 
s z ó v a l a m i n t  a Herman Ottó által a Kereskedelmi Minisztérium költségén gyűjtött tárgyak.

7 Ltsz.: 5202, 5220-5221, 5230-5231, 5233, 5255, 5374, 5376, 5379-5380, 5521, 5527-5529, 5531,
5533, 5539, 5540, 5542, 5544.

8 Ltsz.: 13031-13035, 13037, 13150-13151.
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Az utóbbi, az úgynevezett „pásztoréleti gyűjtemény” anyagából a későbbi gyűjteménybe 584 
darab tárgy került: pásztorépítmények, hegyi és erdei pásztortanyák, rovások, bocskorok, er
szény- és tűzszerszámok, ostorok, kanászbalták, juhászkampók, sótartók, pásztorkészségek, 
kásakavarók. A gyűjtemény szintén kiemelkedő példányai a díszesen faragott kásakavarók, os
torok, a pásztorkészségek változatai, a nemzetiségek faragásait is beleértve.

Herman Ottó gyűjtőtevékenysége meghatározó szerepet játszott az állattartás-pász- 
torművészet gyűjtemény kialakulásában. A millenniumi kiállításra gyűjtött pásztoréleti, pász
torművészeti anyaga nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is kiemelkedő. Hermannak 
mint az evolucionizmus képviselőjének az volt a célja, hogy a jelenből kiindulva összehason
lító munkával, az ősfoglalkozások tanulmányozása révén az eredetkérdéseket tisztázza. Erre 
irányultak gyűjtései is. Előbb a halászat tárgyait gyűjtötte össze, majd a pásztoréletre irányult 
figyelme. Bevallása szerint nem volt elégedett az e téren elvégzett munkával, mert mint írja: 
„Külön meg kell jegyeznem, hogy a pásztorélet egész anyaga alkalmi gyűjtés eredménye, fu
tó vázlat, mert arasznyi idő alatt nem is lehetett több, de mégis széles körben nagy figyelmet 
keltett.” (Herman 1898. 31.)

Ugyanitt a gyűjtés célját és lényegét is összefoglalja: „Az »ősfoglalkozások« neve 
alatt egyesitett csoportnak megvan a maga története; mert eredete szerint még az 1885-iki 
országos kiállításban gyökerezett; kisarjadzott pedig abból a könyvből, melyet e sorok Írója a 
kir. magyar Természettudományi Társulat megbízásából szerzett, a melynek czíme »A Magyar 
Halászat Könyve«, mely 1887-ben jelent meg. [...] a halászat a magyarságnak nemcsak kimu
tatható, hanem igen jellemző ősfoglalkozása, melynek ma is élő, népies része, a mennyiben 
ki van kutatva, nemcsak a magyar nemzet, hanem az emberiség szempontjából is történet
előtti korszakok élet- és művelődési viszonyára veti földerítő fényét, világosságát. [...] Ugyan
ez áll a pásztoréletről; noha meg kell jegyezni, hogy ez a rész inkább csak alkalmi gyűjtés 
eredménye volt s egyelőre még nélkülözi a mélyreható, rendszeres kutatás erősségeit, a me
lyek a halászatra vonatkozólag úgy tárgyi, mint történeti és nyelvészeti tekintetben oly bőven 
megvannak.” (Herman 1898. 3.) „A mi a pásztoréleti részt illeti, ennek is megvan a maga sa
játos története. Azon az első, alakuló értekezleten, a mely 1893-ban összejött és Lukács Béla 
akkori kereskedelemügyi miniszter, továbbá Vaszary Kolos herczegprimás elnöklete alatt tár
gyalt, a történelmi főcsoport részletes programja is döntés alá került. Ekkor a főcsoport 
kilenczedik alcsoportjába a történelmi vadászat, halászat, mezőgazdaság és bányászat volt föl- 
véve. Engem azonban a történelmi és népies halászat kutatása körül tapasztaltak arra indí
tottak, hogy a mondott csoportba a pásztor élet fölvételét is indítványozzam, ami el is fogadta
tott.” (Herman 1898. 4-5; kiemelés az eredetiben.)

E helyen gyűjtési koncepciója is megfogalmazódik: „A magyar népies pásztorélet 
ősi vonatkozású tárgyi részének fejtegetése nem haladhat oly biztos nyomokon, mint haladt 
a halászat rész. Az ok nagyon egyszerű. A pásztoréletre nézve rendszeres nyomozás nem tör- „ 
tént; összefüggő, reáirányitott történeti kutatás, ennek a mai pásztorélettel való egybevetése 
senkinek sem jutott eszébe nemcsak nálunk, hanem az előrehaladott nyugaton sem. Ez egy
felől nagy kára az ügynek és a tudománynak is, mert hiszen a nép ősfoglalkozásainak e része 
rohamosan pusztul, pusztulnak vele a tanúságok is; másfelől nagy veszteségévé lehet a ma
gyarságnak, mert népies pásztorsága tárgyi részének eltűnésével, hatalmas fényforrása apad
hat ki saját múltjának, eredetének, a minek pedig megmérhetetlen a jelentősége.” (Herman 
1898. 27-28.) „[...] föl kell ismerni a népies részben az ősi elemeket, ha bizton el akarunk 
igazodni a történelmiekben... Ez pedig fontossága mellett még égetően sürgős is, mert a gaz



Állattartás-pdsztorművészet gyűjtemény 79

dasági rendszer gyökeres változásával, rohamosan tünedezik a pásztorélet, sőt vannak egész 
nagy vidékek... a hol az ősi jellegű pásztorság már teljesen elhanyadott s az egykori legelőt 
az eke túrja. [...] szembetalálkozunk a kétségbevonhatatlan tanúságok azon sorozatával, hogy 
az elhanyadó ősfoglalkozással elvész annak tárgyi része” (Herman 1898. 29).

A gyűjtemény létrehozásában és gyarapításában elévülheteden érdemeket szerzett 
Herman Ottó néprajzi munkásságának sem számbavétele, sem bírálata nem fér e dolgozat 
kereteibe, így csak utalok az életművéről megjelent vagy azzal kapcsolatos fontosabb mun
kákra (Lambrecht 1920; Madarassy 1929; Csermák 1955; illetve Kovács 1948a; Paládi- 
Kovács 1993).

Ugyancsak ebben évben gyarapodott a tárgyállomány Gönczi Ferenc Göcsejben 
gyűjtött anyagával, összesen 19 darabbal (ltsz.: 18412-18430). A következő évben, 1899-ben 
Gönczi újabb, Zala megyei gyűjtésének eredményeként 33 tárgy (ltsz.: 28493-28525) került 
a múzeumba: 3 gyufatartó, 2 sótartó, faragott nyelű kések, juhászbot, érvágó és tükörtartó.

A múlt század végi nagy kiállítások tárgyegyütteseinek összeállításához végzett gyűj
tőmunka a következő időszakban kicsit alábbhagyott, az állattartással és pásztorélettel kapcso
latos tárgyak jelentős része magánszemélyek ajándékozásai, illetve eladásai révén gyarapodott.
1901-ben ajándékozás útján bővült a gyűjtemény egy Lengyeltótiból származó, 44 darabos 
kollekcióval (ltsz.: 34350-34393), amely két bicskán kívül bárányrovásokat tartalmazott. 
A következő nagyobb gyarapodás 1903-ban történt, amikor több vásárlást bonyolítottak. 
Ezek eredményeként egy gyufatartó és egy tűzcsiholó acél (ltsz.: 40876, 40879, Székesfehér
vár), egy borotvatartó (ltsz.: 40969, Arad), valamint Aszód vidékéről fokosfejek (ltsz.: 41116— 
41135), kapicák (ltsz.: 42577-42579) és zabla (42590) gazdagította a tárgyállományt. Aján
dékként érkeztek tárgyak Csongrád, Szatmár, Turóc, Háromszék, Kolozs, Torda-Aranyos, Po
zsony és Krassó-Szörény megyéből, Máramarosszigetről, valamint Tordáról; ezek többsége 
rovás,9 és van közte füllyukasztó (ltsz.: 43140-43150). Ekkor került a múzeumba Sebestyén 
Gyula gyűjtésének anyaga,10 mely Békés, Csongrád, Csík, Háromszék, Turóc, Kolozs, Po
zsony, Sáros, Küküllő megyei rovásokat tartalmazott.

Ugyancsak 1903-ban ajánlotta fel Farkas Sándor gyógyszerész, magángyűjtő „szen
tesi múzeumának azon néprajzi tárgyait, »melyek az alföldi szinmagyarság jelenét és közel
múltját bemutatni hivatvák« s a melyek az ő múzeumában többespéldányban foglaltatnak. 
Nem tudjuk mekkora lehet e törzsgyűjtemény, de Farkas úr a mi osztályunknak szánt tárgyak 
számát 10000-nél jóval többre teszi s e bőséges collectióból idáig mintegy 2000 darabot volt 
szíves osztályunkba beküldeni.” (BÁTKY 1903b. 33.) Ebből az anyagból a gyűjteménybe 1903- 
ban főként borotvatartók (ltsz.: 46153-46155), sótartók (ltsz.: 46133-46136, 46173-46177), 
rovások (ltsz.: 43085-43089), juhászkampók (ltsz.: 46298-46312), fokosok (ltsz.: 46314- 
46321), bárányszoktatók (ltsz.: 46217-46296) és füllyukasztók (ltsz.: 43140-43150, 46128— 
46155); 1904-ben pedig palókák (ltsz.: 50174-50179), zabla (ltsz.: 52216), bélyegzővasak 
(ltsz.: 49115, 50244), kolompok, béklyók (ltsz.: 49119, 49124-49125), fokosfejek kerültek a 
gyűjteménybe.

1905-ben ismét jelentős számban gyarapodott a gyűjtemény ajándékok révén. Ezek 
közül említésre érdemes egy Somogy megyei, 8 darabos vegyes összetételű anyag, amely 
Lichtneckert József kereskedő ajándéka: tükrösök, gyufatartó, sótartó, bot, kobak, ostor

9 Ltsz.: 43062-43077, 43080-43084, 43086-43089, 43195-43201, 43205-43211.
10 Ltsz.: 43195-43197, 43199-43232, 43234-43235, 43238-43239.
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nyél.11 Farkas Sándortól ebben az évben is érkeztek alföldi tárgyak a gyűjteménybe, ezek kö
zött találhatók marhaérvágók (ltsz.: 63395-63397), fokosfejek (ltsz.: 63393-63394), 2 da
rab tűzcsiholó acél (ltsz.: 63554, 63581), kulcsok (ltsz.: 63387-63389), valamint szintén ál
tala egy kisebb tárgyegyüttes a Torda-Aranyos megyei Torockóról, mely kolompokat (ltsz.: 
71317-71318), patkókat (ltsz.: 71356-71357), sótartókat (ltsz.: 71386, 71389) tartalmazott.

A következő évben, 1906-ban jelent meg Bátky Zsigmond néprajzi múzeumok 
számára írt Útmutatója, melyben a II. csoportban szól a pásztorkodásról és az állattenyésztés
ről (B á tk y  1906a. 66-134). Herman Ottó nevét Bátky nagy elismeréssel említi, hiszen a kö
tetben bemutatott anyag kevés kivétellel az ő gyűjtéseiből származik. Bátky a következőket 
írja: „Egy pásztorkodó népnek vagyona, szerszámkészsége kevésből kitelik, sokkal keveseb
ből, mint egy földmívelő népé, de ahhoz, a mije van, foglalkozásának egész természete és 
gondolkozásának érthető maradisága mellett talán még szívósabban ragaszkodik, mint amaz. 
De itt tüstént meg kell jegyeznünk, hogy a magyar pásztorság tárgyainak gyűjteménye, akár 
e tárgyak fajtáiban, akár formájukban, akár azok díszítésében rendkívül gazdag s a millenárius 
kiállításon méltán ragadta bámulatra a külföldi szakembereket.” (Uo. 67-68.)

Eredetkérdések fogalmazódnak meg Bátky fejtegetéseiben is, azonban hozzáteszi, 
hogy „a pásztortárgyaknak igen nagy néprajzi és régészeti becsük van” (uo. 68). A nem ma
gyar anyagot is ennek megfelelően mutatja be, s a továbbiakban így folytatja: „Nemzetisé
geink pásztorai közül a tárgyi néprajz tekintetében kiválnak az északi szlávok, kevésbbé az 
oláhok. Amazok -  különösen a tótok -  erős nyugati hatást árulnak el mindennemű terméke
iken, emezek telítve vannak balkáni elemekkel. A tótok, rutének, a fa, bőr és sárgaréz meg
munkálásában, s ezeknek aprólékos díszítésében válnak ki, az oláhok a fafaragásban tudták 
valamire vinni.” (Uo. 68.)

Úgy értékeli, hogy az Alföldön, a Bükkben, a Mátrában, a Bakonyban s Zala, So
mogy uradalmi legelőin és tölgyeseiben lehet felfedezni a „törzsökös” magyar pásztorvilágot, 
s Erdély nyomába sem léphet az előbbieknek. Ezért magyarázatként hozzáfűzi: „magyar tár
gyaink innen valók”. Észrevehető egyébként, hogy a mai gyűjteményi arányok is ehhez a fel
fogáshoz állnak közel. A gyűjtőmunka fontosságára rámutatva pedig ezt írja: „a pásztortár
gyak után kutató gyűjtő szomorúan kénytelen tapasztalni, hogy a legtöbb helyre későn érke
zett, régi érdemes darabot alig-alig talál (ha van is, nehezen juthat hozzá), hanem helyette 
újat, régi után csináltat, ha ugyan nem éppen semmit” (uo. 68). E felfogás alapján gyarapo
dott a gyűjtemény a következő években is.

1907-ben Hajnal Ignác tanító ajándékozott a múzeumnak egy nagyobb kollekci
ót, mely főként csacai és kunosvágási csorpákokat (ltsz.: 74911-74916, 76092-76099), ku
pákat (ltsz.: 76100-76102), fakanalakat (ltsz.: 76109-76113) jelentett (a két utóbbi csoport 
kunosvágási).

1909-ben ismét jelentős számú volt a gyarapodás. A múzeum munkatársai a buda
pesti állatkiállításon vásároltak a gyűjtemény számára tárgyakat: karikás ostorokat (ltsz.: 
77795-77798) és juhászkampókat (ltsz.: 77794, 77799). Ajándékozás révén kerültek be ro
váspálcák különböző típusai Hajdúszoboszlóról (ltsz.: 79462-79467), pásztorbot, tükrös és 
gyújtótartó egy felsősegesdi juhásztól. Hajnal Ignáctól két körmöcbányai bányászfokos (ltsz.: 
78922-78923) került a pásztorfaragások közé, s báró Nyáry Albert 5 darab Pilinyben ké
szült fokossal gyarapitotta a faragások sorát. Beluleszkó Sándor és Schmidt Tibolt tanárjelöl-

11 Ltsz.: 59221-59222, 59229, 59238, 59240-59241, 59249, 59260.
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tck Hunyad megyében gyűjtöttek tárgyakat; a gyűjteménybe csanakok (ltsz.: 79592-79593), 
kés- és villatokok (ltsz.: 79560, 79601-79603) kerültek. Sztripszky Hiador a Háromszék me
gyei Bikfalváról hozott tárgyakat: sótartókat (ltsz.: 80213-80215), juhászbotokat (ltsz.: 
80197, 80228), sajtnyomókat (ltsz.: 80229-80230). Badinyi Zoltán földbirtokos 38 darab 
Zólyom megyei tárgyat ajándékozott a múzeumnak, ebből az anyagból a gyűjteménybe tejes
edények, sajtformák, kanalak, botok, szolgafa, kolompok kerültek.

1910- ben Garay Ákos festőművész-illusztrátortól a múzeum 186 darab különféle 
pásztorművészeti tárgyat vásárolt, köztük tükrösöket (ltsz.: 83859-83862, Somogy megye), 
rühzsírtartót (ltsz.: 83901, Szlavónia), kobakokat (83883-83884, Szlavónia), botokat (ltsz.: 
83872-83873, Szlavónia), borotvatartót (ltsz.: 83855, Somogy megye), szaru óraláncot (ltsz.: 
83856, Somogy megye). Grünbaum Gyula soproni kereskedő is igényes Sopron megyei pász
torfaragásokat: gyufatartót (ltsz.: 84083), karikás ostorokat (ltsz.: 87392-87393), botot (ltsz.: 
87394) és tükröst (ltsz.: 87395) adott el a múzeumnak. Hajnal Ignác ismét csacai (Trencsén 
megye) tárgyakat: bicskákat (ltsz.: 85701-85702, 85704, 85707), érvágót (ltsz.: 85712), far- 
kasfogtörőt (ltsz.: 85715), feszítőzablát (ltsz.: 85717) ajándékozott.

1911- ben ismét Garay Ákos révén gyarapodott a gyűjtemény, ezúttal 2 darab Veszp
rém megyei faragott bottal (ltsz.: 91097-91098). Ennél fontosabb azonban az 1911-es, Bécs- 
ben rendezett első vadászati kiállítás 191 darabos ajándéka, melynek köszönhetően 35 Bars, 
Hunyad, Sáros, Krassó-Szörény megyei csanakkal és 10 darab Szatmár megyei sótartóval gaz
dagodott a múzeum. Sztripszky Hiador Ung és Máramaros megyéből hozott tárgyakat: disznó
vályút (ltsz.: 86645), juhetető vályút (ltsz.: 86653), csanakokat (ltsz.: 86675-86677), valamint 
Tiszabogdányból egy 530 darabos kollekciót, melyből állattartással és pásztorművészettel kap
csolatosak a rováslapok (ltsz.: 88270-88271), csanakok (ltsz.: 88289, 88295), tejmerők,12 pa- 
lókák (ltsz.: 88314, 88326), kolompok (ltsz.: 88315-88317). A Somogy megyei Csokonyáról 
kerültek még be ekkor vásárlás útján pásztorfaragások: tükrösök és borotvatartók (ltsz.: 
95129-95134). Spitzer Mór fokosfejeket (ltsz.: 92617, 92953-92954, 93897), Divald Kornél 
pedig tejesedényeket („cserpák”, „csorpák”; ltsz.: 89180-89185) ajándékozott.

Ugyanebben az évben kerülnek a múzeumba Györffy István első állattartással kap
csolatos gyűjtéseinek tárgyai, ekkor Hont és Nógrád megyéből hozott juhászkampókat (ltsz.: 
86908-86910), bárányjeleket (ltsz.: 87006-87008), botokat (ltsz.: 86907, 92366) és merí
tőedényeket (ltsz.: 92490-92491, 92522-92524), valamint karikás ostorokat (ltsz.: 86902, 
86907-86910).13 Ebben az évben Beluleszkó Sándor és Györffy István együtt gyűjtöttek Ud
varhely és Csík megyében, ahonnan ily módon 2 szolgafa (ltsz.: 95077, 95342) és egy disz
nójárom (ltsz.: 95343) került a gyűjteménybe.

1912- ben és 1913-ban néhány, magánszemélyektől vásárolt tárgy jelentette a gya
rapodást, melyek között libahajtó botok (ltsz.: 98261-98265, Drégelypalánk), fokosok (ltsz.: 
98451-98452), tűzcsiholó acélok (ltsz.: 96850, 96852) voltak. Dorner Auréltól csere révén 
a múzeum 52 darab tárgyat kapott, melyek közül az állattartás-gyűjteménybe egy palóka 
(ltsz.: 98577), egy kolomp (ltsz.: 98578), egy marhabélyegző (ltsz.: 98581) és bárányszokta- 
tók (ltsz.: 98600-98627) kerültek. Veszprém megyéből származott még 15 darab: egy tük
rös (ltsz.: 103755), egy óratok (ltsz.: 103795), egy körző (ltsz.: 103796), gyufatartók (ltsz.: 
103772-103778), juhászbotok (ltsz.: 103779-103785, 103788-103790).

12 Ltsz.: 88290, 88293, 88296, 88299, 88310.
13 Györffy gyűjtőútjairól lásd Szilágyi 1984c.
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Az 1. világháború ideje alatt és közvetlenül utána, 1921-ig a háborús állapotok és 
a pénzhiány miatt szinte nem gyarapodott a gyűjtemény. Mindössze két tétel említhető eb
ből az időszakból: az 1915-ben bekerült borászati kiállítás -  mely Semayer Vilibáld és Ács Li- 
pót nevéhez fűződik -  408 darabos anyagából kerültek tárgyak a gyűjteménybe: két bélyeg
ző (ltsz.: 113887-113888), egy szőlőcsősztülök (ltsz.: 113745) és egy madárijesztő ostor 
(ltsz.: 113875). 1916-ban pedig a debreceni Városi Múzeum által átadott néhány tárggyal 
(csengők, pergők, ltsz.: 125666-125690) gyarapodott a gyűjtemény.

1922 és 1924 között csupán néhány állattartással kapcsolatos tárgy került a múze
umba. Az 1924-1925. évi jelentős tárgyegyüttes Viski Károlynak köszönhető, aki a korábban 
Nagyszalontán gyűjtött tárgyait ekkor adta át a múzeumnak. Ennek eredményeként 45 darab 
tárgy gazdagította a gyűjtemény műtárgyállományát. Ez az anyag tárgytípusok szerinti össze
tételét tekintve vegyes, tartalmaz borotvatokokat (ltsz.: 126146-126147, 126166), gyufatar
tókat (ltsz.: 126171-126173), sótartókat (ltsz.: 126180, 126182-126186), karikás ostorokat 
(ltsz.: 126211-126212, 126214-126215), tűzcsiholó acélokat (ltsz.: 126230-126232), ju
hászkampókat (ltsz.: 126233-126235).

1928-ban a múzeum Latabár Károlytól vásárolt tárgyakat, aki Vas és Zala megyé
ben gyűjtött. Tevékenysége azért figyelemre méltó, mert azt illusztrálja, hogy a népművészet 
felfedezése után az iparművészettel foglalkozók figyelme is a népi kultúra tárgyai felé irá
nyult. Latabár Károly mint a Magyar Iparművészet munkatársa is az ilyen érdeklődésű kuta
tók közé tartozott. Ugyanebben az évben az Iparművészeti Társulattól is kerültek be tárgyak 
a gyűjteménybe.

A gyűjtemény 1930-tól a 2. világháborúig tartó korszakát elsősorban Madarassy 
László, majd Manga János gyűjtései határozták meg. Néhány korábbi tárgyat leszámítva, Ma
darassy jelentős tárgygyűjtést 1930 és 1937 között végzett Baranya (1930, 1931, 1932, 1933, 
1934), Békés (1932, 1936), Bihar (1932), Borsod (1930, 1931, 1932, 1933), Hajdú (1932), 
Heves (1930, 1937), Hont (1933), Nógrád (1932, 1936), Pest (1934, 1936), Somogy (1932, 
1933, 1934, 1936, 1937), Vas (1931, 1934), Veszprém (1932) és Zala (1932, 1933, 1936, 
1937) megyében.

Különös figyelmet érdemel az 1936-os év, amikor Madarassy László 417 darabos 
gyűjtését leltározták be. A minőségileg is kiemelkedő tárgyegyüttes nagy része -  mintegy 80 
százaléka -  dunántúli falvakban, pusztákon készült, kisebb része az Alföldről és Eszak-Ma- 
gyarországról származik. A leltározásról Bartucz Lajos megbízott igazgató gróf Zichy István
nak -  a Magyar Történeti Múzeum főigazgatójának -  levélben számolt be.14 Az évi jelentés 
a gyűjtő neve nélkül azt emelte ki, hogy egy jelentős pásztoréleti gyűjtemény került a múze
um birtokába, amelyet a Múzeumbarátok Egyesülete 3800 pengőért vásárolt meg (B a r t u c z  
1936b. 160-163; tksz.: 3147).

Az egyik karcolt díszítésű szaru sótartót (ltsz.: 134256, Szaporca) „Dr Madarassy 
László sótartója 1931” felirattal kifejezetten a gyűjtőnek szánta az alkotó. Hoffer János15 sza- 
porcai faragópásztort Madarassy Művészkedő magyar pásztorok című könyvéből ismerhetjük meg 
(M adarassy  1935). A nagyarányú tárgygyűjtések mellett ebben az időszakban sorra jelentek

14 NMI 37/1936.
15 Az idős mester az 1970-es években a Baranya megyei Boldogasszonyfán élt és dolgozott. Ekkor készült

munkáit a pécsi Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya vásárolta meg, valamint ugyanekkor nyílt
állandó kiállítása is Boldogasszonyfán.
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meg Madarassy László pásztorművészettel foglalkozó tanulmányai és könyvei (M a d a ra ssy  
1925; 1932; 1934; 1935).

A nagyarányú tárgygyűjtés mellett ebben az időszakban sorra jelentette meg pász
torművészettel foglalkozó tanulmányait és könyveit (M a d a ra ssy  1932; 1934; 1935).

Madarassy mellett ekkoriban a múzeum munkatársai által is gyarapodott a tárgy- 
csoport. Ezek közül említésre méltó Viski Károly 1932-es szalonnái, 23 darabos gyűjtése,16 
melynek révén kanászbalták, botok, ostorok, tűzcsiholók, borotvatokok, kulacs, zabla, juhász
kampó kerültek a gyűjteménybe. Ugyanebben az évben Ebner Sándor egy 50 darabos kol
lekcióval tért vissza Somogy megyéből, ebből 5 tárgy (mindegyik Szennáról) található az ál
lattartás-gyűjteményben (kanászkobak, orradzókosár, kásakavaró, vasbéklyó, sótartó).17

Az 1936. évi jelentés arról is beszámolt, hogy az összes néprajzi tárgyra ólomsza
lagra ütött leltári szám került. Azóta sem sikerült ennél jobb és maradandóbb nyilvántartási 
módszert találni. A gyűjtemények különválasztásának gondolata az 1937-ben tervezett reví
zióban már körvonalazódott, hiszen a pásztorélet tárgyai közül már a karikás ostorokat, só
tartókat, tükrösöket kis fedeles ládákban helyezték el. A revíziós munkában Gunda Béla mint 
tiszteletdíjas munkaerő vett részt.

Györffy István Szatmár és Bereg megyében gyűjtött tárgyakat (összesen 100 dara
bot), ebből 9 volt állattartással kapcsolatos tárgy (kötőfékek, bicskák, béklyó, csiholóacél, fo
kos).18 Gunda Béla 4 darab tűzszerszámot19 hozott Békés megyéből. Az 1939-ben elhunyt 
Györffy István hagyatékából 1940-ben 2 darab birkanyíró olló (ltsz.: 136941-136942), 2 
béklyó (ltsz.: 136947-136948), egy billogvas (ltsz.: 136946), egy borotvátok (ltsz.: 136958) 
és 5 darab béklyó (ltsz.: 137015-137019) került a gyűjteménybe. 1940-ben Márkus Mihály 
Gömör megyei gyűjtéséből származó tárgyak: 4 darab bot (ltsz.: 137080-137082, 137096), 
4 darab patkó (ltsz.: 137089-137092), egy csikókantár (ltsz.: 137073) és egy kötél (ltsz.: 
137083) gazdagították a kollekciót. Gunda Béla 1941-es Szolnok-Doboka megyei terepmun
kájának mérlege: 9 darab tárgy (2 juhjegyző, csengő, ostornyél, 2 fakupa, kéreg sótartó, ké
regedény, vízmerítő kanál).20

Manga János révén 1942-től kerültek a gyűjteménybe tárgyak, túlnyomó többsé
gükben a pásztorművészet remekei. Legfontosabb ezek közül egy 1942-es Somogy megyei, 
35 darabos pásztorfaragásokból álló kollekció (ltsz.: 138816-138850), majd egy 1943-as vé
tel, melynek köszönhetően Kapoli Antal, Kara Lajos, Kalmár István, Boszkovits János fara
gók munkái kerültek a múzeumba (ltsz.: 138947-138985).21 A hagyományos pásztorfara
gások (borotvatartók, tükrösök, gyufa- és sótartók, hangszerek) mellett általuk újabb tárgy
típusok: cigarettatartók, faragott díszű dobozok is bekerültek a múzeumba. A buzsáki Bosz- 
kovics János és a kálmáncsai Kálmán István pásztorfaragók közvetlenül is adnak el munká
ikból a múzeumnak (ltsz.: 139133-139140, illetve 139168-139173). Ugyancsak ebben az 
évben gyűjtött Manga egy 27 darabos kollekciót (ltsz.: 139141-139167) Zala megyében,

16 Ltsz.: 131258-131260, 131262-131269, 131272-131275, 131278, 131325-131326, 131342,
131374, 131376-131377, 131381.

17 Ltsz.: 131389, 131401,131418, 131433, 131435.
18 Ltsz.: 131739-131742,131792-131793, 131797-131798, 131811.
19 Ltsz.: 131848, 131851,131855-131856.
20 Ltsz.: 137385-137386,137389-137390, 137400, 137402, 137404-137405,137442.
21 A  készítőkről és a tárgyakról lásd DOMANOVSZKY 1943a; 1955; 1981; 1982.
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melyben főként ivópoharak, dobozok, sótartók voltak, valamint 45 darab tárgyat22 Somogy 
és Heves megyékből, melyek között -  korábbi gyűjtéseihez hasonlóan -  ez alkalommal is 
főként pásztorfaragások szerepeltek. A tárgygyűjtés mellett Manga azok feldolgozására is 
nagy hangsúlyt fektetett, számos műve jelent meg ebben a témában (Manga 1943; 1954; 
1960; 1963; 1971; 1972).

Ebben az időszakban is gyarapodott a tárgyegyüttes ajándékozások és vásárlások 
révén, melyek közül a jelentősebbek kerülnek említésre. 1933-ban Zólyom megyéből 32 da
rab csorpákot (ltsz.: 132378-132409) küldött egy helybeli grófnő. Ugyanebben az évben a 
kecskeméti Városi Múzeum adott át tárgyakat: (ltsz.: 132490-132498). 1937-ben özv. Ko- 
ronghy Lippich Elekné ajánlott fel 32 darab faragást, somogyi és kalotaszegi tárgyakat, me
lyek közül a gyűjteménybe sótartók, borotvatokok, ostornyél, pálca került. 1938-ban a Mező- 
gazdasági Múzeum által átadott tárgyak révén gyarapodott tovább a gyűjtemény. Ebből az 
anyagból egy hortobágyi, 27 darabból álló csikósfelszerelés került a gyűjteménybe (ltsz.: 135767- 
135793), mely ruhaneműt (kalap, ing, gatya, csizma, cifraszűr), használati tárgyakat (dohány
zacskó, pipa, kanál, korsó), illetve terelőeszközöket (karikás ostor, kantár, csengő) foglalt ma
gában. 1942-ben a besztercenaszódi Állami Román Gimnázium ajándékaként került a mú
zeumba 630 darab néprajzi tárgy, melynek egy része ma az állattartás-gyűjteményhez tarto
zik. Ez utóbbiak román pásztorfaragások és tejfeldolgozáshoz, sajtkészítéshez használt eszkö
zök. 1944-ben Csete Balázs ajándékai (gyógypatkók, béklyó, juhnyíró, tülök, balta)23 kerül
tek a múzeumba Makádról.

A 2. világháború utáni években Manga János folytatta gyűjtéseit. Ezek eredménye
ként 1948-ban és 1949-ben 2 szobor (ltsz.: 140690-140691), 2 Nógrád megyei csanak (ltsz.: 
141569-141570) és Zala megyéből csanak, tükrös, kanászbalta, böködő és cigarettadóznik 
(ltsz.: 141750-141753, 141787-141789) kerültek be. Az 1940-es évek végétől fokozatosan 
kapcsolódtak a tárgygyűjtésbe a múzeum új munkatársai (Csilléry Klára, Balassa Iván, Bakó 
Ferenc, Szolnoky Lajos, Molnár Balázs,24 Hofer Tamás), akik révén az állattartás-gyűjtemény 
is gyarapodott néhány tárggyal. A tiszaigari gyűjtésnek köszönhetően 1949-ben 2 darab (ltsz.: 
142829, 142835), 1950-ben pedig 6 tárgy:25 béklyó, karikás ostor, fokos, pányvakötél került 
a gyűjteménybe.

Az 1950-es évek elején három nagyobb kollekció került az önállóvá vált gyűjte
ménybe. 1951-ben Malonyay Dezső gyűjtéséből származó tükrösöket, sótartókat vásárolt a 
múzeum az Állami Árverési Csarnoktól (ltsz.: 51.04.1-51.04.17). A tárgyak rajzai és fényké
pei Malonyay Dezső A  magyar nép művészete című monográfiájának harmadik kötetében talál
hatók (M a lo n y a y  1911). Kund Elemér magángyűjtő tárgyai (juhászkampó, borotvátok, só
tartó, bárányszoktató) kerültek be letétként ugyanebben az évben (ltsz.: 51.31.1-51.31.320).
1952-ben pedig a Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertárából adtak át fokosfejeket és kampó
fejeket (ltsz.: 52.37.12-52.37.97), melyek származási helye ismeretlen. Az utóbbiak inkább 
mennyiségük, míg az előbbiek minőségük által emelkednek ki.

22 Ltsz.; 139227-139230, 139232-139238, 139240-139242, 139244-139247, 139249-139256, 
139258-139276.

23 Ltsz.: 139347, 139355, 139373-139376, 139378, 139381, 139397, 139407-139408.
24 A gyűjtemény tárgya az a nagyméretű tükrös doboz, amely Holló Kande János domaházi betyár életét 

örökíti meg (Molnár 1956).
25 Ltsz.: 50.14.1, 50.14.23, 50.14.69, 50.14.75, 50.14.95, 50.14.97.
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Az 1950-es évek kiemelkedő gyűjtései Csermák Géza26 nevéhez fűződnek, aki el
sősorban az állatgyógyításhoz kapcsolódó tárgyak együttesét gazdagította 1952 és 1955 kö
zött. Az állatgyógyászati tárgycsoport a gyűjteményen belül is különálló egységet képez, s ki
terjed a legalapvetőbb gyógyítással kapcsolatos eszközökre, a szaporításhoz szükséges szer
számokra, s a gyógyításhoz szükséges mozgásgádó eszközökre. A század első feléből való 
gyűjtések során e gyűjteményi együttest gyarapította Farkas Sándor, Herman Ottó, Spitzer 
Mór, Hajnal Ignác, Viski Károly, Gönczi Ferenc, majd később Borzsák Endre, Gunda Béla 
és Hofer Tamás. Csermák ezt az együttest egészítette ki tudatos gyűjtésekkel. Munkájának 
eredményeként jelentős állatgyógyászati anyag került be a gyűjteménybe a Dunántúlról (So
mogy, Zala, Tolna megye) és az Alföldről (Szolnok, Heves, Csongrád és Hajdú megye) is.

Az 1960-as években szervezett gyűjtések során rendszeres és igen eredményes ku
tatómunka bontakozott ki. Az egész múzeumban a tárgyi anyag tervszerű gyarapítását tűzték 
ki a munkatársak. Ebből az időszakból kell megemlíteni a múzeum palókagyűjteményét fel
dolgozó tanulmányt (Sz a b ó  1955), amely kiemelkedik abból a szempontból, hogy az állattar
tás tárgyi anyagát ilyen alaposan senki sem vizsgálta korábban. A szerző a 60 darabos együt
test formai jegyek alapján és a használat módját alapul véve osztályozta és elemezte. A Nép
rajzi Múzeum tárgyai mellett a vidéki múzeumok anyagát is bevonta a részletes vizsgálatba. 
Ugyanakkor feltédenül meg kell említeni, hogy egy másik gyűjteményismertető tanulmány a 
béklyókkal már korábban foglalkozott (MAGYAR 1914), és katalógusszerű feldolgozások is 
születtek a század első évtizedeiben, ezek azonban mind a pásztorművészettel kapcsolatosak 
(M a d a ra ssy  1925; 1932; B á t k y  1928a).

Ez a korszak az állattartás-gyűjtemény tekintetében is kiemelkedő, mind a tárgyak 
darabszámát, mind pedig jellegét illetően. Csupán 1960 és 1963 között 850 darab tárggyal 
gyarapodott a meglévő tárgyegyüttes. A tárgygyűjtésben újdonságot jelentett a rekonstruált 
tárgyak elkészíttetése és vásárlása. A tárgyrekonstrukció ugyanis a néprajzi gyűjtemények gya
rapításának, kiegészítésének -  ha nem is a legjobb, de mégis -  figyelemre méltó lehetősége. 
(Nagyon fontos, hogy a tárgyrekonstrukció jegyzőkönyve, valamint a régi tárgyakról gyűjtött 
adatok a tárgy mellé egy úgynevezett technikai dossziéba kerüljenek.) Erre jó példa Hofer 
Tamás hajdúböszörményi gyűjtése, melynek során két nagyméretű, állattartással kapcsolatos 
tárgyat: egy kerekjászlat (ltsz.: 55.75.1), illetve egy karámot (ltsz.: 55.75.2) helyezett el a gyűj
teményben. Ugyanekkor egy nagyobb kollekciót is gyűjtöttek, melynek egy része szintén az 
állattartás-gyűjteménybe került (ltsz.: 55.75.6-55.75.42, abrakos tarisznya, szolgafa, lóápoló 
eszközök stb.).

Az 1960. évi tárgygyarapítás a gyűjtések mennyiségének és minőségének növelése 
mellett a földrajzi szempontból fehér foltoknak minősült területekre irányult. Hat helyen 
folyt ebben az évben monografikus gyűjtés (Sárköz, Szeremle, Mohács, Kék, Kemence, vala
mint Csongrád megye). 1960-ban az állattartás-gyűjtemény 111 darab tárggyal gyarapodott, 
mely a pásztorkodás, a pásztorfaragások és a paraszti állattartás körébe tartozó eszközökből 
állt össze. Említést érdemel egy kosarazójuhász felszerelése (lécka, karó, gúzs, sóskaró) Kék
ről (ltsz.: 60.61.22-60.61.28). A faragásokat dunántúli spanyolozott tükrösök és a szaru só
tartók jelentették (ltsz.: 60.91.15, 60.94.2-60.94.7, 60.113.5). Ezekkel együtt került a mú

26 Talán még a kutatók körében sem ismert, hogy a későbbiekben híressé vált Király Zsiga faragópásztor 
munkáira Csermák Géza hívta fel a figyelmet, és határozta meg a személyéhez köthető tárgyakat. (Lásd 
bővebben NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ 1961. 206.)
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zeumba három borotvatartó az Alföldről (ltsz.: 60.19.1, Tiszafüred; ltsz.: 60.139.104- 
60.139.105, Békéscsaba), egy pásztorkészség (ltsz.: 60.139.101), valamint két kalotaszegi ké
reg sótartó (ltsz.: 60.75.140-60.75.141). Különböző típusú botok is bekerültek a gyűjtemény
be: a Börzsönyből 3 darab (ltsz.: 60.63.41, 60.63.74-60.63.75), egy figurális díszítésű Ko- 
rondról (ltsz.: 60.7.1), egy faragott Kalotaszegről (ltsz.: 60.75.142), valamint egy román pa- 
kulárbot Magyarbodzáról (ltsz.: 60.136.14).

A Mezőgazdasági Múzeum ebben az évben adott át egy 32 darabos, a kárpáti szlo
vák pásztorkodáshoz kapcsolódó kollekciót, melynek tárgyai Herman Ottó egykori gyűjtésé
ből valók (ltsz.: 60.12.1-60.12.32, fejőpoharak, merítőedények, kanalak).

Jelentősen gyarapodtak az előtte mostohán kezelt paraszti istállózó állattartás esz
közei is. (A gyűjtemény egészét tekintve ma is alig képviselt ez a terület.) Egy abádszalóki 
kötelesmester műhelyéből kötőfékek (ltsz.: 60.71.1-60.71.17), Kékről lóvakaró, csutak, kefe 
(ltsz.: 60.61.33-60.61.36) került elő. Ebből a gyűjtésből való egy igen régies, vesszőből font 
szájkosár is (ltsz.: 60.88.19).

1961- ben 528 tárggyal gazdagodott a gyűjtemény. Baumgärtner Kálmán magán- 
gyűjteményének bekerülésével kiemelkedő dunántúli és felföldi darabok gyarapították a pász
torművészeti együttest. „Ez a gondosan válogatott kis kollekció (26 db), melynek tárgyait a 
gyűjtő maga kutatta fel az ország különböző falvaiban, dunántúli, spanyolviasszal berakott 
tükrösöket, mángorlókat, borotvatokokat, néhány szép somogyi szarusótartót, gyufatartót, 
felföldi csanakot, faragott pásztor- és sétabotot tartalmaz.” ( N é p r a z i  É r t e s ít ő  1961. 205.) 
A művészi szintet elérő szaru- és fatárgyak alkotói az utókor számára és öntudatuk megnyil
vánulásaként a tárgyakon feltüntették saját nevüket vagy a tulajdonosét, sokszor a készítés év
számával együtt. A Baumgartner-gyűjteményből kerültek be Király Zsiga követőinek munkái, 
például a rábapatonai Kálmán János által készített 61.140.23-as leltári számú borotvátok.27

A pásztorok mindennapos használatra szánt eszközei -  terelőostorok és botok -  
ebben az évben is gyarapították a gyűjteményt. A paraszti jószágtartás felszerelései közé tar
tozik egy Bodrogkeresztúrról való, kőből készült vályúsorozat (ltsz.: 61.48.33-61.48.35, 
61.113.12-61.113.15). Használata szempontjából különlegességnek számít az a 2 darab Du- 
napatajról való ezüstözött csengő (ltsz.: 61.153.1-61.153.2), melyeket csak négyökrös fogat
ra lehetett tenni.

1962- ben 132 tárggyal gyarapodott a gyűjtemény. Hofer Tamás 55 darab tárgyat 
gyűjtött Kiskőrösön (ltsz.: 62.170.19-62.170.73), 42 darabot pedig Dunapatajon (ltsz.: 
62.171.2-62.171.43), Manga János 3 darab bicskát hozott Dévaványáról (ltsz.: 62.87.2- 
62.87.4). Pesovár Ernő sárbogárdi gyűjtésének eredményeként 15 darab bicska (ltsz.: 62.184.1- 
62.184.15) került be.

A következő évektől a gyarapodás mértéke csökkenő tendenciát mutat: 1963-ban 
79 tárgyat leltároztak be. Ennek az évnek az egyik kiemelkedő tárgyegyüttese egy hortobá
gyi csikós teljes lovaglófelszerelése, melyből az állattartás-gyűjteménybe 7 tárgy (ltsz.: 63.89.1-
63.89.7) került, a kollekció többi darabja más gyűjteményeket gazdagított. A paraszti jószág
tartás újabb eszközei kerültek a múzeumba, apró használati tárgyakkal együtt, Morvay Judit 
és Molnár Mária botpaládi gyűjtése révén (ltsz.: 64.6.4, 64.116.1). Említést érdemel továbbá 
id. Kapoli Antal 1904-ben készült faragott ládája (ltsz.: 64.6.1), valamint a gyűjtemény legré

27 A Király Zsiga körül kialakult faragókor munkásságáról a fent említett beszámoló óta jóval árnyaltabb
képpel rendelkezünk. (Vő. Szelestey 1987.)
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gebbi datált tárgya,28 az a szarukürt (ltsz.: 63.66.3), melyet a felirata szerint Kőtelken lakó 
Dudás István „tzifrázta” Tiszabőn lakó Pádár Miklósnak 1788-ban.

Az 1965-ös gyarapodásról szóló beszámolóban első helyen az újonnan bekerült 
kolompok és csengők szerepelnek. A csengőket és a kolompokat több helyen gyűjtötték,29 
így használatuk és formájuk tekintetében is lehetőség nyílt összehasonlításukra. Földes Lász
ló, a gyűjtemény gyarapodását bemutató fejezet szerzője e gyűjtéseket a tárgycsoport továb
bi feldolgozása alapjának tekinti ( F ö l d e s  1966a). Véleménye szerint a magyar anyag jól el
helyezhető és értelmezhető a téma nemzetközi irodalmában. (Hörman szintézisére30 hivat
kozik Földes.) Korábban rövidebb tanulmányok foglalkoztak ezzel a témával (lásd M a d a - 
rassy  1906; E c s e d i 1931; Sz a b ó  1932). Európában, Ázsiában, Afrikában, ahol jószágtenyész
téssel foglalkoznak, a tárgy megtalálható napjainkban is. Az 1990-es évektől Magyarországon 
is megfigyelhető e tárgytipusok reneszánsza a magánosítási folyamatokat követően.

A közös pásztorkodás módjaival, szervezeti kérdéseivel is foglalkozik Földes Lász
ló, amikor az alföldi jellegű juhtartás közösségi intézményét ismerteti ( F ö l d e s  1962). A ku
tatás során a társaság teljes tárgyi és iratanyagát megvásárolta a múzeum számára. Ezzel a je
lentős témával és újszerű gyűjtéssel jelen ismertető kapcsán fontossága ellenére sem foglal
kozom, mivel a tárgyak nem az állattartás-, hanem a szokás- és játékgyűjteményt gazdagítják. 
Földes László gyűjteménygyarapító tevékenysége ugyanolyan fontos, mint tudományos mun
kássága. Kutatásainak fő irányát az állattartás vizsgálata jelentette,31 ezen belül is a magashe
gyi, úgynevezett kárpáti vagy vlach pásztorkodás.32 Doktori értekezésében ( F ö l d e s  1982) -  
melynek csak egy része jelent meg nyomtatásban -  a Havasalföld és Erdély közötti legelővál
tás történeti kérdéseivel foglalkozott.

Az 1965-ös év gyarapodásai között kell még megemlíteni egy Dunapatajról való 
hatökörhajtó ostort (ltsz.: 65.38.1), egy üzletben vásárolt, de házilag továbbalakított tárgyat, 
egy palókát (ltsz.: 65.176.11). A használatával kapcsolatos feljegyzések miatt különösen érté
kes az a nehéz, zárás béklyó (ltsz.: 65.125.66), amely egy kispaládi cigánykovács munkája. Ek
kor került a gyűjteménybe Zala megyéből egy 1964-ben készült domborfaragásos szarukürt 
(ltsz.: 65.20.1). A készítés technikájának szempontjából jelentett újdonságot az addigi gyűjte
ményi anyagban. Egy paraszti használatba került börtönmunka, egy 1880-as években készült 
bográcskoszorú (ltsz.: 65.91.121), valamint kéreg sótartók (ltsz.: 65.38.2-65.38.4) kerültek 
még a gyűjteménybe ebben az évben. Nemcsak jelentős gyűjtőtevékenység, hanem a pásztor
művészetet is érintő összefoglalások is jellemzik ezt az időszakot (lásd F é l - H o f e r  1965a; 
F é l - H o f e r - K .  C sil l é r y  1969).

Az 1960-as évek második felében és végén is folytatta a múzeum azt a nagysza
bású gyűjtőmunkát, „leletmentést”, amely a mezőgazdaság nagyüzemi átszervezése során, 
a hagyományos munkaeszközök kicserélődése, majd elhagyása miatt vált égetően szüksé
gessé.

28 Első közlése Hofer 1965. 186-187.
29 Ltsz.: 65.116.41, Kalotaszeg; ltsz.: 65.125.67-65.125.70, Kispalád, Szatmár megye; ltsz.: 65.2.6, Hód

mezővásárhely; ltsz.: 65.73.2-65.73.4, Sárrétudvari.
30 Hörman, K.: Herdengelaute und seine Bestandteile. Hessische Blätter für Volkskunde X1I-XV.
31 Vő. Földes 1978; 1982, valamint a M agyar néprajzi lexikonba  írt szócikkei; Földes 1961.
32 1957-ben tanulmányutat tett Morva-Valaskóban a vlach pásztorkultúra legnyugatibb területén. Bejárta 

a Kárpátok lengyel felét és az azokhoz csadakozó hegyvidéket, Romániát és Bulgáriát. Ugyanebben az 
évben hosszabb időt töltött a hortobágyi állattartás vizsgálatával is.
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Az 1967-1968. év gyűjtési beszámolója összevontan jelent meg a Néprajzi Értesí
tőben, ahol az állattartással kapcsolatos tárgyak gyarapodását Földes László ismertette (F ö l 
d e s  1969). Ekkor 87 darab tárgy volt a gyarapodás, s az első helyen az istállózó tartás témá
ja áll, hiszen e területen szinte minden tárgy hiánypótlónak számított. Utaltam rá, hogy e tar
tásforma tárgyi anyaga a gyűjtemény törzsanyagából korábban szinte teljesen hiányzott. Több 
olyan tárgyat is érdemesnek tartottak behozni a múzeumba a kutatók, amelyek típusai ugyan 
megvoltak a gyűjteményben, használatukra vonatkozóan azonban új adatok kerültek elő. Az 
említett periódusban gyűjtött pásztorművészeti anyag zömmel évszámos, és az összehasonlí
tó vizsgálatra kiválóan alkalmas. Természetesen sokkal több tárgy érdemelne részletes emlí
tést vagy méltatást, mint amennyit a terjedelem keretei lehetővé tesznek, mert egyszer a gyűj
tő személye, máskor a készítőé, esedeg a tárgy különlegessége, netán éppen gyakorisága mi
att érdemel figyelmet. Ezek közül említésre érdemes egy K. Csilléry Klára által gyűjtött al
földi borotvatartó együttes (ltsz.: 67.157.39-67.157.41), valamint Kádár József dévaványai fa
ragó, magángyűjtő Cserépfaluból való tárgyai: egy ivókanál (ltsz.: 67.188.5) és egy a borotvá
tok alakú tolltartó (ltsz.: 68.28.3).

Az 1970-es évek közepétől raktárrendezési munka kezdődött a gyűjteményben. 
Ennek során ezres nagyságrendben kerültek beleltározásra tárgyak (ltsz.: 74.150.1-74.150.1157). 
Sajnos az ekkor beleltározott tárgyak adat nélküliek, lelőhelyükről, készítőjükről, a készítés 
körülményeiről legtöbbször semmit nem tudunk. Ekkor került beleltározásra több száz bá
rányszoktató, melyek egy része Herman Ottó somogyi és zalai gyűjtése. Zala és Veszprém 
megyéből, valamint a Duna-Tisza közéről való egy Madarassy László által gyűjtött kollekció. 
Ugyancsak ekkor leltározták be Garay Ákos rajzolóművész Tolna megyében gyűjtött bárány
jeleit. Alföldi óraláncok, kolompok, kobakok, béklyók és azok kulcsai szerepelnek még a be
leltározott tárgyak között. Népművészeti szempontból értékes együttes egy szintén ekkor fel
bukkant felvidéki faragott sajtforma-kollekció (ltsz.: 74.150.707.1-74.150.729.2), valamint 
egy szintén adatoladan pásztorművészeti anyag (sótartók, gyufatartók, borotvatartók, botok 
és fokosok, ltsz.: 74.150.730-74.150.787).

Az 1980-as évek említésre méltó gyarapodása egy főleg díszített tárgyakból álló vé
dett magángyűjtemény anyaga (Lévay Gyula hagyatéka, ltsz.: 87.13.46-87.13.83), amely 
1987-ben került a múzeumba. Ugyancsak ebben az évben gyarapította a gyűjteményt Sáfrány 
Zsuzsa, Szolnoky Lajos és Szuhay Péter jászkiséri gyűjtőútjuk során (ltsz.: 87.16.72-87.16.83, 
disznópányva, bélyegzővas, istállómécses, béklyó stb.). Az 1990-es években főként pásztor
művészeti tárgyakkal egészült ki a gyűjtemény, leginkább vásárlások útján.

Még az 1970-es végén, 1980-as évek elején is jelentek meg olyan dolgozatok, ame
lyeket az egyéniségvizsgálathoz sorolhatunk, és a Néprajzi Múzeum gyűjteményében őrzött 
tárgyakkal is kapcsolatosak. A Néprajzi Múzeum Hodó Mihály (József?) készítette tárgyaival
S. Kovács Ilona foglalkozott, aki a gyűjteményt egy évtizeden át kezelte (S. K o vács 1981). 
Mándoki László azonban már korábban írt a kiváló faragóművész finom rajzolatú tárgyairól 
(M á n d o k i  1977). Tanulmányában a következőket írja: „Az egyéniségvizsgálatokat a pásztor
művészetben igazából... Madarassy munkásságához köthetjük, s a most bemutatásra kerülő 
szuverén művész, Hodó Mihály stílusának meghatározása is az ő nevéhez fűződik. [...] Hodó 
műveinek azonosítását Hofer Tamásnak köszönhetjük, bár ezt Madarassy feljegyzései tették 
lehetővé, amelyeket az általa gyűjtött tárgyakban elhelyezett.”

A Néprajzi Múzeumban őrzött tárgyak alapján írta S. Kovács Ilona Bagói András fa- 
ragópászlor című munkáját is. Véleménye szerint a múzeumban 14 darab olyan faragvány van,
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amely kétségtelenül Bagói András munkája. Ebből 3 darab díszfokos, 1 darab ostornyél, 1 
vetélő, a többi pedig bot (S. K o v ács 1987. 101-112). Bagói András neve azonban már a szá
zadforduló óta ismert a Malonyay-féle kötetek révén (M á LONYAY 1911. 295-298).

Természetes, hogy a legnagyobb magyarországi pásztorművészeti gyűjtemény tár
gyai szerepelnek a magyar nyelvű szakirodalomban, erre a gyűjtéstörténet feldolgozásakor 
már többször utaltam. A gyűjtemény tárgyainak publikáltságáról teljes képet adni azonban na
gyon nehéz lenne, hiszen a múlt század vége óta jelennek meg képek és közlések a tárgyak
ról. Ráadásul nemcsak a pásztorművészettel és állattartással foglalkozó irodalmat kell figye
lemmel kísérni, hanem sokkal inkább a népművészet egészével foglalkozó kiadványokat, 
amelyek mindegyike tartalmaz pásztorművészeti anyagot is. A teljesség igénye nélkül követ
kezik ezekre néhány példa. Teljes egészében a gyűjtemény tárgyaira épül S. Kovács Ilona 
Pdsztorélet, pásztorművészet című munkája (S. K o v ács 1983). Ezzel szemben Manga János Ma
gyar pásztorfaragások című összefoglaló kötete (M a n g a  1972) csak részben tartalmazza a Nép
rajzi Múzeum tárgyait, mivel a vidéki múzeumok és magángyűjtemények anyagát is figyelem
be veszi. Hofer Tamás, Fél Edit és K. Csilléry Klára nagymértékben támaszkodtak az ismer
tetett gyűjtemény tárgyaira (vö. F é l - H o f e r  1966a; F é l - H o f e r  -  K. C sillé r y  1969; H o f e r -  
F é l  1975). Az 1994-ben megjelent Magyar népművészet című reprezentatív kötetben szereplő 
25 darab pásztorművészettel kapcsolatos alkotás is a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből való.

A gyűjteményen belüli tárgycsoportok Györffy 
A gyű jtem ény  je len leg i Istvánnak a A magyarság néprajzában szereplő,
Ö sszetétele állattartásról szóló fejezete szerint különülnek

el (G y ö r f f y  1933a. 86-142).
A raktárban mind a tárgyak, mind a leirókartonok e tárgycsoportok szerint kerül

tek elhelyezésre, illetve beosztásra. Az állattartás egységén belül legkisebb számban találha
tók meg az istállózó tartás eszközei, noha az 1950-1960-as évek tervszerű gyűjtései során 
többször volt ez fontos kutatási téma. A gyűjtemény összetételét, sőt múltját vizsgálva azt ál
lapíthatjuk meg, hogy ez a terület korábban nem volt kiemelt. Ennek az a magyarázata -  mint 
már utaltam rá - ,  hogy a gyűjtések kezdetén az érdeklődés előterében a külterjes állattartás, 
a pásztorkodás mint „ősfoglalkozás” állt. Állatfajták szerint a ló, a szarvasmarha, a juh és ser
tés emlithető meg, valamint az őrzés, terelés eszközei. (A jármok -  mint az igába törés esz
közei -  a közlekedésgyűjteményben találhatók.) Elvétve gyűjtöttek a kutatók az aprójószághoz 
(baromfi) kapcsolódó tárgyakat (például libahajtó botok). A terelőállatok jelenlétét csak né
hány kutyanyakörv jelzi a gyűjteményben. A gyűjtemény további részét a pásztorművészet tár
gyai teszik ki, köztük a pásztorok személyes használati eszközei: tükrösök, borotvatartók stb.

A gyűjteménynek nincs földrajzi mutatója, így a tárgyállomány geográfiai megosz
lását nem lehet pontosan megrajzolni. A kutatás során azonban mégis több igen érdekes ösz- 
szefüggés körvonalazódott. A múzeum számítógépes nyilvántartása még nem befejezett, így 
a rögzített adatokat csak az 1950 és 1993 közötti gyűjtések esetében használhattuk. A koráb
bi, tehát a 19. század végétől egy fél évszázadon át a múzeumba került gyűjtéseket, a tárgyak 
származási helyét a leltárkönyvből és a leírókartonok alapján gyűjtöttük össze (lásd 1. számú 
táblázat). A megye szerinti felsorolásban az 1913-as helységnévtárat vettük alapul, hiszen a 
leltározásban is ez az elfogadott. Az így készült táblázatokban elkülönítettük az 1950 előtti 
és utáni gyűjtéseket, többek között azért is, mert a leltározás rendje ekkor változott. Ezenkí
vül az elmúlt több mint egy évszázadot -  durván -  tartalmilag is két részre lehet tagolni, mi
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vei az új gyűjteményi struktúra -  az önálló múzeummá válással párhuzamosan -  is ekkor ala
kult ki. Nemcsak tárgytípusokban, hanem díszítőtechnika szerint is jól elkülönül egymástól 
az ország keleti, nyugati és északi része, ezért a táblázatok ilyen bontásban is elkészültek (lásd 
2-5. számú táblázatok).

Egy tárgy készítési és gyűjtési helye nem minden esetben ugyanaz. Különösen így 
van ez a 20. század második felében múzeumba került tárgyak egy részénél. Amennyiben 
egyezik is ez a két földrajzi hely, a gyűjtők nem mindig tüntették fel a falu (vagy a puszta), 
sok esetben a megye nevét sem. Gyakran találkozhatunk ezenkívül még -  nagy kutatók kéz
írásos bejegyzései során is -  az általánosabb „Alföld” vagy „Nagyalföld”, „Felföld”, „Felvi
dék”, illetve „Erdély” megjelöléssel. Ennél is bizonytalanabb adatok állnak rendelkezésünkre 
a szám nélküli, raktárrendezésnél megtalált és újraleltározott tárgyak esetében. Vonatkozik az 
előbbi a másod-, illetve harmadkézből (gyűjtőktől, kereskedőktől) múzeumba került tárgyak 
ra is. Itt a kutató, a gyűjtő gyakran a vásárlás helyét írta be, vagy csak az igen általános „Ma
gyarország” megnevezést tüntette fel lelőhelyül. Később esetleg ismeretei alapján a muzeoló
gus megpróbálta szűkíteni a származási helyet és így lokalizálni a tárgyat. Ennek ellenére a 
gyűjteményben igen jelentős -  több mint kétezer -  a lokalizálhatadan tárgyak száma a raktár- 
rendezések során előkerült, adatoladan, illetve a csupán „Magyarország” lelőhellyel rendelke
ző tárgyak miatt. Főként bárányjegyek, tűzcsiholó acélok, kampó- és fokosfejek, tartoznak ide.

A gyűjtemény egészét tekintve egyharmadát teszik ki a Dunántúlról származó tár
gyak (lásd 2. számú táblázat). A legtöbb, főként pásztorművészeti tárgy a Dunántúlról szár
mazik, azon belül is kiemelkedik Somogy és Zala megye, illetve azok a megyék, amelyek az 
említett megyékkel határosak. Feltűnő, hogy a Dunántúl északi megyéiből milyen kevés tárgy 
került be. A dunántúli pásztorművészet remekei között vannak borotvatartók, tükrösök, gyu
fatartók, víztartó kobakok és a többnyire karcolt díszítésű szaru sótartók. E tárgycsoportokból 
kerültek ki a legtöbbet publikált pásztorművészeti remekek. Amennyiben a tájakra jellemző 
díszítőtechnikákat vesszük figyelembe, a színes spanyolviaszos berakást csak ezeken a tárgya
kon tanulmányozhatjuk. A gyűjtemény történetét végigkísérve az is megállapítható, hogy egy- 
egy terület kitüntetett helye a gyűjtők egyéni érdeklődésével is összefüggésben állt. így pél
dául Xántus János a somogyi Csokonyáról gyűjtött, Madarassy Lászlónak pedig dél-dunántú
li gyűjtései emelkednek ki mind mennyiségileg, mind minőségileg, hiszen a Dunántúlról 
származó tárgyak hatodrészét (420 tárgyat) ő gyűjtötte. Gönczi Ferenc göcseji, hetési gyűjté
seit említhetjük még. Manga János munkássága inkább a palóc vidékhez köthető, bár a Du
nántúlon gyűjtött tárgyai is számottevőek. Ugyanez mondható el Herman Ottóról, akinek ne
ve viszont az Alfölddel, azon belül főként a Hortobággyal hozható összefüggésbe.

Észak-Magyarországról (lásd 3. számú táblázat) ivóedények („csanakok”) mellett, 
réz- és ólomberakásos fokosok, valamint kanászbalták kerültek be. Külön egységet képeznek 
a vízmerítőknél nagyobb méretű, felvidéki szlovák, henger alakú tejesedények, a csorpákok. 
Ezek a faragott füllel ellátott faedények főként Zólyom és Szepes megyékből valók. A törté
nelmi Magyarország északi részét tekintve tehát különösen Zólyom, Szepes majd Borsod, He
ves és Nógrád megye emelkedik ki. Kisebb részben, de még jelentős Gömör és Zemplén me
gye is, különösen a pásztorművészet tekintetében. A zempléni területről és a Felső-Tisza-vi- 
dékről származó ivótülkök és kürtök a gyűjtemény legszebb tárgyai közé tartoznak. A tárgyak 
ismeretében és a tárgycsoportok összetételét vizsgálva elmondható, hogy a Felvidék esetében 
is a díszített tárgyak vannak többségben, és ily módon egy-egy tájra jellemző technikákat fi
gyelhetünk meg, így ólom- és rézberakást a fatárgyakon, karcolt díszítést a szarutárgyakon.
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Az Alföldről származó tárgyak (lásd 4. számú táblázat) a gyűjtemény negyedrészét 
teszik ki, de a tárgyak és a tárgycsoportok igen változatosak, amely anyagukban és a készítés 
technikájában is megnyilvánul. A fából faragott, egyszerű díszítésű kásakavarók jellemzőek 
erre a tájra. Többféle készítési és díszítési technika (domborfaragás, berakás vagy intarzia, il
letve bőrmunka) tanulmányozható a karikás ostorokon, melyek legnagyobbrészt itt készültek. 
A bőrmegmunkálással készült pásztorkészségek szintén jellegzetes alföldi tárgyak.

Látható az is, hogy nemcsak a kiemelt puszták területén gyűjtött díszes tárgyak 
származnak erről a nagytájról, hanem az egyszerű használati tárgyak, mint például a béklyók, 
kolompok, tűzcsiholó acélok, bélyegzővasak, állatgyógyászati eszközök is nagy mennyiségben 
megtalálhatók. Kiemelkedik Szentes környéke (Csongrád megye), a korábban már ismertetett 
Farkas Sándor-féle gyűjteménynek köszönhetően. Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye sem csupán a 
különleges eszközök miatt figyelemre méltó, hanem a különböző állattartási módok megfi
gyelése kapcsán gyűjtött tárgyak, tárgyegyüttesek miatt is. Valószínű, hogy a főváros közelsé
ge és a gyűjtők személyes érdeklődése is szerepet játszott ebben, különösen az 1950-es évek 
szervezett gyűjtéseit tekintve (Monor, Dunapataj, Kiskőrös, Szeremle stb.).

Erdélyből származó tárgy viszonylag kevés van a gyűjteményben és ez is elég nagy 
szóródást mutat (lásd 5. számú táblázat).

Nem látványosan, de mégis kiemelkednek a mezőségi, a székelyföldi, valamint ál
talában a hegyvidéki állattartással kapcsolatos tárgyak. Ezen belül elsősorban a tejfeldolgozás
hoz használt -  román és magyar -  eszközöket lehet megemlíteni. A népművészetéről ismert 
és korán felfedezett Kalotaszeg állattartással kapcsolatos tárgyai mennyiségüket tekintve a 
gyűjteményben nem különösebben jelentősek. A gyűjtemény első tárgyai azonban éppen in
nen valók (fabot, ltsz.: 2438; karikás ostor, ltsz.: 2456; mindkettő Hunyad megye).

A gyűjtemény állagvédelmi állapota megfelelő. Leginkább a bőrrel és fémmel kom
binált fatárgyak szorulnak karbantartásra, ennek elvégzése a közeli tervek között szerepel. 
A raktárban lévő alacsony páratartalom miatt a spanyolozott tárgyak vannak kitéve leginkább 
a környezeti megpróbáltatásoknak. A gyűjtemény tárgyai dexionpolcokon, illetve a kisebbek 
fiókokban kerültek elhelyezésre. A napjainkra bekövetkezett helyhiány miatt nagyobb mérté
kű gyarapítás már nehezen képzelhető el. A gyűjtemény dokumentálása, kartonozottsága kö
zel százszázalékos, a lefényképezett tárgyak mennyisége, ha nem is teljes, de jónak mondha
tó. Revízió 1985-ben volt.

A gyűjteményben a korai gyűjtésektől kezdve 
A gyűjtem ény jövője aránytalanság mutatkozik a pásztorművészet tár

gyai javára. A gyűjtők elsősorban a díszített tár
gyak gyűjtésére koncentráltak. Az állattartási eszközök köréből is a díszesebbeket részesítették 
előnyben a gyűjtés és a publikálás során. A gyarapítás egyik iránya tehát az állattartás, illetve az 
állattenyésztés eszköztára. Megkísérelhetjük az úgynevezett „fehér foltok” csökkentését. Itt is két 
dologról lehet szó: a hiányzó tárgytípusok, illetve a földrajzi szempontból hiányt jelentő tárgyak 
pódólagos gyűjtéséről. A gyűjtési koncepció kidolgozása során ugyanakkor figyelembe kell ven
nünk más múzeumok, így különösen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményeit és fel
adatait is. Ezt figyelembe véve a hagyományos állattartási tárgyakat, munkaeszközöket csak kis
mértékben (lehet) érdemes gyűjteni, így tehát inkább „finomítani” fontos a gyűjteményt.

A pásztorművészet oldaláról történő gyarapítás célja is lehet kétirányú. A „klasszi
kusnak” számító tárgyak jószerével már csak gyűjtőktől szerezhetők be. Az elmúlt évtizedek
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és napjaink népi iparművészeti alkotásai, termékei terén kiaknázatlanok a lehetőségek. Fel
vetődhet természetesen az a kérdés is, hogy ez utóbbi kategória mennyire meríti ki a „pász
torművészet” fogalmát. Az újabb népművészeti tárgyak (ÚNF jelzettel) feldolgozását, érté
kelését csak nemrég tűztük célul, a gyűjtemény ilyen irányú gyarapítása is háttérbe szorult. Itt 
kell megjegyezni azt is, hogy a mesterségesen éltetett népi iparművészeti munkák mellett a 
pásztori művészkedés is újjáéled. Gondolok itt azokra a pásztorokra, állatőrzéssel foglalkozó 
emberekre, akik például Magyarország nemzeti parkjaiban dolgoznak. így például nagyon 
szép bőrmunkák, fatárgyak és szaruból készült hagyományos használati tárgyak készülnek a 
Hortobágyon, a Kiskunságban stb.

A gyűjteménygyarapítás mellett a feldolgozásra, publikálásra a jövőben még inkább 
törekedni kell, hiszen ezek során új kutatási szempontok merülhetnek fel. A tárgyegyüttesek 
leírásai, a katalógusok a gyűjtemény feltárását illetően és a tudományszak számára is fonto
sak. Elsősorban a gyűjtemény tárgyai szempontjából is fontos motívumkutatásra33 gondolok, 
ahol jószerével még mindig a kezdeteknél tartunk.

33 Vö. N écsey 1900; Madarassy 1925; Bátky 1928a; Manga 1954; Szabó 1955; F ügedi 1976.
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T áb láza to k

1. számú táblázat. Az állattartás-pásztorművészet gyűjtemény tárgyainak földrajzi 
megoszlása

1950 1950 Össze
előtt után sen

Abaúj 1 5 6
Alsó-Fehér 0 0 0
Arad 2 0 2
Árva 13 0 13
Bács-Bodrog 19 5 24
Bács-Kiskun 11 3 14
Baranya 144 45 189
Bars 53 0 53
Békés 20 37 57
Bereg 13 0 13
Bcszterce-Naszód 27 5 32
Bihar 130 24 154
Borsod 84 53 137
Brassó 5 1 6
Csanád 0 13 13
Csík 22 20 42
Csongrád 479 48 527
Esztergom 13 2 15
Fejér 30 26 56
Gömör 38 9 47
Győr-Moson 5 3 8
Hajdú 46 110 156
Háromszék 33 3 36
Heves 54 62 116
Hont 29 6 35
Hunyad 38 3 41
Jász-Nagykun-Szolnok 21 61 82
Kolozs 18 20 38
Komárom 13 3 16
Kxassó-Szörény 25 0 25
Liptó 9 0 9
Máramaros 76 5 81
Maros-Torda 0 0 0
Nógrád 80 37 117
Nyitra 4 0 4
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 205 194 399
Pozsony 16 2 18

1950 1950 Össze
előtt után sen

Sáros 12 0 12
Somogy 647 409 1056
Sopron 32 18 50
Szabolcs 4 22 26
Szatmár 9 32 41
Szepes 54 4 58
Szilágy 8 0 8
Szolnok-Doboka 36 5 41
Temes 14 1 15
Tolna 44 104 148
Torda-Aranyos 47 0 47
Torontál 4 3 7
Trencsén 20 0 20
Túróé 6 0 6
Udvarhely 5 3 8
Ung 28 0 28
Vas 53 24 77
Veszprém 75 29 104
Zala 274 432 706
Zemplén 25 15 40
Zólyom 361 26 387

Budapest 17 10 27
Mátra 21 0 21
Hortobágy 11 2 13
Alföld 262 109 371
Dunántúl 7 141 148
Erdély 5 6 11
Észak-Magyarország 53 60 113
Kárpátok 0 4 4
Moldva 10 1 11
Szlavónia 10 0 10
Bosznia 1 0 1
Magyarország 107 1231 1348
Helymegjelölés nélkül 0 717 717

Összesen 4045 4354 8399
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2. számú táblázat. Dunántúlról származó tárgyak

1950 1950 Össze
előtt után sen

Baranya 144 45 189
Fejér 30 26 56
Komárom 13 3 16
Győr-Moson 5 3 8
Pozsony 16 2 18
Somogy 647 409 1056
Sopron 32 18 50
Tolna 44 104 148
Vas 53 24 77
Veszprém 75 29 104
Zala 274 432 706
Esztergom 13 2 15
Dunántúl 7 141 148
Összesen 1353 1238 2591

3. számú táblázat. Észak-Magyarországról származó tárgyak

1950 1950 Össze
előtt után sen

Abaúj 1 5 6
Árva 13 0 13
Bars 53 0 53
Borsod 84 53 137
Gömör 38 9 47
Heves 54 62 116
Hont 29 6 35
Liptó 9 0 9
Nógrád 80 37 117
Nyitra 4 0 4
Trencsén 20 0 20
Turóc 6 0 6
Sáros 12 0 12
Szepes 54 4 58
Zemplén 25 15 40
Zólyom 361 26 387
Mátra 21 0 21
Észak-Magyarország 53 60 113
Összesen 917 277 1194
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4. számú táblázat. Alföldről származó tárgyak

1950 1950 Össze
előtt után sen

Arad 2 0 2
Bács-Bodrog 19 5 24
Bács-Kiskun 11 3 14
Békés 20 37 57
Bcrcg 13 0 13
Bihar 130 24 154
Csanád 0 13 13
Csongrád 479 48 527
Hajdú 46 110 156
Jász-Nagykun-Szolnok 21 61 82
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 205 194 399
Szabolcs 4 22 26
Szatmár 9 32 41
Hortobágy 11 2 13
Budapest 17 10 27
Temes 14 1 15
Torontál 4 3 7
Alföld 262 109 371
Összesen 1267 674 1941

5, számú táblázat. Erdélyből és Moldvából származó tárgyak

1950 1950 Össze
előtt után sen

Alsó-Fehér 0 0 0
Beszterce-Naszód 27 5 32
Brassó 5 1 6
Csík 22 20 42
Háromszék 33 3 36
Hunyad 38 3 41
Kolozs 18 20 38
Krassó-Szörény 25 0 25
Máramaros 76 5 81
Maros-Torda 0 0 0
Szilágy 8 0 8
Szolnok-Doboka 36 5 41
Torda-Aranyos 47 0 47
Udvarhely 5 3 8
Ung 28 0 28
Erdély 5 6 11
Kárpátok 0 4 4
Moldva 10 1 11
Összesen 383 76 459





GYŰJTÖGETÉSGYŰJTEMÉNY

FEJŐS ZOLTÁN

A gyűjtögetésgyűjtemény a Néprajzi Múzeum egyik legkisebb tárgyi kollekciója. Ennek elle
nére a gyűjtemény nem homogén, mert voltaképpen három hagyományos tevékenység -  a 
szorosan vett gyűjtögetés, a méhészet és a vadászat -  tárgyait tartalmazza. Tulajdonképpen 
csak az egyszerűbb és rövidebb elnevezés miatt viseli ma a gyűjtögetésgyűjtemény nevet, 
mert pontosan a gyűjtögetés-, méhészet- és vadászatgyűjtemény név illetné, amit használtak 
is hivatalos dokumentumokban az 1950-es években. Az sem állítható, hogy a gyűjtemény tár
gyai ezeket a részterületeket a maguk teljességében lefedik, ezért sem egységes az anyag. 
Mint a Néprajzi Múzeum egy apró szelete a gyűjtögetésgyűjtemény magán viseli az intéz
mény és a tárgyi emlékanyag gyarapodásának másutt is tapasztalható történeti irányait, eset
legességeit, ugyanakkor a többi gyűjteményhez képest más jellegzetességeket is mutat.

A Néprajzi Múzeum 1947-es önállósulásakor kialakított gyűjteményi rendben a gyűj
tögetés és a vadászat már meglévő tárgyai két viszonylag önálló alcsoportba kerültek; a gazdál
kodás témakörén belül szerepeltek, a szervezetileg osztályt jelentő Magyar Gyűjtemény kereté
ben.1 Ekkor az algyűjtemények egyes tematikus csoportjainak önálló kezelője még nem volt, így 
a gazdálkodást gondozó Balassa Iván (1947-1951), majd Boross Marietta (1951-1955) látták 
el a muzeológiai feladatokat a gyűjtögetés tárgyait illetően is. Balassa Iván 1949-1950-ben több 
meat tárgyat leltározott, Boross Marietta pedig 1954-ben revíziózta az anyagot A kisebb gyűj
teményi egységek önállóságára is ekkortól vannak adataink. 1955-től Vincze István került 
Boross Marietta mellé a gazdálkodás csoporthoz, aki a következő évtől 1961-ig már kifejezet
ten a gyűjtögetés, vadászat, méhészet egységeket kezelte, de hozzá tartozott a halászat is. En
nek ellenére Boross Marietta később is foglalkozott az anyaggal, 1963-ban közzétette a gyűjtö
getésgyűjtemény egyik jelentős tárgycsoportját, a méhlakásokat (BOROSS 1963b). A gyűjtögetés 
anyagát ezt követően is rendszerint a halászatéval együtt gondozta egy-egy muzeológus, így Er
délyi Zoltán, aki 1962 és 1969 között volt az anyaggal megbízva, vagy Szilágyi Miklós.2 Ezt el-

1 A gazdálkodás a Magyar Gyűjtemény mint osztály hat alosztályának egyike volt, tárgyállományát ugyan
csak hat gyűjteményi csoport alkotta: gyűjtögetés, halászat, vadászat, állattenyésztés, földművelés, köz
lekedés. Lásd Vargha László főigazgató körlevelét a Néprajzi Múzeum gyűjteményi csoportjainak be
osztásáról: NMI 46/1947.

2 A Néprajzi Múzeum éves kéziratos munkajelentései alapján.
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sősorban gyakorlati szempont indokolta, hiszen nem volt arra szükség, hogy két (esedeg még 
több) kisebb gyűjteménynek önálló muzeológus gazdája legyen. A téma iránti érdeklődés hiá
nya is befolyásolta, hogy a gyűjteményben néhány rövidebb korszakot, néhány évet leszámít
va jobbára csak állagvédelmi, illetve némi kutatószolgálati munka folyt. Ez az elmúlt három 
évtizedet alapvetően jellemzi. Jelenleg, 1988-tól a gyűjtögetésgyűjtemény az állattartás-pász- 
torművészet gyűjteménnyel együtt van közös kézben (Sáfrány Zsuzsa).

Ugyanakkor az ősfoglalkozásnak tekintett gyűjtögetés, vadászat és halászat felfogha
tók a gazdasági élet alapját jelentő földművelés és az állattartás kiegészítő tevékenységeiként 
is, ami szintén indokolhatja, hogy ezek tárgyait valamennyire összetartozónak gondolták, és 
huzamosabb ideig együtt kezelték. Megemlíthető, hogy Jankó János 1894-ben kidolgozott 
rendjében a vadászat és a madarászat a halászat mellett szerepelt az ősfoglalkozások között 
(közli Szemkeó 1997a. 59-60), de nem állt figyelme homlokterében, bár -  mint alább szó lesz 
róla -  gyűjtött vadászati tárgyakat, madárfogó eszközöket is. Bátky Zsigmond Útmutatójában a 
mai gyűjtögetésgyűjteményhez tartozó anyag megoszlik a gazdálkodás és a halászat, valamint 
a vadászat tárgykörnél, más szóval -  a vadászattól eltekintve -  nem jelent önálló vizsgálati, 
muzeológiai területet (Bátky 1992. 51-55,149-151). Ennek megfelelően vették számba e te
vékenységek esedegesen begyűlt emlékeit, melyek nem vezettek különösebben jelentős kuta
tási irány kialakulásához. Az Iparcsarnokban elhelyezett szemléltetőanyag nem tért ki a gyűj
tögetésre, s éppen csak érzékeltette a vadászat témáját, mondván, hogy Magyarországon annak 
kisebb jelentősége van, mint a halászatnak (ami után következett a bemutatásban). A kalauz 
jelezte, hogy a vadászatnak kevés a szerszáma, amit a szerző, Bátky -  az Útmutatóból már ismert 
véleménye szerint (Bátky 1992. 135) -  egyébként is „úri passziónak” tekintett. A kiállított 
szarvasagancs lőportartóval kapcsolatban jelezte, hogy az ilyen tárgyak „régi, úri formák leszár
mazottai”. Bemutattak még orvvadászatkor használatos csapdákat, tőröket és egy Hunyad me
gyei vaddisznócsapdát, melynek „szakasztott párja, svájci cölöpépítményekből került elő” 
(Bátky 1922a. 11). A vaddisznócsapdát (ltsz.: 79555) -  képét, leírását megtalálni A magyarság 
néprajzában s másutt is (Györffy 1933a. 41; Gunda 1939c. 446; 1939g. 249) -  Beluleszkó 
Sándor múzeumőr és Schmidt Tibold múzeumi gyakornok gyűjtötte 1909-ben; ajándékba kap
ták egy uradalmi erdésztől, így a tárgy típusának ősisége ellenére valószínűleg nem a népi vad
fogás jellemző eszköze. A kiállítás mezőgazdaság részénél szerepelt a méhészet tárgyanyaga, 
nevezetesen egy kis méhes, fatörzsből vájt kaptárak, köztük ember alakú bodonkaptárak és 
szalmából font kasok (Bátky 1922a. 15-16).

Az itt megnevezett tárgyféleségek fő elemeiben már jelzik a gyűjtögetésgyűjtemény 
tartalmát. A gyarapításban három eljárást lehet megkülönböztetni, amelyek részben egymást 
követik, de egymást ki is egészítik. Ezek az ösztönös, a tudatos és a rutin jellegű gyarapítás. 
Az ösztönös jellegen azt értem, hogy ilyen esetben a tárgygyűjtést még nem egy önállóként meg
különböztetett szakterület anyagának módszeres tanulmányozása határozza meg, hanem ennél 
szakmailag kevésbé meggondolt motivációk. A tudatos gyűjtés már egy-egy téma, így például a 
gyűjtögetés célirányos, távlati értelemben teljes körű megismerését célozza. A tárgygyarapítás 
rutin jellegű eljárása az, amikor a gyűjteményben már meglévő tárgytípusok ismételt beszerzé
se, a bevett vizsgálati irány megerősítése a jellemző, függetlenül attól például, hogy van-e in
dokoltsága az adott, már jól ismert típusú tárgyból egy újabb példányt beszerezni.

A mai gyűjtögetésgyűjteménybe sorolt tárgyak gyarapodásának története nem 
egyenletes. Az első korszak a kezdetektől 1914-ig számítható, amikor a tárgyak zöme más, 
fontosabbnak tartott témákhoz képest szinte mellékesen került a gyűjteménybe, legfeljebb a
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vadászat és a méhészkedés terén lehet néhány tárgytípus beszerzése alapján valamivel tuda
tosabb gyarapítást feltételezni. A korszak extenzív gyűjtései, beszerzései miatt a gyűjtemény 
jelentős része mégis ekkor halmozódott föl, noha ez más témákhoz képest elenyésző számot 
jelent. Az első, 1892-ben leltározott darabokat Xántus János gyűjtötte nyári szabadságán a 
Csík megyei magashegyi fürdőhely, Borszék környékén.3 Öt kéregedényről van szó, melyet 
erdei gyümölcsök, eper, málna szedésekor használtak (ltsz.: 5092, 5094-5095, 5105-5106), 
valamint egy nyirfakéregből készült nyeles ivókupáról (ltsz.: 5109). A legkorábban gyűjtött 
tárgyak azonban 1872-ből, a bécsi világkiállítási anyagból származnak. Ismeretes, hogy a vi
lágkiállításra Xántus János és Rómer Flóris által egybehordott anyag az Iparművészeti Mú
zeumba került, ahonnan csak 1898-ban (s akkor sem teljes egészében, valamint más eredetű 
tárgyakkal együtt) adták át a Néprajzi Osztálynak (Ja n k ó  1902b. 345; V ik á r  1898. 274; 
G r á f ik  1997). Az átadott kollekcióban -  melyet a Néprajzi Múzeum 214-es törzskönyvi szá
mán jegyeztek be -  nyolc darab vadászati tárgy szerepel. Mivel tudjuk, hogy a két gyűjtő kör
zete hogyan oszlott meg (vö. G r á f ik  1997. 21-26), közülük két Hunyad megyei, Hátszegről 
való szarvasagancs lőportartó kétségkívül Xántus gyűjtése (ltsz.: 15036-15037), egy Tren- 
csén megyei madártartó kosár (ltsz.: 15200), egy Privnikából való „vadcsel”, azaz torziós 
csapda (ltsz.: 15196) és egy lelőhely nélküli egérfogó (ltsz.: 15180) pedig Rómer Flórisé. 
A két utóbbi tárgyat Bátky közzétette az Útmutatóban, megjegyezve róluk, hogy „drótostót 
munka” (BÁTKY 1992. 64-65). A fennmaradt három tárgynak -  kereplő (ltsz.: 15074), léc
vázas kalitka (ltsz.: 15228), zúzócsapda formájú egérfogó (ltsz.: 15234) -  nincs közelebbi 
meghatározása, csak az, hogy Magyarország, így bármelyikük gyűjthette.

Jankó Jánostól 20 tárgy található a mai gyűjtögetésgyűjteményben. Három ezek 
közül 1894-es beszerzés: két lőportartó (ltsz.: 5819, 6320) a Hunyad megyei román (móc) 
lakosságú Felsővidrából -  amit a gyűjtő az Archeológia Értesítőben 1895-ben rögvest be is 
mutatott (Ja n k ó  1895a. 86-91) -  és egy viszonylag nagy méretű, 45 cm magas kéregedény, 
cseresznyéskászu Torockóból (ltsz.: 6328). Tanulságos, hogy a legelső lőportartó, mely a 
Néprajzi Tárhoz került (ltsz.: 5819) hamar elvesztette leltári számát, újabb leírókarton sem 
készült róla, és egészen e kézirat megírásáig azonosítadanul a gyűjtemény szám nélküli tár
gyai közé volt sorolva. Pedig Bátky 1902-ben apró cédulát ragasztott rá, megjegyezve: J a n 
kó közölte az Értesítő 5. ábráján”. Az ezredéves kiállításra Jankó által gyűjtött többi tárgy a 
népies munkaeszközök megismertetését szolgáló országjárásának ide vágó eredménye (Ja n 
k ó  1902b. 344), ami 1897 januárjában került a Néprajzi Osztályhoz (tksz.: 177): öt újabb lő
portartó, négy Hunyad megyéből (ltsz.: 10747, 10775, 10805-10806; az utóbbi négy szar
vasagancsból),4 egy a háromszéki Oltszemből (ltsz.: 11026), ahonnan egy marhaszarv lőpor
tartó (ltsz.: 11084) is származik, valamint egy borítós, ládás görénycsapda (ltsz.: 11015) és egy 
kereplő (ltsz.: 11016), a közeli Besenyőből egy kisebb, vesszőből font, tapasztott kas (ltsz.: 
11122; lásd Bó r ó SS 1963b. 62) került be, Gömörből egy kereplő (ltsz.: 10354), egy fenyő-

3 Lásd dokumentációs gyűjtemény (EAD), a Néprajzi Múzeum archív nyilvántartási könyvei (1871- 
1945), 8. Magyar Nemzeti Múzeum Ethnográphiai Osztály Napló 1871. október 14.-1898. szeptem
ber 15. Munkanapló.

4 Feltűnő, további tisztázást igénylő tény, hogy az Iparművészeti Múzeumtól átvett, bizonyosan Xántus- 
nak köszönhetően fennmaradt két lőportartó (ltsz.: 15036-15037) és egy a Jankó gyűjtötte darabok 
közül (ltsz.: 10806) egyaránt a Hunyad megyei Hátszegről származik. A Néprajzi Tár őrzött még egy 
további lőportartót Jankó 1897-es gyűjtéséből, de ezt 1967-ben ellopták (egykori leltári száma: 10773); 
lásd a későbbiekben.
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törzsből vájt bödönkas (ltsz.: 10373; lásd Bátky 1992. 9. tábla, 2; Boross 1963b. 50), Pest 
megyéből, Tökölről egy madártőr (ltsz.: 10711) s öt tárgy Sopron megyéből (Hegybő, Daru
falva). Közülük az eddig még nem szerepelt csalikacsa (ltsz.: 10.938), egy félkör alakú desz
kalapra fadugókkal odaerősített, lószőr hurkokkal kiképzett madártőr (ltsz.: 10.947) és egy 
légyfogó (ltsz.: 11.002) érdemel említést. A szóban forgó témakört Jankó két, addig egyálta
lán nem ismert tárgyfajtával bővítette: a csalogatókacsával és a méhkassal; a többi a már gyűj
tésre érdemesítettek újabb típusait, illetve változatait képezte, igaz, a múzeumba kerülés ide
jén még mindez újdonságot jelentett.

Az ezredéves kiállításra Herman Ottó önálló kollekciót gyűjtött össze az ősfoglal
kozások tárgyaiból. Az összes, a Néprajzi Osztályhoz került, Herman gyűjtötte tárgyból a ha
lászatot kb. 500, a pásztoréletet kb. 1200 képviselte (Vikár 1898. 274, 278), melyhez ké
pest szinte jelentéktelen töredéket tesz ki a vadászat-gyűjtögetés tíz tárgya. Újdonság az a két 
fából, háncsból és drótból készült hótalp, amit Szatmárban gyűjtött (ltsz.: 33659-33660). 
Bátky szerint pásztorok rákfogáskor bocskor alá kötve hordják (Bátky 1992. 74-75). Ugyan
innen kereplőket (ltsz.: 33282, 33289) és két takát, vagyis vadriasztó kalapácsot (ltsz.: 
33286, 33288) szerzett, Alsó-Fehér megyéből pedig négy darab román kéregedényt, úgyne
vezett gyóbot (ltsz.: 33678-33681; vö. Bátky 1992. 72-73). Jóval később, 1958-ban újabb 
Herman Ottó gyűjtötte tárgyak kerültek a gyűjteménybe, mégpedig három újabb kéregedény 
(ltsz.: 66.3.1-66.3.2, 66.3.4) a Magyar Mezőgazdasági Múzeumtól csere útján, amit azonban 
csak 1966-ban leltároztak be.

A Xántus, Rómer, Jankó és Herman által megvetett alapokhoz helyszíni gyűjtéssel 
járultak hozzá a Néprajzi Osztály későbbi munkatársai. Bátky Zsigmond 1900-ban Kalota- 
szegen (egércsapda, ltsz.: 31433) és 1902-ben Komárom megyében (méhkas, ltsz.: 37175; 
marhaszarv lőportartó, ltsz.: 37221) gyűjtött, Semayer Vilibáld 1902-ben Szolnok-Doboká- 
ban, ahonnan az összesen hozott 625 tárgy közül (vö. Fejős 2000b) három került az itt vizs
gált tematikai csoportba, köztük egy, a gyűjteményben eddig nem szereplő vackorprés (ltsz.: 
38953). Sebestyén Gyula 1909-ben Nógrád megyei utazásakor egy varjúfogó hurkot szerzett 
be Rimócon (ltsz.: 76941). A Néprajzi Osztály 1909-től tervszerű, földrajzilag több irányban 
kezdeményezett gyűjtőmunkát indított, amihez az osztály munkatársain kívül külső gyűjtő
ket is igyekeztek megnyerni. A kutatáshoz egy kérdőívet is közreadtak (N éprajzi Értesítő 
1909b; lásd Szilágyi 1984c. 579-584). Az ősfoglalkozások cím alatt ez kitért a következők
re is: „44. Ősi vadászat, pákászat. Vadászkunyhók, vadcselek, csapdák, kalitkák. Orvvadászat 
Babonák. Fényképek és tárgyak. [...] 55. Gyümölcsszedés. Tárgyak, képek. [...] 60. Ősi méhé
szet, babonák.” A felsorolt népi mesterségek között a borvizes, a parasztcéheknél pedig a va
dászok céheinek kérdése tartozik még a témához (N éprajzi Értesítő 1909b. 251). Ennek 
jegyében Ernyey József múzeumi segédőr 1910-ben a Bars megyei Felsőtóti szlovák faluból 
addig ismereden tárggyal, hét ember alakú méhkaptárral gyarapította a gyűjteményt (ltsz.: 
85370-85375, 85378), amihez 1913-ban egy Árva megyei szlovák faluból további három já
rult Fabinyi Lili jóvoltából (ltsz.: 106370-106372). Hasonlóakra azóta sem tett szert a mú
zeum, s másutt is csak összesen három ilyet őriznek (Boross 1963b. 54-56; Szabadfalvi 
1992. 93-99). A múzeum megbízásából gyűjtött tárgyakat az ősfoglalkozások iránt határo
zottan érdeklődő Sztripszky Hiador is 1909-ben Háromszék megyében: egy-egy madárcsap
dát, lépesméztörőt, lőportartót, sörétzacskót. A következő évben kinevezték múzeumi segéd
őrré, és az osztály munkajelentése szerint november-december folyamán „Máramaros me
gyében a Felső-Tisza völgyének huczul-rutén vidékein végzett igen eredményes és főleg pri-
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mitív, de nagy ethnológiai értékű fatárgyakat szolgáltatott gyűjtést.” (B e l u l e s z k ó  1911. 80; 
vö. U d v a r i- V ig a  1999.) Ekkor összesen 530 tárgyat gyűjtött (tksz.: 1732), amiből 17 -  mind 
Tiszabogdányból -  sorolódott a mai gyűjtögetésgyűjteménybe. Figyelmet érdemel több, 
különféle típusú méhkaptár, egy közülük nyírfakéregből, mely a egyetlen ismert példány 
ebből a fajtából (ltsz.: 88509), öt, szintén csak az ő gyűjtéséből fennmaradt úgynevezett 
dongás kas (ltsz.: 88510-88514; mindkét típust lásd BOROSS 1963b. kép: 58, leírás: 59), s 
két további típus (ltsz.: 85514-88515), valamint csapdák (ltsz.: 88547, 88730), hótalpak 
(ltsz.: 88272-88273). Sztripszky két szarvasagancs, részben rézzel borított lőportartót is 
beszerzett (ltsz.: y88587, 88624), ezekhez és az 1909-ben beküldött példányhoz (ltsz.: 
80203) egy negyedik, Válaszútról való társult (ltsz.: 90353), amit Györffy Istvánnal együtt 
vásárolt, minden bizonnyal a kolozsborsai országos vásáron vagy a környéken (vö. Sz il á g y i 
1984c. 584). Györffy 1910-es Hont megyei kutatóútjáról Bernecéből három „csekkentyű- 
nek” nevezett -  később finnugor eredetűnek tartott (K o r o m p a y  1939. 245; vö. G u n d a  
1939c. 445) -  csapdát (ltsz.: 92474-92476), két nyúlhurkot (ltsz.: 92477-92478) hozott,
1911-ben a Fekete-Körös völgyéből egy kereplőt és egy kéregedényt, cseresznyés-„kászlót” 
(ltsz.: 95137, 95160).

A múzeumi munkatársak gyűjtőmunkája mellett ebben a korszakban az éves dotáci
óból fedezett vásárlások, valamint az aránylag gyakori ajándékozások útján bővült az állomány. 
Vásároltak például régiséggyűjtőktől: Steiner Mórtól két juhszarv lőportartót (ltsz.: 28084- 
28085), Grünbaum Gyulától két zajkeltő, kelepelő „kalapácsot” (ltsz.: 92.026, 92.032) és egy 
kosszarvból készült kürtöt, sófárt (ltsz.: 94.833), melyek valójában zsidó rituális tárgyak, ezért 
ezek nem is tartoznak a mai gyűjtemény témájához.5 A mintegy tucatnyi ajándékozó között a 
más gyűjteményeket is gyarapító Farkas Sándor szentesi gyógyszerész (vö. BAt k y  1903b) és a 
trencséni tanító, Hajnal Ignác neve ennél a szakcsoportnál is szerepel. Megemlíthető még az is
mert irodalomtörténész, Tolnai Vilmos ajándéka, egy Szepes megyei cipszer faluból származó 
áfonyaszedő (ltsz.: 73722), mivel ez a tárgytípus addig még nem fordult elő. A Néprajzi Osz
tály 1911-ben ajándékként kapta meg az 1910. évi bécsi vadászati kiállítás magyar osztályának 
anyagát, a törzskönyv szerint (tksz.: 1718) összesen 191 tárgyat, melyből ma 21 található a gyűj
tögetésgyűjtemény vadászati tárgyai között: hótalpak (ltsz.: 91080-91082), egy medvetőr és 
más csapdák, tőrök (ltsz.: 91116-91119), két marhaszarv lőportartó (ltsz.: 91083, 91095), egy- 
egy kürt, bőrtáska, pisztolytáska, kereplő (ltsz.: 91084-91086, 91088). A több mint 110 külön
féle elöl- és hátultöltős fegyver (Sem a y er  1911b. 306) közül mindössze hét van meg a gyűjte
ményben, a többi lelőhelye ismeretlen,6 egyéb tárgyak más gyűjteményekbe sorolódtak. így pél
dául ma a vadász ivópoharak az állattartás-gyűjteményben találhatók (ltsz.: 91041-91078), egy 
pedig a táplálkozás tárgyai között (ltsz.: 91101). Intézményen belüli átadásként került 1911-ben 
a Néprajzi Tárhoz a Nemzeti Múzeum Régiségtárából 15 szarvasagancs lőportartó (ltsz.: 
105398-105410, 105412), amiből kettőt 1967-ben elloptak.7 Jankó János e tárgyféleségnek

5 A leltárcédula szerint a kalapácsot („chaman-kalapács”) a „zsidó gyerekek purimkor használják”, a sófár 
funkciója pedig: „újévkor evvel kürtőinek a templomban”.

6 Ltsz.: 91.179, 91.207, 91.212, 91.220, 91.362,91.367, 91.371. A revíziós iratok szerint a fegyverek már 
az 1969-es ellenőrzéskor sem voltak meg; a törzskönyvben sincs nyoma esedeges selejtezésnek, átadás
nak.

7 A tényleges átadás pontos ideje bizonytalan, mert ugyan az 1663-as törzskönyvi számot 1911. január 
18-án nyitották, az első átadott tétel -  köztük a lőportartók -  1916. december 28-as dátummal szere
pel. A leírókartonokon hol az egyik, hol a másik időpontot vették föl.



102 Fejős Zuluin

szentelt nevezetes cikkében foglalkozott a Régiségtár lőportartóival; ismertette mind a 22 pél
dányt, továbbá azt a korábban már említett kettőt, ami a Néprajzi Osztályé volt, s amiket ő ma
ga gyűjtött (Ja n k ó  1895a). Látható, hogy az átadással a Régiségtár lőportartóinak csak egy ré
sze került a Néprajzi Osztály birtokába, s a ma meglévőkből csak hat olyan, amit Jankó vizsgált, 
mert a többi későbbi szerzemény. Itt említhető, hogy a Néprajzi Osztály csereként 1931-ben 
további három lőporszarut vett át a Nemzeti Múzeum akkori Történeti Osztályától. Ezek egyi
két, az 1602-es évszámút (ltsz.: 130494) Jankó már tanulmányozta (Ja n k ó  1895a. 99), a má
sik kettő (ltsz.: 130492-130493) valószínűleg későbbi beszerzés.

Mindezeken túl az első korszakban begyűlt tárgyakhoz elvileg hozzá kell számíta
ni a megszerzést követően be nem leltározott, valamint az időközben eltűnt, megsemmisült, 
a leltári számát vesztett és utóbb újraleltározott vagy egyelőre lappangó tárgyakat is, de ezek 
darabszámát értelemszerűen nem lehet megállapítani. Tény, hogy 1959-ben 83 szám nélkü
li tárgyat leltároztak be. Ily módon az első korszakban a jelenlegi gyűjtőgetésgyűjtemény ál
tal körülhatárolt szakterület 186-os darabszámú gyarapodást mutat a gyűjtemény mai nyilván
tartási kartonjai szerint, és a hiánylisták korrekciói mellett, amihez képest a tényleges növe
kedés nagyobb volt, de ezt adatszerűén ma már nem lehet kimutatni.

A második korszakot az első világháború és az 1930-as évek elejéig, 1933-ig tartó 
időszak jelenti. Szám szerint a gyarapodás erősen visszaesett, voltak olyan évek -  1916-1917, 
1919-1920, 1922, 1924, 1929 -, amikor a gyűjtögetésnek, méhészetnek, vadászatnak egyet
len tárgya sem került a Néprajzi Osztályhoz. Ekkor, 1914-1933 között mindössze 50 a be
gyűlt tárgyak száma. Egy-egy múzeumi átadás -  mint láttuk -  vagy ajándék, alkalmi kiszállás 
szaporítja a tárgyak számát. Fényes Dezső balassagyarmati múzeumigazgató például két, a 
gyűjteményben addig még nem szereplő tárgyat juttatott a múzeumnak: egy madarászópa
rittyát, azaz csúzlit és egy bogánccsal borított, keretezett fenyődeszkából kialakított cinke
fogó tőrt (ltsz.: 130482-130483). Viski Károly 1932-ben Szalonna községből hozott két 
természetes fatörzsből vájt méhköpüt és egy vesszőből fonott kast (ltsz.: 131243-131245), 
Györffy István pedig szatmári gyűjtőútjáról két csapdát és egy kereplőt (ltsz.: 131786-131787, 
131800; vö. Sz il á g y i 1 9 8 4 c. 603-605). Madarassy Lászlót kell még megemlíteni, aki több 
helyről is gyarapította a gyűjtögetés-vadászat tárgyait. Baranyából 1930-1931-ben söréttar- 
tót, szaruból, ökörszarvból s egy különös, kobaktök nyakából kialakított lőportartókat szer
zett meg (ltsz.: 130296-130297, 130466-130467), 1933-ban Zalából hársfakéreg edénye
ket (ltsz.: 133124-133126) és csapdák, hurkok mintáit, vagyis az eredetinél kisebb modell
jeit (ltsz.: 133130-133132). Néhány tárgy erejéig a témába vágó gyűjtését a következő évek
ben is folytatta.

A gyarapítás új szakaszát lehet megfigyelni 1934-től 1943-ig. Ebben a tíz évben 
a mai gyűjtögetésgyűjtemény állománya 115 darabbal növekedett. Az új szakaszt célirányos 
kutatások jellemzik. Új, fiatal és jól képzett kutatók lépnek színre, akik határozott érdeklő
dést mutattak a táplálékszerzés elemi formáinak, primitív technikáinak aprólékos megisme
rése és módszeres tanulmányozása iránt. Elsősorban az emberi tevékenység kezdetleges for
mái iránt nagyfokú tudományos érzékenységet tanúsító Gunda Béla játszott ebben megha
tározó szerepet, de Gyutay István, Borzsák Endre, Krompecher Bertalan, Vajkai Aurél, Fél 
Edit s az idősebbek közül Gönyey Sándor is említhető. A természetes növénytakaró hasz
nosításának módjai, a vadfogás, a méhészkedés archaikus eljárásai és eszközei rövid időre a 
kutatások előterébe kerültek. Györffy István A magyarság néprajzában még azt írta, hogy „a 
magyar népi vadászat tanulmányozása egyike tárgyi néprajzunk legelhanyagoltabb területé-
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nek” (Györffy 1934a. 63). Az ő összefoglalása, személyes ösztönzése,8 valamint Ecsedi Ist
ván könyve a Debrecen környéki és a tiszántúli népies vadfogásról, vadászatról (Ecsedi 
1933) serkentőleg hatottak a tárgykör kutatására. A korábban ugyancsak elhanyagolt gyűjtö
getés módszeres megismerését Gunda Béla 1939-ben közzétett útmutató füzete segítette, 
amely az eszközökre is felhívta a figyelmet (Gunda 1939a. 1-35; lásd még Kovács 1939a. 
35-37, vadászat: 38). A méhészet tanulmányozásához a múzeum új részlege, az Etimoló
giai Adattár önálló segédletet adott ki Gönyey Sándor tollából (Gőnyey 1939). Mindezek 
nyomán megjelent több friss gyűjtés, tárgybemutatás, összehasonlító és kultúrtörténeti 
szemléletű tanulmány. A vadászat, a gyűjtögetés iránti érdeklődés élénkülése és Gunda út
mutatójának hatása kimutatható a múzeumi tárgygyarapításban, új adatközlésekben és ala
posabb helyszini vizsgálatokban.9 A korszak végén az eredményeket a témában legaktívabb 
Gunda Béla foglalta össze a tervezett Magyar népkutatás kézikönyve számára, valamint a vadá
szat és méhészet témájában folytatott kutatásait összegző későbbi tanulmányaiban (Gunda 
1948; 1960; 1966. 136-246; 1991-1992; vö. Tálasi 1980. 122-129).

Az első Gunda gyűjtötte tárgyak 1934-es ormánsági kutatóútjának köszönhetők 
(Gunda 1935; 1956. 17-40): három tölcsérformára összehajtott fakéreg ivóedény, úgyneve
zett sarginya (ltsz.: 133759-133761) és egy kéregedény, szütyő (ltsz.: 133764), amelyek 
Bátky érdeklődését is felkeltették (Bátky 1937. 71-72). Baranyából még két egérfogót gyűj
tött 1937-ben (ltsz.: 134868-134869). A homokmégyi szállásokon egy méhkas mellett 12 
különféle madár- és ürgefogó hurkot (ltsz.: 134754-134756, 134758-134760), drót egérfo
gót (ltsz.: 134762, 134764), íjas csapdát (ltsz.: 134766-134767) és kígyófogót (ltsz.: 134768) 
kutatott fel, mely utóbbiról megjegyezte, hogy egyéni találmány. Az íjas csapdák elterjedése 
külön foglalkoztatta, amiből a két homokmégyin kívül csak két további példány volt ekkor a 
gyűjteményben (Gunda 1937a); utóbb még hármat szerzett meg a Somogy megyei Török- 
koppányból (ltsz.: 135845-135847). Innen még egy nagy szarvasfogó hurkot és egy nyest- 
hajtó láncos botot is gyűjtött (ltsz.: 135844,135849), melyek használatát cikkeiben ismertet
te is (hurok: Gunda 1939c. 445; 1966. 88; nyestriasztó: Gunda 1942). Gunda minden lehe
tőséget megragadott, hogy a vadfogás és a primitív élelemszerzés módjait tanulmányozza. Az 
eucharisztikus kongresszus alkalmával 1937-ben Budapestre hozott bukovinai és moldvai ma
gyaroktól is végigkérdezte az ismert csapdaféléket (Gunda 1940b). 1939-ben több területet 
bejárva a Felvidéken végzett kutatásokat. Célja „az ősfoglalkozások tágabbkörű néprajzi 
összahasonlításra alkalmas anyagának megfigyelése s egyes kultúrhatárok, kultúrmozgalmak 
megállapítása volt” (Gunda 1940d. 226). A Latorca völgyi ruszinoktól egy hótalpat és egy 
pruglo típusú madárfogó hurkot hozott magával (ltsz.: 136697-136698; vö. Gunda 1939b.

8 Korompay Bertalan beszámol arról, hogy Györffy milyen erőteljesen ösztökélte az ürgefogásra használt 
íjas csapdák finnugor és szibériai hátterének kutatására, amikor 1935 végén állástalan diplomás gyakor
nokként a múzeumba került (Korompay 1983. 12-13). Korompay különféle íjas csapdákat gyűjtött: a 
Fejér megyei Pátkán hármat (ltsz.: 135961-135963), kettőt Galgamácsán (136176-136177), s ugyan
csak hármat a Somogy megyei Nagycsepelyen (ltsz.: 136625-136627). Ezeken kívül Bernecéből egy 
egérfogó deszkacsapdát és egy madárfogó tőrt szerzett meg (ltsz.: 136184 [Korompay 1983. 115], 
136185).

9 Gönyey 1935; BorzsAk 1937; Márkus 1937; 1941; Vajkai 1938; 1941; 1945; Herkely 1941; PAvel 
1942; TAlasi 1942; Bődéi 1947. A tanulmánynak nem célja a témakör teljes irodalmának áttekintése, 
ezért csak azokat az írásokat vettem figyelembe, amelyek a múzeumi anyagot ismertetik, illetve azokat, 
amelyek a gyűjtemény alakulásában érzékelhető hatással bírtak.



104 Fejős Zoltán

253-255). A Lápos völgyébe 1941 nyarán jutott el (Gunda 1956. 41-55), s Domokosról egy 
hasított faágból készített nyestfogó csapda modelljével (ltsz.: 137381) és két eltérő típusú 
méhkeresővel (ltsz.: 137383-137384) gyarapította a gyűjteményt. Mindkét helyen nyomára 
bukkant annak az eljárásnak, hogy a nagyobb vadat kihegyezett karók segítségével ejtik el. 
Ilyen nyársakat nem tudott magával hozni, így nincsenek is ilyenek a gyűjteményben, de 
fényképekkel kísérve utóbb beszámolt erről a vadászati módról (Gunda 1940d. 230; 1955; 
1956. 49). A Néprajzi Múzeum összesen 35 módszeresen felkutatott és jól adatolt gyűjtöge
tőeszközt, méhészeti, vadászati tárgyat köszönhet Gunda Bélának,10 tágabban viszont azt, 
hogy ráirányította a figyelmet ezekre a kevéssé tanulmányozott témákra, és kidolgozta a gyűj
tögető gazdálkodás rendszertani helyét a gazdasági életben. Erre a kérdésre alább még visz- 
szatérek. Az ő érdeme, hogy az 1937-es berlini Nemzetközi Vadászati Kiállításon a történe
ti anyag mellett gazdag néprajzi összeállítás is szerepelt népi vadfogó eszközökből, vadászje
leneteket ábrázoló faragványokból, botokból, lőportartókból, vadászivópoharakból. A kiállí
tás több intézmény, múzeum által kölcsönzött teljes magyar anyagát Gunda állította össze a 
Néprajzi Múzeumban. A kiállításon a népi vadfogó eszközök tekintetében a „leggazdagabb 
és legjellegzetesebb a magyar anyag volt” (Gunda 1937b. 505).

Komolyabb, átfogóbb tárgygyűjtésre ebben a korban nem vagy csak ritkán kerül
hetett sor. A múzeum szűkös anyagi lehetőségei főképpen a drágább tárgyakból nehezítették 
meg a beszerzéseket (lásd Fél 1938). Ilyen adottságok mellett az olcsó, pár fillérért megvá
sárolható primitív vadfogó eszközök vagy a ház körüli rágcsálók elpusztítására szolgáló csap
dák, egyszerű méhészeszközök, faháncs tárolóedények és hasonlók a néprajzi tárgygyűjtés 
még fennálló lehetőségét jelentették. Ez is magyarázza a gyűjtögető gazdálkodás tárgyainak 
viszonylag számottevő gyarapodását. Persze csak akkor, csak azt követően, hogy néprajzi 
tárgyként való kiválasztásuk indokoltsága, illetve követelménye megfogalmazódott. Bátkynak 
a vadászatot illető viszonylag szkeptikus véleménye (Bátky 1992. 135) ellenére a néprajz a 
gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodási módot, az ősfoglalkozásokat azért tanulmányozza, 
mert abban -  mint Györffy A magyarság néprajzában megfogalmazta az általános fölfogást -  
„régmúlt hagyományok emlékei maradtak fenn. Ezeket a néprajz kutatja a nyelvészet, régé
szet segítségével őstörténetünk felderítésére. (Györffy 1934. 15.) A vadászat, a gyűjtögetés 
vizsgálatának jelentőségét a magyar őstörténet szempontjából Gunda Béla és pályatársai is 
osztották (Gunda 1943; Korompay 1939), amiben Györffy hatása nyilvánvaló. A kutatások 
ilyen iránya ma sem vesztette el jelentőségét (Kodolányi 1997a). Ő s nyomában mások 
ugyanakkor további hangsúlyokat adtak, így az általános néprajzi összehasonlítás, a kulturális 
formák történeti rétegei tanulmányozásának szemléletét, az archaikus tevékenységi formák 
művelődés- és kultúrtörténeti összefüggéseinek és távlatainak felismerését, valamint a gazdál
kodási típusok megkülönböztetését, nemcsak technikai szempontból, hanem elsősorban azon 
társadalmi keret vagy társadalmi szervezet alapján, amiben a gazdálkodás végbemegy (vö. 
Gunda 1948. 1-3).

A korszak gyűjtéseiből figyelmet érdemel még Gyutay István tevékenysége, aki 
egyeden zalai településről, Magyarszerdahelyről különféle vadfogó eszközöket -  hurkokat 
(ltsz.: 133899,133930, 133936), vadorzók csapdáit (ltsz.: 133943-133947), valamint méh-

10 A nem említettek között van három, amit a háború után gyűjtött a múzeumnak: egy madárcsalogató síp
Bükkszentkeresztről (ltsz.: 141629), egy kéregedény Regééből (ltsz.: 54.95.13) és egy patkányfogó
Baskóról (ltsz.: 54.95.16).
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kasokat (ltsz.: 133625-133626, 133895-133897) s egy régi pisztolyt (ltsz.: 133629), össze
sen 15 tárgyat -  juttatott a múzeumba. A múzeum 1939-es kollektív kutatómunkájában, a 
pusztafalusi gyűjtésben Tagán Galimdsán foglalkozott a falu gazdálkodásával és öt szamóca
szedő kéregedénnyel gyarapította a gyűjteményt (ltsz.: 136489-136494; lásd T a g á n  1939. 
155). Ugyanő az erdei vadméhek keresésére, szoktatására szolgáló méhkereső szarut, azaz 
marhaszarv végéből kialakított eszközt gyűjtött Székelyvarságon (ltsz.: 137633). A ritka esz
köz használatát önálló cikkben ismertette, a fázisokat jól dokumentált fényképsorozattal kí
sérve (T a g á n  1941). Gönyey Sándor 1940-ben Nőtincsből szerzett meg két olyan, a röplyuk 
körül gazdagon faragott, hársfából kivájt bödönkast, melyeket azóta is mint kivételes példá
nyokat többször publikáltak (ltsz.: 137100 [1824-es évszámmal], 137101; vö. G ö n y e y  1939. 
2; B o r o ss  1963b. 51-52; Szacsvay  1993a. 27; K o d o l á n y i 1997a. 59).

A háború és a helyreállítás gyarapodás nélküli évei után, 1948-tól számítható az 
akkor szervezetileg is elkülönített gyűjtemény fejlődésének következő korszaka, ami 1970-ig 
tartott. Ekkor a múzeum egészében nagy szerepet kapott a tervszerű tárgygyűjtés. Az elter
jedésbeli és a tematikai hiányosságok kiküszöbölését tartották elsődlegesnek, ami ugyanakkor 
-  a földrajzi szempont miatt -  az azonos tárgytípusok számának gyűjteményen belüli szapo
rodását is eredményezte. A már meglévő kutatási segédletekhez egy újabb társult, ami a gyűj
tögetés-zsákmányolás mellett az erdőélésre irányította a figyelmet ( E r d é l y i 1959). Végigte
kintve e korszak begyűlt anyagán megállapítható, hogy a gyűjtögetésgyűjteményben a koráb
ban már kimódolt gyarapítási irányok nyomvonalát követték. Új, a múzeumi anyagból addig 
még hiányzó tárgyféleségek alig bukkantak fel. A gyűjtésben a tárgytípusok újabb változatai
ra és ugyanazon típus több helyszínről való beszerzésére figyeltek, s igyekeztek minél több, 
a műkereskedelemben nagy értékű szarvasagancs lőportartót megszerezni magánosoktól vagy 
megvásárolni a bizományi vállalattól. A háború utáni évektől 1970-ig 302 tárgyat leltároztak 
be, ebből 80 méhkast, 55 lőportartót, de például mindössze két kamillaszedőt, székfűszedőt 
(ltsz.: 143123, 63.85.136; ez utóbbi fotója, leírása: E r d é l y i 1965. 180) s egyeden fagyöngy
szedő kampót, melyet Velemben, ahonnan származik, „gyöngyhányó horognak” neveztek 
(ltsz.: 60.88.18; N é p r a jz i É r t e s ít ő  1961. 59). Ennek a gyarapítási irányzatnak eredménye
ként -  s a megfelelő előzmények alapján -  néhány tárgytípusból változatokban gazdag soro
zatok halmozódtak fel: elsősorban lőportartókból, méhkasokból, kéregedényekből, csapdafé
lékből, vadriasztókból.

Figyelmet érdemel ugyanakkor az a tény, hogy a gyűjtési módszerek finomodtak, 
a terepen folyó tárgygyarapításban többféle felfogás érvényesült. A gyűjtögető-zsákmányoló 
gazdálkodás kutatásában is jelentkezett a témakör megismerését szolgáló, teljességre törekvő, 
bizonyos mértékig monografikus igényűnek tartható tárgygyűjtés. Erre Molnár Balázs és 
Hofer Tamás mutatott példát a Bihar megyei Komádiban, ahonnan 1950-ben tíz különféle 
méhkast (ltsz.: 143124-143132, 143142) és a méhészkedés teljes szükséges felszerelését,11 
kellékeit kutatták fel és szerezték meg. Minden tárgyat kimerítő leírás kísér: a készítő, a hasz
náló személyét mindig megnevezik, alaposan ismertetik a tárgyak használatát, s igyekeznek 
megállapítani korukat. Emellett más tárgyakat, így csapdákat, kereplőt, székfűszedőt is gyűj
töttek. A méhészeti tárgyak mások érdeklődését is felkeltették. Többek között Csermák Gé
zát kell említeni, akinek nevéhez a gyűjtemény legrégibb, 1780-as datálású méhköpüje fűző
dik (ltsz.: 52.21.41; B o r o ss  1963b. kép: 49, 50). A méhészeti eszközök között ritkaságnak

u Ltsz.: 143133-143136, 143138-143141, 143143-143148.
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számít egy 1885-ben készült mézprés Szeremléről, amit Szolnoky Lajos gyűjtött (ltsz.: 61.15.8). 
Sikerült a tárgy készítéséről, használatáról is bőséges adatokhoz jutnia ( E r d é l y i 1962. 205, 
képpel). Bíró Friderika a méhkaptárak beszerzésében eltért a korábbi gyakorlattól, amikor 
egy teljes méhes összes kaptárát begyűjtötte a szatmári Sonkád egyik gazdájától (ltsz.: 68.187.1—
68.187.12), s a faluból továbbiakat is beszerzett (ltsz.: 68.187.13-68.187.17; jelenleg a 14-16- 
os darabok hiányoznak). Ezt a törekvést a szabadtéri néprajzi múzeum akkor már küszöbön 
álló megvalósítása indokolta. Hasonló célból, vagyis a méhesek tanulmányozásához 1973-ban 
egy kérdőív is napvilágot látott (B a la ssa  M. 1973; vö. 1970), de ennek hatása a tárgygyűjtés
ben már Szentendrén teljesedett ki. A sorozatokban begyűlt tárgyféleségek ellenpárja az egye
di tárgy, mint például a Veres Péter által gyűjtött huszár alakú madárijesztő (ltsz.: 69.46.2; 
V e r e s  1970, képpel). A szerzeményezés ismét más elvét követte Morvay Judit és Molnár Má
ria átfogó szatmári gyűjtése. Az adott időpontban, különböző funkcióban fellelhető tárgytí
pusok teljes készletében méhkast (ltsz.: 63.34.1), lőportartókat (ltsz.: 63.34.28, 65.141.1, 
65.125.106; E r d é l y i 1966. 310; képe: M o r v a y - M o l n á r  1966. 277, 1967-ben ellopták), a 
használatból épp kikopott egérfogót (ltsz.: 65.125.71), csapdát és madárijesztőt (ltsz.: 63.34.6, 
63.34.203) találtak, továbbá egy gyümölcsszedő kis kosarat, egy kéregedényt, de ez a két 
utóbbi más gyűjteménybe került (ezek képe: M orvay- M o l n á r  1966. 281, 293).

Az 1950-es évek leltári gyarapodásának legszembetűnőbb egysége a leltári számát 
vesztett vagy nyilvántartásba nem vett anyag utólagos beleltározásából származik, amire 1959- 
ben került sor. A 83 tárgy zöme valószínűleg még a legkorábbi időszak beszerzéseiből való, 
de teljes mértékig hiányoznak az egyes tárgyakra vonatkozó adatok. A már jól ismert tárgy
féleségek -  például 18 darab kéregedény (ltsz.: 59.75.1-59.75.18) -  mellett ebben a csoport
ban néhány ritka, egyedi típus is fennmaradt: két madárcsalogató síp, az egyik szarvasagancs
ból készült a lőportartók mintájára (ltsz.: 59.75.20), a másik fából (ltsz.: 59.75.27), egy lép
vesszőtartó tok kilenc kihegyezett, madárfogásra szolgáló lépvesszővel (ltsz.: 59.75.36), vala
mint a gyűjteménybe ismeretlen helyről bekerült egyeden hajítófa, ez a század elején már ki
veszettnek tartott pásztorfegyver (ltsz.: 59.75.30; vö. Bá tk y  1910; G u n d a  1941), ami az
1969-es revíziókor azonban már nem volt meg. Ekkor ugyancsak hiánylistára került az a va
lószínűleg hasonló funkciójú eszköz, amit nyúldobó botként vettek leltárba (egykori leltári 
száma: 58.65.1), valamint egy -  szintén egyetlenként nyilvántartott -  gombagyűjtésre hasz
nált fakampó (egykori leltári száma: 68.200.5).

A gyűjtemény történetének „fekete lapjai” ugyancsak erre a korszakra esnek. Első
sorban a gyűjtögetésgyűjteményt érintette a múzeum történetének legsúlyosabb, egykori mú
zeumi dolgozók bűnrészességével elkövetett műtárgylopási esete, amikor 1967 nyarán 44 
szarvasagancs lőportartó tűnt el a raktárból. (Más gyűjteményekből is eltulajdonítottak jól ér
tékesíthető tárgyakat, de a lőportartókhoz képest kisebb számban.) Néhány hónapon belül 
megtaláltak magángyűjtőknél 31 -et, egy bizományi üzletben egy továbbit, majd előkerült egy 
újabb, de a hiány így is jelentékeny. A pontos azonosítást nehezítette, hogy a tárgyak leltári 
számát igyekeztek eltüntetni, és a tárgyakon átalakításokat is végeztek. Két megkerült lőpor
tartót nem sikerült meghatározni, ma is szám nélküliként szerepelnek a gyűjteményben. 
A végleg eltűntek között a Nemzeti Múzeum Régiségtárából átvett példányok, Jankó, 
Györffy gyűjtéséből származóak is vannak. Akkori viszonyok között a 44 ellopott lőporsza
ru értéke -  múzeumi becslés s nem bizományi árazás szerint -  97 900 forintra rúgott, az elő 
nem kerültek értéke 28 700 forintot tett ki. (A raktárkezelői fizetés 1200 Ft volt.) Egy zü
richi aukciósház adatai szerint a lőportartók 1700-2800 svájci frank között kaptak értékesí-
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tési besorolást.12 Az eset a hiányokból, a műtárgyak átalakításából származó kár mellett a 
megfelelő raktári elhelyezés, a nyilvántartási fegyelem és a szükséges biztonság elégtelensé
gére hívta fel a figyelmet, ami ezeken a területeken a múzeum egészében szigorításokat, vál
toztatásokat tett szükségessé.

A napjainkig tartó utolsó korszakban a gyarapodás megrekedt. Az elmúlt szűk há
rom évtizedben (1971-1999) 64 tárgyat leltároztak be, melyből 33 darab egyetlen gyűjtés
ből származó kollekció. Sajóhídvégről 1992-ben Szuhay Péter ürgésző cigányoktól szerezte 
be eszközeiket: ürgefogó csapdákat, jelölőpálcákat, szedődrótot, csapdatartót, feszítővasat, ka
rikákat stb. (ltsz.: 92.95.1-92.95.33). A tárgyak nem rágcsálók irtását szolgáló alkalmi eszkö
zök, hanem valóságos specialisták felszerelését képezik, akik „nagyban dolgoznak, az ürge
bőrt szűcsöknek, illetve kereskedőknek” adják el. A terepről való gyűjtés ritka, alkalomszerű, 
mint ugyancsak Szuhay Péteré 1985-ben és 1987-ben Besenyőtelekről vagy Kosdról, ahon
nan csapdák kerültek a gyűjteménybe.13 Kisebb kiszállás eredménye három fonott méhkas és 
két egérfogó, egy ürgecsapda egyetlen jászkiséri portáról (ltsz.: 87.16.67-87.16.71). A többi 
tárgy alkalmi vásárlás vagy ajándék. Szilágyi Miklós 1982-1984 között három szarvasagancs 
lőportartót vásárolt (ltsz.: 82.108.1, 83.8.3, 84.74.1). Az első 1720-as évszámos példány, az 
eladó szerint Sátoraljaújhelyen egy vadászház bontásakor találták. Ugyanezt állította a harma
dikként megszerzett darabról is. (A második magángyűjtőtől származik.) A lőportartók mel
lett egy datált bodonkas érdemel még említést, amit egy műgyűjtőtől Sáfrány Zsuzsa vásárolt. 
Az „L J 1818 NOÉ” vésett feliratú, barokkos domború faragású kaptár (ltsz.: 92.115.1) Vas 
megyéből származik, szerepelt is a múzeum 1993-ban rendezett Barokk a magyar népművészet
ben című kiállításán (Szacsvay 1993a. 27).

A gyűjtemény tárgyfajták szerinti összetételét az elmondottak jól körvonalazzák. 
Mivel kevés tárgyról, s néhány rendre visszatérő tárgytípusról, azok sorozatairól van szó, a 
gyűjtemény egészének differenciált tagolódásáról alig beszélhetünk. Ez érvényes az anyag 
földrajzi megoszlására is, hiszen a 600-700-as darabszámnál az elterjedés statisztikai jellem
zésének nem sok értelme van, hiszen egy-egy több darabot képviselő lelőhely azért kerülne 
be egy ilyen jellegű kimutatásba, mert rendszerint egy-egy gyűjtőút vezetett a helyszínre, vagy 
helyi ajándékozás áll a háttérben, s nem évtizedek alatt végbement anyagfelhalmozódás. Emiatt 
a földrajzi elterjedésnek legfeljebb az egyes tárgytípusok felmérésekor van nagyobb jelentő
sége. Az anyagot így elsősorban a tárgytípusok szerint szükséges jellemezni, valamint olyan 
további szempontok alapján, mint az esztétikai, művelődéstörténeti jelleg, az anyag ismertsé
ge, feldolgozottsága stb.

Bármilyen kis gyűjteményről van szó, a pontos darabszámokat jelző hozzáférhető 
adatok számbavétele inkább csak tendenciákat jelez, mert a felhasználható segédeszközök -  
leírókartonok, utalók, de még a revíziós jegyzőkönyvek is -  ellentmondásosak. Ezt kell figye
lembe venni a korszakok szerint korábban megadott gyarapodási, valamint a következő ada
toknál is. Az első háború utáni, 1954-es revízió szerint -  amikor a Néprajzi Múzeum teljes 
anyagát revideálták -  a gyűjteményben 500 tárgy volt; 423 meghatározott, 77 adatoladan

12 Az elő nem került tárgyak egykori leltári szám szerint: 10773 (Jankó gyűjtése), 105401, 105411 (mind
kettő a Régiségtártól való átvétel), 116228 (Györffy gyűjtése), 136609, 51.31.15, 59.56.3, 59.75.47, 
62.159.2, 64.16.1, 65.125.106; a két említett mai szám nélküli tárgy feltehetőleg ezekből kerülhetett ki. 
NM I 1091/1967. A Néprajzi Múzeumban történt lopások iratai.

13 Ltsz.: 85.97.189, 85.155.17, 87.61.8, 87.72.1-87.72.3.
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(Domanovszky 1959. 33). A gyűjtemény 1962-es gyűjteménykezdői átadásakor 514 tárgyat 
tartottak számon, melynek megoszlása: 366 darab vadászat, 84 darab méhészet, 64 darab 
gyűjtögetés. Ez meglepő, mert az éves gyarapodás a két dátum között nagyobb különbséget 
sejtet. Közel 50 tárgynak nem volt leírókartonja, s az átadáskor a gyűjtemény fatárgyai szu
vasok, fertőzöttek voltak.14 Az anyag 1969. szeptemberi felülvizsgálatakor a gyűjtemény 616 
azonosított tárgyat számlált, amiből 13 hiányzott. Nyolc lőportartó szerepelt a hiánylistán, 
nem mind, ami 1967-ben eltűnt és nem került vissza, s olyanok is voltak rajta, amelyek vi
szont az 1967-es lopási jegyzéken nem fordultak elő.15 Itt további kutatásra, tételes azonosí
tásra van szükség az egyértelmű helyzet tisztázása érdekében. Az 1988. évi revizió szerint a 
gyűjteményben 658 tárgynak kellett volna lennie, amiből 44 hiányzott, de utóbb ennek több
ségét sikerült azonosítani; a végső hiány 8 darab.16 Jelenleg a gyűjtögetésgyűjteményt a fele
lős muzeológus szerint 693 darab tárgy alkotja. A három tematikai egység szerint a gyűjte
mény a tárgyi utalókartonok alapján az alábbi tárgyakból, tárgytípusokból áll.17 A megadott 
darabszámok összege (745) jóval több, mint az idézett adat, ami felhívja a figyelmet arra, 
hogy az utalók, a leírókartonok, a tényleges tárgyak között alapvető számszerű eltérések van
nak. Ennek oka bizonyára az, hogy a hiányokat nem következetesen tartották nyilván. A meg
lévő nyilvántartási pontatlanságokat mielőbb ki kell szűrni, ám az anyag összetételének alap
vonásait a kimutatás megfelelően jelzi.

Gyűjtögetés 65 darab 8,7 százalék
Kéregedény 55 darab, virágszedő 5 darab, vackorprés, fagyöngyszedő, vízhordó 

rúd 1-1 darab.

Méhészet 191 darab 25,6 százalék
Méhkas és rajbefogó 134 darab, sonkolypréselő zacskó 21 darab, méhészpipa 8 da

rab, méhkereső 6 darab, méhészkés 3 darab, mézprés 3 darab, röplyukszűkítő 2 darab, here
fogó 2 darab, mézpergető 2 darab, méhetető, kaparó, lépesméztörő, sonkoly, sonkolyprés, 
méhész arcvédő, napviaszolvasztó, fedezőállvány, keretkiemelő fogó, röplyukvédő ernyő 1-1 
darab.

Vadászat 489 darab 65,6 százalék
Lőportartó 140 darab; egér-, ürgefogó 107 darab, kereplő 41 darab, hurok 35 da

rab, ládáscsapda 23 darab, billenős csapda 21 darab, pisztoly 16 darab, söréttartó 14 darab, 
hótalp 7 darab + 5 pár, puska, íjas csapda 11-11 darab, madártőr, vadriasztó 8-8 darab, csa
pótőr 7 darab, kürt, síp 6 darab, csalikacsa, madárkalitka 5-5 darab, csekkentyű, vízipuska 4- 
4 darab, légyhajtó/csapó 3 darab, pisztolytáska, szorítócsapda 2-2 darab, gyutacsoló, puska la
katja, parittya, golyóöntő 1-1 darab.

14 Szám nélküli átadás-átvételi jegyzőköny, 1962. január 31-i dátummal az NMI 1091/1967. számú irat
csomó között.

15 Jegyzőkönyv szuperrevízió lezárásáról, 1970. január 9. Szám nélkül, a gyűjtögetésgyűjtemény iratai kö
zött.

16 Jegyzőkönyv revízió lezárásáról, 1988. december 1., a megkerült tárgyak feltüntetésével; 8179/88 szá
mú irat a gyűjtögetésgyűjtemény iratai között.

17 Sáfrány Zsuzsanna: Gyűjtögetőgazdálbdásgyűjtemény. Kézirat, 12.
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A gyarapodás történetéből kirajzolódott, hogy a gyűjtemény tematikai határai kép
lékenyek. A bizonytalan vagy csak a hozzávetőlegesen meghúzható határokat jelzi, hogy a va
dászat, a gyűjtögető gazdálkodás alatt elvileg számba vehető tárgyak közül több más múzeumi 
egységbe került. így például említhető az az 1788-as pásztorfaragású szaru vadászkürt (ltsz.: 
63.66.3) a Szolnok megyei Tiszabőről, mely az állatartás-pásztorművészet gyűjteményben ta
lálható. Itt a besorolást nem a funkció, hanem az előállítás szerint határozták meg, azon szán
dék alapján, hogy a pásztorművészeti anyagot egy helyre csoportosítsák, noha a szóban for
gó kürt díszítményei és a szarvasagancs lőportartók motívumai közötti párhuzamra a tárgyat 
ismertető beszámoló is felhívja a figyelmet (Hofer 1965. 185-188). A szelídgesztenye tüs
kés burkából való kifejtést, a bugázást a baranyai Zengővárkonyban fakalapáccsal végzik, má
sutt más eljárás is ismert (Gunda 1938. 263). Az erre használatos eszközből a Néprajzi Mú
zeum hármat őriz (ltsz.: 130450-130452), de ezek nem a gyűjtögetés-, hanem a földműve
lés-gyűjteményben találhatók. A víznyerés eszközei megint csak máshova -  közlekedés-teher
hordás, táplálkozás közé -  sorolódtak. A természetes növénytakaró hasznosítása az öltözkö
désben (például taplókalap, csalánzsineg stb.), játékkészítésben (például bogáncsjáték, szal
mafonat stb.) is jól megfigyelhető, dokumentálható, de a gyűjtögetésgyűjtemény gyarapításá
ban a gyűjtögetéskor használt eszközök, tárolóedények megszerzésére figyeltek; ám azokból 
is csak az úgynevezett archaikus formákra, a primitív technikával készült változatokra. Az er
dei gyümölcsszedés kéregedényei szép számmal megtalálhatók a gyűjteményben, ugyanakkor 
a gumók, magvak összegyűjtésére használt kisebb vesszőkosarak vagy zsákok, tarisznyák más
hova kerültek. Ez azt jelenti, hogy a szorosabban vett gyűjtögetés muzeológiai dokumentálá
sa nem a tevékenységet magát, annak teljességét szolgálja, hanem szűkebb érvényességű, a 
gyűjtögetéssel összeszedett anyagból (fakéreg, háncs) kialakított eszközökre korlátozódik, vagy 
a vadászat területén a ház körüli rágcsálók megfogását szolgáló csapdákra, az aktív vadászat te
rületén a hurkok, tőrök változatos fajtáira, de nem a lőfegyverekre, pedig azok sem voltak is- 
meredenek a parasztok között (vö. Szilágyi 1999). Míg a fegyveres vadászat kellékei közül a 
lőportartók mindig élénk gyűjtői figyelemben részesültek, az elöltöltős puskák vagy más, a pa
rasztok által is használt vadászfegyverek esedegesen kerültek a gyűjteménybe, sőt azokat az 
„úri passzió” eszközeinek vélve, a néprajz illetékességi körén kívülinek tekintették.

A gyűjtögető-zsákmányoló tevékenység Györffy István, Gunda Béla által körvona
lazott részterületei, eszközei a Néprajzi Múzeum gyűjtögetésgyűjteménye segítségével többé- 
kevésbé jellemezhetők, de nem hiánytalanul. Nemcsak a nem dokumentált témákról van szó, 
hanem más jellegű korlátokról is. Például egyeden olyan tárgy sincs, ami az általuk -  Her
man Ottó nyomán (Herman 1887a. 467-475) -  nagyon fontosnak, ősinek, a magyarságra 
jellemzőnek tartott pákászoktól került volna a múzeumba. A Viski által leírt pelészés, mak- 
kászás (Viski 1932d) vagy a gyantaszedés sincs kellően dokumentálva, s teljességgel figyel
men kívül maradtak az ásványi anyagok gyűjtésének eszközei, illetve tárgyai (vö. V iski 1932c). 
A határterületnek számító -  már mesterségnek is tekinthető -  aranyászat tárgykészlete nem 
található meg a Néprajzi Múzeumban; az a két mosópad (Uzsoki 1966. 219-220), ami vé- 
ledenszerűen bekerült, más gyűjteményben lelhető föl. A hiányok listája bővíthető, de érde
mes egy másik szempontot is felvetni. Különösen Gundának az útmutatójában és a kutatás
történeti összegzésében (Gunda 1939a; 1948) kifejtett kerek rendszere az, ami e tevékeny
ségformák helyét, más területekkel való kapcsolatait, jelentőségét megadja, s ami alapján le
hetséges a komplexebb látásmód kialakítása, a kulturális rétegek, az őstörténeti tanulságok 
már bevett igényből származó megállapítása mellett. A gyűjtögetés mint egész az ember lét-
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fenntartó tevékenységének jól meghatározható komplex -  bár nem nagy eszközigényű -  for
mája, viszonylag önálló területe, megismerése sokrétű vizsgálódást igényel. Ehhez képest a 
múzeumi gyűjtemény esetlegességeit a későbbi fejlesztések sem győzik le, részben azért, mert 
a tárgygyűjtés korábban elkülönült részterületei behatárolják a beszerzések körét, a részgyűj
temények besorolási elveit, részben pedig amiatt, hogy a tárgy iránti figyelem múzeumi gya
korlata az ember megmunkálta tárgyakra, eszközökre terjedt ki, a természetben talált javak
ra nem. Györffy A magyarság néprajzában sorra vette a gyűjtögetés-vadászat, a méhészet eszkö
zeit, alapjában elrendezte őket a primitívebbtől a fejlettebbig mutató skálán. Gunda a termé
szetismeret, a tevékenység tág kulturális vonatkozásai felé tágította a képet, a növényismeret
ben például a rendszerességet, a teljesség igényét igyekezett érvényesíttetni. A gyűjtögetés 
múzeumi képe szegényesebb az elméleti kutatásban kidolgozotténál. Míg az igényes publiká
ciók a kultúra teljessége miatt a gyűjtögetés, a vadászat, a méhészet folklór- vagy népkölté
szeti vonatkozásaira is kiterjednek (például Va jk a i 1941), addig a múzeumi tárgyak között 
rendkívül ritka az olyan, amit az emberek erdőben, mezőn, tarlón, patakmederben össze
szedtek, legyen az növényi, állati, ásványi eredetű. Az egyik kivétel Molnár Balázsnak kö
szönhető, aki Domaházáról méhek által épített sonkolydarabot ltsz.: (ltsz.: 51.20.2) szerzett 
be: „Gyűjtögetés közben, rablással szerzik” -  írta a leltárcédulára (vö. M o l n á r  1957). A má
sik Szuhay Péter említett sajóhídvégi gyűjtésének eredménye; a gyűjtő az ürgefogó eszközök 
mellett egy, az ürgészek által fogott és kitömött állatot (ltsz.: 92.95.33) is megszerzett a gyűj
temény számára. Több hasonló, a normától való eltérés nem történt. Pedig ez az önkorláto
zás a néprajzi gyűjtemények alakulása/alakítása szempontjából sem eleve elrendelt muzeoló- 
giai követelmény.18 A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban például a hajdani növényi gyűjtö
getés ismereteit nem csupán a szóba jöhető eszközökkel örökítették meg, hanem a növények, 
a kéreg, a gyanta stb. mintapéldányainak beszerzésével is, ami ma didaktikai, kiállítási célból 
kedvező múzeumi adottság (vö. Ba lá z s- O r o szi 1999. 47-50). Útmutatójában Gunda Béla 
is javasolta a nép botanikai ismereteinek megállapítása érdekében növények összegyűjtését, 
lepréselését ( G u n d a  1939a. 13), de gyűjteményi megőrzésükre nem gondolt. Nyilván nem 
kell botanikai gyűjteményekkel parttalanná tenni a néprajzi muzeológiát, de ma némi hiányát 
érezzük, hogy a munkaeszközök mellett a gyűjteményben nincsenek olyan egykori, épp a 
néprajzi gyűjtés során megtalálható, az ember által hasznosított növényi-állati vagy ásványi 
„környezeti részletek”, mint például vízmelegítő kövek, fa odvábán összegyűlt magvak stb. Ez 
részben a múzeumi kultúra, a megjelenítés eleve meglévő határait jelzi, de figyelmeztethet a 
bevett rend tágítására is. Az kétségtelen, hogy a gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás teljes
sége és az annak hátteret, alapot adó ökológiai környezet egy-egy konkrét esetben való apró
lékos rögzítése és dokumentálása nem könnyű feladat -  különösen a szakosodott muzeoló- 
giai gyakorlatban - ,  noha életformák, tevékenységtípusok rekonstrukciója, komplex jellegű 
bemutatása ezt határozottan igényelné.

A gyűjtögetésgyűjtemény egy további sajátossága, hogy vadászati anyaga szembe
szökően kettős jellegű. Egyrészt néprajzi módszerekkel begyűjtött egyszerű vadfogó eszkö
zöket tartalmaz -  azokból is főként a ház körüli rágcsálók elpusztításához házilag készített 
csapdákat, távol tartásukat szolgáló riasztókat, valamint erdei, mezei madarak, kisebb állatok 
elfogásához használt tőröket, hurkokat másrészt a gyűjtemény a lőportartók révén sajátos 
műkincsgyűjtemény is. A lőportartók csoportja egészen más típusú anyagot jelent, mint a kol-

18 Lásd a kötet bevezető tanulmányában a Gyűjtemények tudományelméleti és értelmezési keretei című fejezetet.
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lekció többi része. Áll ez különösen a többséget kitevő szarvasagancs szarukra, de alapjában 
a marha- vagy juhszarvból kialakítottakra is. Még a korai gyűjtésekből származó példányok 
sem az eredeti használatból kerültek a múzeumba. A Jankó által Felsővidráról behozott két 
darab is már csak féltve őrzött családi emlék volt (Ja n k ó  1895a. 86-91), a továbbiak zöme 
műgyűjtőktől, műkereskedelmi árusításból származik, vagy esedegesen olyan másodlagos 
funkciót betöltve került elő, mint a legutóbb ajándékként a múzeumba került marhaszarv lő
portartó, melyet arra használtak, hogy pálinkát vigyenek benne a mezőre (ltsz.: 97.12.9). 
Mint az 1967-es lopás esete is kifejezi, a lőporszaruknak jelentős műkereskedelmi értékük 
van, így egészen más „műfajba” tartoznak, mint a gyűjtemény többi része. Bár Jankót foglal
koztatta a lőportartók esztétikai, népi, népies jellege (Ja n k ó  1895a. 107-109; értékeléséhez 
lásd Sz il á g y i 1993. 25), utóbb meglehetősen kritika nélkül tekintették ezt a tárgyat a népi 
kultúra, a népművészet vitathatadan részének. A lőporszaruk általánosan fennmaradt emlék
anyagának mennyiségéhez képest (L e h o c z k y  1895; B o r so s  1982) a Néprajzi Múzeumé je
lentősnek mondható, de ezt az anyagot egyelőre csak részleteiben publikálták, a folyamato
san jellemző gyűjtés ellenére is (Bá tk y  1926a; V iski 1933b. 287-295; E r d ély i 1963. 93; 1966. 
310; V e r e s  1970). Kiállításokon kísérőelemként gyakran szerepelt, viszont önálló, a lőpor
tartókat bemutató tárlatra csak egyszer, 1979-ben került sor, de ekkor sem a múzeumi anya
got, hanem Borsos Imre magángyűjtő kollekcióját állították ki (K á r pá TVIDé KI 1979).

Míg a lőportartók az esztétikai és műgyűjtői érték normája miatt a gyűjtemény ma
gas presztízsű részét alkotják, addig az 1930-as évek második felében élénk néprajzi érdek
lődés által kísért primitív vadfogó eszközök ennek ellenpólusát jelentik. Mai kutatói érdek
lődés mellett nem várható ennek a háttérbe szorult tárgycsoportnak alaposabb, például kata
lógus jellegű feldolgozása, így az anyagot továbbra is elsősorban Gunda Béla idézett publiká
cióinak köszönhetően lehet megismerni (vö. K o r ó m pa y  1983). A vadászati anyag 1937 óta 
ritkán szerepel kiállításokon. A népi természetismeretet, a gyűjtögetés és zsákmányszerzés té
máját valamennyire a Hegyi Imre rendezte Erdő néprajza 1979-1980-as archívfotó-kiállítás 
mutatta be, valamint a visegrádi fellegvárban rendezett Ember és természet című kamarakiállítás, 
ahol pár tucatnyi tárgy szerepel 1992-től. Szilágyi Miklós 1983-ban a méhészeti világkong
resszus alkalmából méhészettörténeti kiállítást rendezett a Sportcsarnokban. A méhlakások 
teljes körű feldolgozása (B o r o ss  1963b) révén ez a gyűjteményi rész a hagyományos tárgy- 
kultúra egyik legjobban ismert területévé vált, bár az anyag azóta is tovább gyarapodott, s azt 
újabb feldolgozás nem követte. Ugyanakkor az esztétikai, népművészed érdeklődés is hozzá
járult ahhoz, hogy ennek a tárgycsoportnak a díszített vagy megformáltságban kvalitásos da
rabjai kiállításokon, publikációkban megjelenjenek. Az ember alakú méhkasok valamennyire 
népszerűek is lettek, anélkül azonban, hogy az emlékanyag valódi eredetét érdemben figye
lembe vették volna. Megjelentek a népművészet, sőt a magyar népművészet (Ú . K e r é k g y á r 
t ó  1943. 115. kép) kanonikus rendjében, jóllehet a gyér adatok ellenére is tudnivaló, hogy a 
fennmaradt tíz példányt két szlovák faluban gyűjtötték, s azok egykoron úri méheseknek a 
díszes darabjai voltak (B o r o ss  1963b. 55). Ennek ellenére kiállítottak belőlük többek között 
a Néprajzi Múzeum 1983-as Rablók és szentek -  emberábrázolás a népművészetben című kiállításán, 
amit bemutattak Prágában és Innsbruckban is (P á l d y  1983), vagy legutóbb 2000 tavaszán a 
Műcsarnok Intuíció, innováció, invenció címmel rendezett tárlatán, ahol a címben megjelölt kész
ségek paraszti-népi megnyilvánulásait voltak hivatva érzékeltetni.

A gyűjtemény múltjának, alakulásának ismeretében jövőjét is az esetlegességek és 
jó esetben a határozottabb, tervszerűbb lépések valamilyen vegyülete fogja meghatározni.
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Szervezetileg a gyűjtemény teljes önállóságát valószínűleg nem célszerű fenntartani, hanem 
anyagát más területekkel egy nagyobb tematikus egységbe kell integrálni. Részben lehetővé 
teszi ezt az átjárhatóságot jobban biztosító új számítógépes nyilvántartási módszerek alkalma
zása, de részben sor kerülhet erre szorosabb szakmai okok miatt is. Tényként kell számolni 
azzal, hogy pillanatnyilag gyér a témakör iránti tudományos figyelem és érdeklődés. Ez be
határolja a begyűlt anyag feldolgozásának a lehetőségét. A gyűjteményben különben is kevés 
olyan tárgycsoport van, mely a mai néprajzot érdeklő alapkérdések miatt monografikus ku
tatást igényelne. Ennek ellenére kézenfekvő, hogy el kell készíteni a begyűlt lőportartók ka
talógusát, minthogy itt található az ilyen tárgyak legjelentősebb magyarországi gyűjteménye. 
De a kéregedények áttekintése, formai tipológiája, a készítésmód változatainak számbavétele 
is hasznos lenne -  nem csupán szűkebb szakmai szempontokból - ,  figyelembe véve a termé
szetes anyagok, a tárgyformálás elemi technikái iránt megnyilvánuló szélesebb érdeklődést. 
A feldolgozómunka másik lehetséges útja inkább általános jellegű, kevésbé köthető a múze
umi tárgyi forrásanyaghoz. Valamennyire újragondolható, átértékelhető a gyűjtögetés-zsák
mányszerzés és a vadászat bevett értelmezése, az a kép, ahogy a néprajz ábrázolta ezeket a 
tevékenységformákat történeti változásukban és az ember más létfenntartó tevékenységéhez 
képest. Különösen a nép kezén fennmaradt eszközök, eljárások és az archaikus jelleg kizáró
lagos azonosítása s az abból következő egyoldalúság felülvizsgálata időszerű, miként ezt gon
dolatébresztő cikkében Szilágyi Miklós felvetette (Szilágyi 1999).

A jövőbeni gyűjteménygyarapítás tekintetében két összefüggést kell mérlegelni. 
A hagyományos gyűjtögető-zsákmányoló gazdálkodás szempontjából a gyűjtemény meglehe
tősen zárt, mert a gyökeres életformaváltással elenyészett e tevékenységformák egykori tárgy
készlete. A Gunda által szorgalmazott és a gyűjteményben is hiányzó pákászéletmód tárgyai 
ma már véglegesen eltűntek, s más, korábban emlitett tematikai hiányosságokat sem valószí
nű, hogy a jövőben pótolni lehet. Nem kizárt egy-egy hiányzó eszköz, tárgytípus vagy válto
zat felbukkanása, főleg a műgyűjtés vagy a családi emlékek miatt megőrzött tárgyak köréből, 
de az ilyesmi már csak a kivételt erősítő szabály. Ennek ellenére törekedni kellene a gyűjte
mény nagyobb tárgyi sorozatainál az utólagos kiegészítésekre is. Itt elvileg két eshetőség áll 
fenn: az elterjedés és a továbbélő változatok felderítése. A földrajzi elterjedést például a tí
pusokban változatos tárgycsoportok -  a méhlakások, méhészeti tárgyak stb. -  esetében kívá
natos teljesebbé tenni. Nem okvedenül szükséges azonban az újabb, már ismert típusokat is
mételten tárgyakban is a múzeumba hozni, hiszen a megfelelő dokumentálással regisztrálni 
lehet azok elterjedését. Az ilyen munka ugyanakkor tágabb kérdést is felvet: a múzeumi 
anyag és a Magyar néprajzi atlasz kapcsolatát, az adatok és a szemléletmód, kutatási irány vo
natkozásában egyaránt. Más sorozatok kapcsán, mint például a kéregedények, virágszedők 
esetében megkísérelhető az ilyen eszközök esetleges mai használatát megörökíteni, hiszen az 
erdei gyümölcsök, gombák, a gyógynövények hasznosítása ma is meglévő tevékenység. A so
rozatok kiteljesítésénél ügyelni kell azonban arra, hogy kiküszöböljük az öntudadan archai- 
zálást, Így regisztrálni kell az azonos célra helyileg használt minden jellemző mai eszközt, s 
nem csak a természetes anyagból, például háncsból készült tárolóedényeket.

Itt már a másik összefüggéshez értünk, annak a legalábbis elvi szempontú felveté
séhez, hogy vajon létezik-e, s ha igen, kutatható-e a mai társadalomban a szükségletek kielé
gítésének a gyűjtögető gazdálkodás fogalmával jelölt formája, vagy legalábbis annak egyné
mely részlete. Történeti adatokból tudható, hogy ínséges időben előtérbe kerülnek az élelem
szerzés ilyen jellegű eljárásai, vagyis a természetes növénytakaró közvetlen hasznosításának
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egyszerű módszerei. Ma bizonyos társadalmi rétegek, csoportok elszegényedése kiválthat ha
sonló reakciókat, ami feltétlenül kutatást igényel néprajzi vagy antropológiai nézőpontból is. 
A társadalom peremén állandósuló életformák a létfenntartás primitív formáit termelik újra, 
miközben tartós életmódot jelentő sajátos szubkultúrák alakulnak ki. A gombászás, madárto
jásgyűjtés, a kukoricatörés és burgonyaszedés utáni böngészés vagy a vadorzók tevékenysége, 
illetve a rágcsálók, apróvadak prémjére specializálódott „vadászat” ma sem ismereden. A vá
rosi, nagyvárosi szegények, hajléktalanok ugyanakkor a gyűjtögetés teljesen új válfaját is lét
rehívták, a táplálékszerzés, a ruházat és használati eszközök biztosítása céljával folytatott hul
ladékgyűjtést, a kukázást. Ennek során egymás közt felosztott területek, rendre bejárt útvo
nalak éppúgy kialakulnak, mint a hagyományos mezei, erdei haszonvétel gyakorlatában. 
Gunda kutatási segédletének XI. fejezete -  A gyűjtögeti mint társadalmi és gazdasági forma -  a 
gyűjtögető gazdálkodás ezen új típusának megismeréséhez meglepően jól alkalmazható 
(G u n d a  1939a. 29-31). A gyűjtögetés mindig is jellemző szegényes eszközkészlete persze a 
mai körülmények között is érvényes, de nem érdektelen annak tanulmányozása, hogy a tárgy
formálásban újjáélednek-e az egykori készségek, akár a hulladékból nyert alapanyagok hasz
nosításával, valamint hogy az alkalmazkodás milyen jellemző új megoldásai jönnek létre, s 
azok vajon csupán egyéni invenciók, vagy vannak közösségi jellegűek is. A gyűjtögetés-zsák
mányszerzés egyes módszereinek szükségből fakadó ismételt megjelenésén (vagy a változá
sok mellett is megszakítadan továbbélésén) túl más mai gyűjtögetőfoglalatosságok is ismer
tek. A gyógynövénygyűjtés, a természetes alapanyagok újabb keletű megbecsülése s tágabban 
az ökológiai tudatosság felerősíti a hagyományos gyűjtögető tevékenység egyes mozzanatai
nak, ismereteinek mai hasznosítását más társadalmi rétegek körében is, ami szintén tanulmá
nyozható társadalmi-kulturális jelenség.

Nyitott-e tehát a gyűjtögetésgyűjtemény a jelenkori jelenségek dokumentálása szem
pontjából? Elvileg igen, azonban ez már nem annyira a bevett művelődéstörténeti, kultúr- 
morfológiai szemlélet, az őstörténeti érdeklődés talaján valósítható meg, hanem az eddigi 
gyakorlat erőteljes társadalmi szempontú átalakulásával/átalakításával. Megnyugtató válasz 
egyelőre nincs, hiszen bármilyen -  muzeológiai céllal és eszközökkel folytatható -  megfigye
lés csak akkor bizonyítja létjogosultságát, ha a gyakorlatba sikerrel átültetik. Ehhez mindenek
előtt a feladatra jól felkészült és kellően vállalkozó szellemű kutatókra van szükség, ahogy 
történt ez 50-60 évvel ezelőtt, az akkor fontosnak tartott kutatási témák és szemléletmód 
meghatározásakor.





HALÁSZATGYŰJTEMÉNY

SZILÁGYI MIKLÓS

Bár köztudott, s a megfogalmazási mód rejtett
B eveze tő  m eg jegyzések  jellemzőiből: a leltári számokra, a tárgycsopor

tok darabszámára, a tematikai, táji, formai ösz- 
szetétel konkrétumaira való hivatkozások esetlegességéből és hiányaiból úgyis kitetszik, illen
dő mentegetőzve előrebocsátanom, hogy ezt a problémafeltáró dolgozatot nem a halászat
gyűjteményt jelenleg is kezelő, a tárgyakkal napi kapcsolatban lévő muzeológus írja. A Nép
rajzi Múzeumban eltöltött néhány esztendőben -  1981 és 1986 között -  munkaköri köteles
ségem volt persze a gyűjtemény gondozása, ami az akkor birtokba vett aprócska raktár rend
jének kialakítását, a leltározottságnak, illetve a leírókartonok számának a felmérését, majd a 
hiányok lehetőség szerinti felszámolását, néhány akkoriban rendezett kiállításhoz szükséges 
tárgy kiválasztását egyaránt jelentette. Jószerével minden egyes tárgyat kézbe vettem tehát. 
Azaz nem „vendégkutatóként” ismerem a gyűjteményt. Ez a helyenként -  talán -  a megszo
kottnál szigorúbban, kritikusabban, az elődök munkája iránt nem az elvárható tisztelettel 
megfogalmazódó értékelés azonban inkább a magyar népies halászat kutatástörténetével kap
csolatos adatismeretre, évtizedek során letisztult általánosabb igényű következtetésekre (vö. 
Szilágyi 1978b), mintsem közvedenül a tárgyak, illetve a hozzájuk kapcsolódó dokumentá
ció magabiztos ismeretére épül.

A főszerkesztő kérésére -  igazodva a többi tanulmány szerkezetéhez -  utólag táb
lázatokba foglaltam a halászatgyűjtemény néhány számszerűsíthető jellemzőjét. Ezt a nyilván
tartási adatok mechanikus felhasználásával, a tárgyak kézbevétele, az adathiányok felszámo
lása nélkül tudtam elvégezni; a táblázatokba foglalt számok tehát csupán tájékoztató jellegű
ek. Megbízható és végleges számokat a revízió elvégzése s ezzel együtt a leltározási pontat
lanságok, következetlenségek, hibák gondos korrigálása után lehetne adni.

Annak ellenére, hogy csupán emlékeim (bár eléggé megbízható emlékeim) és he
venyészett feljegyzéseim vannak a halászatgyűjteményről, nem éreztem szükségét, hogy újra 
kézbe vegyem a tárgyakat, és értékeljem, értelmezzem a leírókartonok adatait. Ebben a dön
tésemben (az időhiányon és a kutatói rutinra való hagyatkozáson túl) az általam is felettébb 
nagyra becsült etnográfus elődök iránti tisztelet befolyásoló hatásától való félelmem volt a 
meghatározó. Nem akartam, hogy a most szükséges kritikus hangvételt esedeg tompítsa ér
zelmi kapcsolatom a valóban tiszteletre méltó múltbeli kutatói erőfeszítésekkel. Hiszen leg-
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inkább éppen a halászatgyűjtemény tárgyainál érezzük tapintható közelségben a magyar et
nográfia 19. század végi tudománnyá szerveződését, elméleti és módszertani megalapozását. 
Az immár egy évszázada múzeumban lévő tárgyak -  melyeket annak idején Herman Ottó 
gyűjtött a magyar halászok körében, majd mutatott be kiállításokon és az első magyar népraj
zi monográfiában -  a maguk többletjelentése révén, akár tudatosítja ezt magában, akár nem, 
elbátortalanítják a tudománytörténet kutatóját a magabiztos ítélkezésben. A Herman gyűjtöt
te tárgyak közvetlen közelében én is gyakran megfogalmaztam magamnak: vajon szabad-e, il
lendő-e elméleti illúziókat, tévutakat, módszertani következetlenséget emlegetnem a magyar 
etnográfia egésze -  nem csak a halászatkutatás! -  távlatait annak idején oly hatásosan, mesz- 
sze sugárzóan kijelölő karizmatikus tudós elődünk immár klasszikus értékű életművéről szól
va, ha az általa létrehozott gyűjtemény (ebből a szempontból lényegtelen, hogy mai felfogá
sunk szerint mennyire forrásértékűek az egyes tárgyak) szaktudományunk „forrásvidékéről” 
hoz lelkesítő üzenetet?

Ezt mérlegelve döntöttem úgy, hogy amennyire lehetséges, őrizkedem attól, hogy 
az el nem hárítható „nosztalgikus ellágyulások” túlságosan befolyásoljanak a véleményformá
lásban, melynek objektívnek és jövőt szolgálónak kell lennie.

A törzsgyűjtemény létrehozásának koncepció-
A g y ű jtem én y  tö r tén e te  ja is, megvalósítása is szétválaszthatadanul egy

befonódik Herman Ottó halászati monográfiá
jának megszületésével. Jószerével még az sem dönthető el egyértelműen, hogy az ichthyoló- 
giai adatgyűjtésből sarjadt s Hermant a legfontosabb halásztelepekre elvezető elemi kíváncsi
ságban, utóbb a „néprajziba” átforduló tudatos kutatói programban egy halászati tárgyi gyűj
temény létrehozásának vagy egy könyv megírásának az eszméje volt-e meghatározóbb jelen
tőségű (vö. H e r m a n  1887a. 1-14). Az 1885. évi országos kiállításon bemutatott halászati 
gyűjtemény leíró ismertetése (H e r m a n  1885b) -  s az ugyanekkor írt elméleti és módszerta
ni alapvetés ( H e r m a n  1885a) -  ugyanis nem csak a két év munkájával összegyűjtött tárgyak 
darabszáma miatt érdemli meg a figyelmünket. („A kiállított tárgyak sorjegyzéke” 175 tételt 
tartalmaz, a darabszám azonban ennél több lehetett, mert a horgok, hálósúlyok stb. helyen
ként többes számban említődnek [H e r m a n  1885a. 33-49].) Azért is, mert a monográfiában 
kifejtett, az ottani tárgybemutatást legfőbb elemzési szempontként meghatározó elméleti ala
pok már kialakultnak, véglegessé szilárdultnak látszanak. Az élő halászgyakorlat megfigyelé
sének felettébb sürgető voltát már ekkor is az „ősi magyar” halászmódszerek eltűnésével in
dokolta: „e tárgyak annyival is inkább összegyűjtendők, minthogy a népies halászat, a terje
delmes lecsapolások és folyószabályozások során hanyatlófélben van s így eszközei is eltüne
deznek, míg másfelől a halászat, különösen ott, a hol üzleti természete van, mindinkább ter
jeszti a nyugatról kerülő új eszközöket” ( H e r m a n  1885a. 6). Már itt és ekkor hangsúlyozta 
az őskori leletekkel való közveden összehasonlítás lehetőségét és szükségességét: „A magyar 
kovácsok által készített horgok legtöbbje... talál a bronzkori leletek fejlettebb, szakás horgai
nak alakjával.” (Uo. 19.) És arra is határozottan utalt, hogy „vannak a magyarság kezén oly 
halászati eszközök és fogások, a melyek a Kaszpi-tenger, a Wolga tájaira mutatnak s tekintve 
sajátos voltukat s a köznép konzervatív szellemét” (uo. 16), a magyarság eredetével kapcso
latos „vitára nézve bizonyos értékkel mégis bírhatnak” (uo. 16).

Az 1885-ben kiállított halászati tárgyak többsége -  noha csupán megnevezi, nem 
írja le Herman -  a tévedés kockázata nélkül azonosítható A  magyar halászat könyvében lerajzolt



Halászatgyűitemém 117

és leírt, s utóbb (de már 1900 előtt, vő. J a n k ó  1900c. 3 3 -3 4 , 37) a múzeumi állományba ke
rült tárgyakkal. Annál is könnyebb az azonosítás, mert a millenniumi kiállítás előkészítésekor
-  úgy tűnik -  már lényegesen kevesebb halászati, sokkal több pásztoréleti tárgyat gyűjtött (vö. 
H e r m a n  1898). „1893-tól kezdve rendszeres pásztoréleti anyaggal toldotta meg” az 1885 
előtti halászati gyűjtését (L a m b r e c h t  1916. 24), bár kevesebb volt az új halászati anyag, még
is újdonságként hathatott, mert „az egésznek beállítása, csoportosítása, zamatja utolérhetede- 
nül mesteri, mély intuiczión alapult” (uo. 26). Az 1885-ös tárgyjegyzékből kellő biztonság
gal lehet tehát következtetni az elméleti és/vagy módszertani megfontolásokra, ám a tárolá
si, bemutatási lehetőségekre ügyelést, az érdekességek, kuriózumok iránti fogékonyságot és 
az esedegesség árulkodó jeleit egyaránt mutató gyűjtői gyakorlatra is, mely azután -  véleden- 
jeivel, következedenségeivel együtt -  évtizedekre mind a halászati kutatások, mind a tárgy
gyűjtések afféle „kánonjává” avatódott.

E „kánon” sarkalatos pontja Hermannak a halászat „ősfoglalkozás” voltát igazolni 
akaró monográfiájában következetesen alkalmazott módszertani eljárásból könnyen levezet
hető. Abból az egyszerű alapképletből tudniillik, hogy mindazokat a halászeszközrészeket, 
melyeknek alaki párhuzamait az ősrégészeti leletek között megtalálta, az „ősi” eredet vitatha- 
tadan érvényű bizonyítékaként kezelte; ezért emelte azokat a néprajzi tárgy rangjára. Soro
zatokat gyűjtött tehát -  újra meg újra hangot adva az „éppen olyan, mintha” tartalmú rácso- 
dálkozásának -  a háló- vagy horogsúlyok és -úszók különböző anyagú változataiból, valamint 
a horogkészséghez nem tartozó horgokból. Az 1885-ös tárgylistából 40 valószinűsíthető há- 
lóhoz-horoghoz nem tartozó súlynak vagy úszónak, 28 pedig felszereletlen horognak. Az el
ső Herman-gyűjteménynek több mint harmadát tehát csak az „ásatag tárgy” és a „néprajzi 
tárgy” közveden összehasonlíthatóságának illúziója tette gyűjteménydarabbá. Ott voltak ezen
kívül már az első gyűjteményben mindazok a halászéletmód és halfogás szempontjából elég
gé periferikus eszközök, melyeket szintén „ősrégészeti vonatkozásaik” miatt tekintett kiemel
kedő értékűnek, vagyis a közveden összehasonlításra alkalmasnak (vö. H e r m a n  1887a. 161— 
218). Például a halászok barkácsolta zsírszedő és evőkanalak (5 darab), a nádvágók és bozót- 
irtók (10 darab), a beszakadt véghorog megkeresésére, kiemelésére szolgáló fentük (2 darab). És 
ott voltak a csíkászok „kvázi ősrégészeti” felszerelési tárgyai: a lapibot, a csíkszűrő, a csíktök (2 da
rab), a csíkputtony, a véter nevű csíktartó kosár. A valóban halfogásra szolgáló tárgyak közül csak 
az ősrégészeti párhuzamai miatt „legfontosabbnak” Ítélt szigonyokból (persze többnyire nyélre 
nem szerelt vasakból) volt nagyobb sorozat (26 darab). Az egyeden kisméretű kerítőháló (pi
nty), a hat varsaféle (csíkkas vagy csíkvarsa, kárászvarsa vagy dobvarsa, öregvarsa, szárnyasvarsa, piszt
rángvarsa, bocskorvarsa), a téli szák (Petrahóról), a marázsaháló (Székelykeresztúrról, mely a „szé
kely vezetőhálóval” azonosítható, nem „állítóhalászati” eszköz), a métháló (Tápéról), a két da
rab (bizonyosan balatoni) eresztőháló, a két dobóháló (vetőháló és rokolyaháló), a két keceféle (tur- 
bukháló vagy hosszúkece Köröstarcsáról és kece vagy kuszakece), az egy tapogató eléggé esetleges 
kiválasztásról árulkodik. És arról is, hogy a viszonylag kisebb méretű, könnyebben elhelyez
hető darabokat részesitette előnyben, a bonyolult installációt, hatalmas teret igénylő nagyhá
lókról eleve lemondott: úgyis „beszélnek” róluk a hálósúlyok.

Az 1885-ben már meglévő gyűjteményhez képest A magyar halászat könyve megje
lenéséig eltelt alig két esztendő nem hozott számottevő tárgygyarapodást. De mert a tárgyak
-  a nagyszámú eszközrész is -  az ősrégészeti párhuzamok leírásával, ábráival együtt jelen
tek meg, a „halászat ősfoglalkozás” gondolat cáfolhatatlan bizonyítékaivá avatódásukat, ez
zel együtt éppen ezek további gyűjtésének elsőrendű muzeológiai feladatként való elfoga
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dását természetesen nem a kiállítás, hanem a monográfia hatásának, osztatlan sikerének tu
lajdoníthatjuk.

A további gyűjtésre serkentő hatásnak állandó motívuma lett a lelkes példakövetés, 
mely a „Hermán nem juthatott el mindenüvé, egy általa fel nem keresett -  vagy: alaposan 
meg nem ismert -  vidék halászatának néhány apró adalékával szeretném tehát kiegészíteni a 
hatalmas művet” tartalmú tiszteletteljes korrekciós szándékként fogalmazódott meg. Ha még
is akadt érdemi kritika a nagy műről -  Jankó János (Ja n k ó  1900a) természetesen ilyennek 
szánta A magyar halászat eredetét -, a polemikusán kinyilvánított, olykor igen élesen fogalma
zott ellenvélemény sem érintette a kialakuló néprajzi muzeológia számára legfontosabb kér
dést, azt tudniillik, hogy vajon az éppen olyan tárgyak (és terminusok) szaporítása jelenti-e 
az őstörténeti irányú tárgyi etnográfia számára az elsőrendű feladatot. Terepmunkát végezve 
Jankó is arra törekedett csupán, hogy további eszközváltozatokkal egészítse ki -  a múzeum 
halászati gyűjteményében, illetve az átalakulási tendenciák felvázolására is vállalkozó mono
gráfia egyik fejezetében (Ja n k ó  1902a. 302-377) -  a balatoni „őshalászat” Herman munká
jában már hatásosan ábrázolt összképét.

A „példakövetés” jól lemérhető azon, hogy a halászatot a század első évtizedeiben 
az egyik legfontosabb témának tekintette a honi etnográfia. A felfokozott érdeklődés ered
ménye nem csak a nagyszámú publikáció (lásd részletesen Sz il á g y i 1978b). A 20. század el
ső két évtizedében szerveződő vidéki múzeumok majdnem mindegyikében a halászatot (és 
a pásztoréletet) már a legelső kiállításokon önálló egységként mutatták be, ám ennek az egy
korú leírások, szerencsés esetben fotók alapján igen archaikusnak tetsző halászati anyagnak 
csak kis részét foglalták bele annak idején egy-egy halászati leírásba (S z il á g y i 1990. 28-32). 
Még arra is akadt példa, hogy az ősrégészeti leletek és a néprajzi tárgyak tüzetes összehason
lításával, illetve az „ősembertan” szolgálatába állítható „ősi halászeszközök” gyűjteménnyé fej
lesztésével valaki közvetlenül kapcsolódott a korszak a „néprajz a jelenkor régészete” szlo
genjében kifejeződő muzeológiai törekvéseihez (lásd például C s a l l á n y  1907; O r o sz  1905).

A halászat iránti általános érdeklődés tükröződik természetesen a Néprajzi Múze
um halászatgyűjteményében is. Az etnográfia egészét orientáló mestereknek -  Bátkynak 
(1903), Györffynek (1933), Viskinek (1932) -  és közveden munkatársaiknak -  például 
Gönyeynek (1926; 1937; 1942) -  éppúgy vannak terepmunkán alapuló halászati közlemé
nyei és tárgygyűjtései, mint az 1930-as években indult generáció tagjainak: Gunda Bélának 
(1934; 1938; 1964; 1966), Domanovszky Györgynek (1942), Morvay Péternek (1937; 1940) 
vagy a még újabb generációhoz tartozóknak: például Diószegi Vilmosnak (1950) és a gyűj
tői tapasztalatait külföldre távozása után kamatoztató Csermák Gézának (R o h á n -C se r m a k  
1963). A téma iránti -  legalább átmeneti -  érdeklődéssel is összekapcsolódó, de a múzeum 
több más munkatársának is köszönhető folyamatos, bár lassú tárgygyarapodás csupán annyit 
módosított a Herman által kijelölt és hallgatólagosan tudomásul vett koncepción, hogy némi
képp nőtt a szerszámok száma. És nemcsak az „archaikus” fogóeszközöké, hanem az anyag- 
használatban bekövetkezett változásokat (például a gyári horgok felhasználását) hitelesen do
kumentáló változatoké is. Az őstörténeti igényű következtetések fontos argumentumaiként 
számon tartott „ősi” eszközök, eszközrészek, tárgytöredékek gyűjteménybe sorolása viszont 
továbbra is jellemző maradt.

Az 1950-es évek óta több új, a tárgyhasználattal is összefüggő szempont fogalmazó
dott meg a halászati publikációkban, ez azonban alig volt hatással a gyűjteményre. Azért sem 
lehetett számottevő ez a hatás, mert a halászatgyűjteményt gyarapító terepgyűjtések inkább al
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kalmiak, mint tervszernek voltak. 1950 óta csupán Csermák Géza (87 darab) és Molnár Ba
lázs (61 darab) gyűjtött nagyobb mennyiségű halászati (és vízi közlekedési) tárgyat. A további 
86 darabnyi új szerzeményen -  a nyilvántartási adatok szerint -  összesen 27, hosszabb-rövi- 
debb ideig a Néprajzi Múzeumhoz kapcsolódó etnográfus és folklorista osztozik. A szakmai 
szereposztás szerint „halászatkutatók” ugyanis nem a Néprajzi Múzeum szervezeti keretében 
készítették el egy-egy tó vagy folyó népies halászatának monografikus összegzéseit (Só ly m o s  
1965; 1996; Bá r d o s i 1994; Szilá g y i 1980; 1989; 1995), így -  ha gyűjtöttek is tárgyakat te
repmunkájuk során -  azok rendszerint nem ezt a halászati gyűjteményt gazdagították.

Az 1960-as években a Néprajzi Múzeum majdnem minden önálló gyűjteményé
nek kezelője évről évre nagymértékű és tervszerűnek tetsző) gyarapodásról, ezzel együtt új 
muzeológiai módszerekről, tárgyértelmezési javaslatokról adott számot. Ugyanekkor a halá
szati tárgyak néhány darabos gyarapodásáról szóló beszámolóban (ha volt egyáltalán beszá
moló!) alig fedezhető fel az újszerű kutatói felfogást akárcsak sejtető szándék. íme néhány 
példa: az 1960-ban múzeumba került három halászati tárgy közül a Szeremlén gyűjtött 
„egyfából készült haltartó bárkát” (ltsz.: 60.28.17) emelte ki a jelentés, hangsúlyozva a tárgy 
régies voltát és unikális jellegét ( N é pr a jz i É r t e s ít ő  1961. 59). 1962-ben szintén mindössze 
három tárgy -  egy jégpatkó és két hálósúly -  a gyűjtemény éves gyarapodása (a magyar gyűj
teményeké összesen 2727 darab). A gyűjteményt ekkor kezelő Molnár Balázs -  ez volt a leg
természetesebb gesztus -  Herman Ottó fejtegetéseihez, magyarázó rajzaihoz, valamint a 
gyűjtemény ilyen tárgyaihoz képest minősítette jelentős adatgyarapodásnak a Tihanyból és 
Szekszárdról származó, igen kopott, s nyilván ezért „szép és tanulságos” két hálókövet 
(Sz o l n o k y  1963. 93-94). Csupán az 1963-1964-es gyűjtésű tizenhét tárgy közül kiemelt 
perionvarsa (ltsz.; 64.79.1) megszerzésének indoklása tartalmaz figyelemre méltóan új ötletet. 
Az ötkarikás, kétversekes, egyszárnyú hálóvarsa ekkortájt már minden jelentős halas vízen (és 
a hivatásos halászok körében) szinte kizárólagos használatú varsatípus volt, a kenderfonál- 
műszál váltás azonban éppen ennek az évtizednek a fejleménye (vö. Sz il á g y i 1995. 155— 
162). Molnár Balázsnak ekkor még mintha védekeznie illett volna az „ősfoglalkozásról” köz
forgalomban lévő etnográfusi vélekedésekkel szemben: megállapítja ugyan, hogy a perion- 
fonál a halász kötötte varsák anyagaként „rohamosan terjed”, mégis a műszálból és a kender
ből kötött varsák megszerzését egyaránt sürgette. Vagyis mintha azt akarta volna sugallni, 
hogy a relatíve „régebbi” mégiscsak „értékesebb”... Molnár Balázsnál persze nem az archaizá- 
láson, hanem a változások nyomon követésén volt a hangsúly: „Egyelőre a hálóformák hasz
nálata, fogástechnikák nem változtak, de várható az is, s a változás egyes mozzanatai lépés- 
ről-lépésre megfigyelésre, gyűjtésre érdemesek.” (K o d o l á n y i 1965b. 183.)

A gyűjtemény műtárgyállományának -  különösen a hálóknak és a vesszőfonatú 
varsáknak, tapogatóknak -  elég nagy százaléka folyton romló állapotban van évtizedek óta 
és lesz a jövőben is: az anyag töredezése, poriadása megállíthatatlan. Az ilyen állapot követ
kezménye volt, hogy bármilyen mozgatáskor, főképp költöztetéskor újabb és újabb darabok 
vagy véglegesen elenyésztek, vagy csökkent információs értékű, kiállításban pedig használha
tatlan „töredékké” silányultak. Talán nem minden költöztetés, raktáron belüli áthelyezés volt 
kellően körültekintő, a tárgypusztulások mégsem írhatók a muzeológusi, restaurátori gondat
lanság számlájára. A legfőbb ok: a használat közben hónapokon át vízben ázó és tűző napon 
száradó kenderhálókban (hiába volt a rézgálicos impregnálás vagy a kátrányozás) és fűzvessző 
fonatokban poriadási folyamat indult el, esetleg már a múzeumba kerülés előtt, de utána min
denképpen. A halászok munkáját figyelve tapasztalhattam, hogy bármennyire gondos volt is
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a használója, a kenderhálók egy évnél tovább nemigen bírták a folyamatos használatot, az 
avítt szerszámot selejtezni kellett. Ha foltozáskor észrevette a halász, hogy éppen csak hoz
záér, továbbszakad a léhés, értelmetlennek, haszontalannak ítélte a javítgatást, hiszen az ilyen 
állagú fogóeszközt a hal is szétvágja. Ami „valamire” mégiscsak használhatónak látszott a 
léhésből és a farészekből, azt félretette, a többit pedig megsemmisítette. Vagy -  ironikusan 
teszem hozzá -  elajándékozta vagy eladta az éppen arra vetődött muzeológusnak, aki -  is
merve a szűkös tárgyvásárlási keretet -  természetesen örült a gáláns ajánlatnak: „Úgyis a Ti
sza vinné el, már készen vannak az új varsáim, ha tetszik, nyugodtan elviheti az úr.”1

Az anyagromlás felismerésének következménye: míg a legtöbb tárgycsoportnál a 
„minél régebbi, minél használtabb, annál értékesebb” szemlélet volt napjainkig meghatározó 
(némi megszorítással természetesen: ne legyen agyonjavítgatott a tárgy, ne „ordítson” róla a 
szegénység); a hálók, a varsák, a tapogatók esetében az „új” -  alig használt, sőt használatlan 
-  tárgyak múzeumba vitelét is kezdte elfogadni, egyik lehetséges tárgygyűjtési móddá avatni 
a napi gyakorlat. A leginkább kiállítható -  a legjobb állagú -  vessző- és hálóvarsák végül is 
ennek a praktikus megfontolások kikényszerítette új szemléletnek köszönhetőek. A haszná- 
ladan halászeszközök gyűjtésének kezdeményezője -  inkább személyes kapcsolatunk alapján 
következtetem, mint határozottan állítani merném -  Molnár Balázs volt, aki, ha csak tehette, 
a halásznál „megrendelt” eszköz elkészítésének is, kipróbálásának is minden munkamozzana
tát gondosan lefényképezte. E tárgygyűjtési, -dokumentálási felfogásának szenvedélyes kifej
tését első találkozásunkkor, 1960 táján hallgathattam végig. A gyakorlati megvalósítás azon
ban sajnos nem hozott a gyűjtemény egészét alapvetően átformáló eredményeket, csak emlí
tésre érdemes részeredményeket. Ennek a mindenkori „jelent” (számomra el nem dönthető, 
hogy csupán praktikus okokból vagy elméleti megfontolásból) elfogadtatni akaró kutatói 
szemléletnek köszönhető a hálóvarsa anyagában az 1960-as évektől jellemző -  fentebb már 
említett -  változások tárgyi dokumentálása. 1970-ben például olyan perionvarsát (ltsz.: 
70.54.6-70.54.7) is gyűjtött Molnár Balázs algyői halászoktól, amelynek a karikái nem vesz- 
szőből, hanem műanyag borítású dróthuzalból készültek (vö. Sz il á g y i 1987a. 373-374). És 
ennek az új szemléletnek köszönhető, hogy az „utolsó pillanatban” -  a tényleges használat 
után húsz évvel -  sikerült megfonatni egy tiszaörvényi öreg halásszal néhány, vitathatadanul 
„hiteles” vesszővarsát (ltsz.: 65.65.1-65.65.2). Valóban az „utolsó pillanatban”: magam is jól 
ismertem a környék legnagyobb tekintélyű halászát, aki 1965-ben a Néprajzi Múzeum szá
mára a vesmverséket fonta (a gyűjtő, Erdélyi Zoltán pedig végigfényképezte a munkafolyama
tot), tudom tehát, hogy akkor már a maga számára nem készített volna ilyen fogóeszközt; 
ha még dolgozott, csak hálóversét rakott le. Ezek a jó anyagú, ám nem „jelen idejű”, hanem a 
régiesebb szintet megvalósító eszközök mégsem „rekonstrukciók”: olyan ember fonta, aki
nek még „potenciális szerszámkészletéhez” (vö. Sz il á g y i 1995. 253-254) tartozott a vesz- 
szővarsa, és alkalomadtán vagy a szükség szorításában a maga számára is bármikor ugyanígy 
készítette volna el.

1 Magam is kaptam ilyen tartalmú ajánlatokat, az „egyszeri halász” szájába adott mondat azonban afféle 
kváziidézet az ironizálás nyomatékosítására.
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A gyűjteményen belüli aránytalanságokat (lásd
A gyű jtem ény  je len leg i az 1. számú táblázatot):
Ö sszetétele _ az eszközrészletek (a háló- és horogsú

lyok, -úszók, a hálódarabok, a fel nem szerelt 
egyes horgok és véghorogtöredékek stb.) nagy mennyiségét;

-  a valóban munkaeszközöknek, tehát a halfogásra alkalmas tapogatóknak, varsák
nak, kishalászok használta különböző hálóknak a szakirodalomból ismert megannyi változa
tához képest viszonylag csekély arányát;

-  néhány szerszámtípus (legjellemzőbben a szigonyfélék, igaz, többségében nyél
re nem szerelt állapotban, tehát „töredékesen”), valamint néhány segédeszköz (például fentő, 
hálókötő tű és hörcfa, jégpatkó, jégvágó balta, szapoly) tízes, olykor százas nagyságrendű sorozatait;

-  s ezekhez képest a legnagyobb hatásfokú, a halászati árutermelés szempontjából 
„kulcsfontosságú” úgynevezett nagyhálók egy-két példányos jelenlétét vagy teljes hiányát a 
legkönnyebb „levezetni” -  ezt remélte igazolni a gyűjtemény történetének fenti vázlata -  
Herman Ottó ősfoglalkozás-felfogásából, az ennek alárendelt tárgykiválasztási gyakorlatá
ból, illetve az általa kezdeményezett kutatási irányok, következtetési sémák érdemi kritika 
nélküli hosszú „utóéletéből”.

Ha elfogadjuk ezt a „levezetést”, a mondottakból az is következik, hogy a halászat
gyűjtemény sokkal inkább tükrözi a magyar népies halászat kutatástörténetét meghatározó el
méleti és módszertani elveket -  ha szükséges, ezt „illusztrálhatja” publikációban vagy kiállí
táson - ,  mint a 19. század végén, illetve a 20. században élő halászgyakorlatot: az eszközhasz
nálat és az üzemszervezet típusos vonásait. Ha tehát arra keresünk „beszédes” bizonyítéko
kat a gyűjteményi anyagban, hogy az őstörténeti távlatú és összehasonlító módszerű követ
keztetésekhez milyen minőségű és mennyiségű argumentumokat tekintett relevánsnak maga 
Herman, és ötleteit, ráérzéseit milyen mértékben és meddig követte a magyar etnográfia, akár 
a fentebb jelzett eszközrészletek, eszköztöredékek és a jelentőségükhöz képest „túlreprezentált" 
eszközök és segédeszközök sorozatait is „forrásértékű” tárgycsoportoknak minősíthetjük. 
A kutatástörténet szempontjából még annak is lehet valamelyest információértéke -  jól kife
jezi ugyanis a Herman által kezdeményezett és Jankó által kiteljesített eszköztipológiai össze
hasonlítás adatszükségletét hogy a tízes, sőt százas darabszámú „ősi” eszközök és tartozé
kaik amúgy rendkívül adatszegények: a gyűjtés helyeként -  a semmitmondó „Magyarország” 
vagy „Alföld” mellett -  gyakrabban szerepel valamelyik vízvidék (például Balaton, Közép-Ti- 
sza), mint falu vagy város (lásd 2. számú táblázat). A funkciót, ha a nyilvántartásba vételkor 
nem foglalták bele a tárgynévbe (például harcsaszigony, gyalompogácsa, csuhahorog) csak valószínű
síteni lehet a nyilvánvaló párhuzamok alapján; nincs jelezve, körülírva a valamikori használó 
halászhierarchiában elfoglalt helye, azaz az eszköz használatának és az üzemszervezetnek az 
összefüggése stb.

A majdnem minden halas vízre kiterjedő és a halásztársadalomra vonatkozó infor
mációkban is felettébb gazdag halászati kutatások persze lehetőséget adnak arra, hogy komo
lyabb nehézség nélkül és nagy valószínűséggel kikövetkeztessük -  legyenek bármennyire hi
ányosak, vagy teljességgel hiányozzanak is a tárgyak „életrajzi adatai” hogy mely szerszá
mokat használták kishalászok melyeket nagyhalászok (vö. Só ly m o s  1965.32-65; Szilá g y i 1992a. 
153-161,168-181). Annak a lehetősége is benne van tehát a szakirodalomban, hogy az egy 
ember használta kishálókból, varsákból, véghorogfélékből a kishalász-szerszámkészletet összeállítsuk 
(a sokféle szerszám „halászüzemmé” szervezhetőségének szemléltetésére felhasználandó va-
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lamely kiállításon). A nagyhalász-szerszámkészlet ugyanilyen módszerű „megszerkesztése” 
azonban -  mivel a kerítőhálófélék hiányoznak, vagy nem a legjellemzőbb darabok, gyakran 
töredékek vannak a gyűjteményben -  aligha lenne megnyugtató módon elvégezhető.

E rekonstrukciós művelet közben alig építhetnénk a tárgygyűjtéskor szerzett és a 
leírókartonra gondosan feljegyzett adatokra. Az 1950-es évek óta is -  tehát amikor már a 
muzeológiai elvek szerint ez elvárható lett volna -  ritkán vállalkoztak arra a halászati tárgyak 
gyűjtői, hogy feljegyezzék: a „sok” (pontosan számba sem vett) azonos formájú, funkciójú ha
lászati eszköz közül kiválasztott egyeden varsa vagy egyetlen, cserepcsíkra mint tárolóeszközre 
felszedett véghorog vajon hány ugyanilyen (illetve méretben, apró részletekben mégiscsak más) 
példányban -  valamint egymással társítva és/vagy más eszközökkel kiegészítve -  alkotott „ak
kor és ott” még elfogadható -  átlagos, normaszerű, ideális -  szerszámkészletet.

Ismerve a múzeum folyamatosan fennálló gazdasági és raktározási nehézségeit, 
megvalósíthatatlanul maximalista követelmény lett volna, lenne ma is, hogy a kisipari műhe
lyek teljes szerszámkészlete múzeumba mentésének analógiájára egy kishalász, egy orvhalász, 
egy nagyhalászcsapat stb. minden eszközét -  egy-egy működőképes halászüzemet -  mintegy 
„in situ” bevigyen a múzeumba az eszményi megoldásokra törekvő muzeológus. Az ilyen öt
let nemcsak azért megvalósíthatadan, mert az 50-100 perion anyagú hálóvarsa, a 10-15-20 
cserepcsíknyi véghorog és a kiegészítő sok egyéb háló, segédeszköz, motoros ladik stb. együttes ára 
akár a milliós nagyságrendet is közelítheti, tehát megfizetheteden. Ráadásul (ezt is illik mér
legelnie minden muzeológusnak) messze nem „százszoros” forrásértékű száz varsa, mint 
egyedenegy. Azért is üluzórikus, tehát megvalósíthatadan az ötlet, mert hiába vinnénk mú
zeumba a halász szerszámoskamrájának összes darabját, mégsem tudnánk szemléltetni: ho
gyan és milyen mértékben szokta kiegészíteni az alkalmilag tárgyiasuló halásztudás, a válto
zó és változatos körülményekhez alkalmazkodás képessége mind a „még elfogadható”, mind 
az „eszményi” szerszámkészletet. Hiszen -  adatgyűjtői tapasztalatból tudom -  az „itt és most” 
vízrajzi és halélettani adottságokhoz hozzáigazított, hulladék hálóból, szedett-vedett anya
gokból sebtében elkészített ideiglenes (csekély értékű, az alkalmi használat után kiselejtezett) 
eszközkonstrukciók is hozzátartoznak bármely halászüzemhez.

Ami a publikáltságot illeti: a téma kutatásának 
A g y ű jtem én y  szak iroda lm i hagyományai miatt eléggé ellentmondásos
fe ld o lg o z o ttsá g a  helyzet alakult ki. A tárgyak tekintélyes része

(még a hálósúlyok, úszók, horgok s egyéb esz
közelemek is) az elmúlt száz év halászati publikációiból ismerhető, pontosabban: ismertnek 
tűnhet. Ha egyértelmű fogalmazásra törekszem, hozzá kell ugyanis tennem: nem a gyűjte
mény tárgyait mutatják be, inkább Herman Ottó tárgyszemléletét közvetítik mind a halásza
ti, mind a gyűjteményismertető publikációk. Azt tudjuk tehát a gyűjteményben őrzött halász
eszközökről, amit jeles elődünk annak idején elegendőnek ítélt leírni, lerajzolni/lerajzoltat- 
ni. A méretet például sohasem adta meg; még az egymás mellett elhelyezett ábrák sem azo
nos léptékűek; az eszközöket bemutató rajzok többsége eltekint az egyedi sajátosságok akár 
csak jelzésszerű ábrázolásától, csak a típusba sorolást igazoló főbb alaki jellemzőket és a funk
cionális lényeget akarja egyértelművé tenni. Nem végletesen sematizáltak persze ezek az il
lusztrációk, hiszen ha fellelhetők a gyűjteményben maguk a tárgyak, némi nehézséggel ugyan, 
de elvégezhető az azonosítás. De -  ez a legfeltűnőbb -  minden ábra azonos szemléletű: az, 
amelyik bizonyíthatóan valamely gyűjteménydarabról készült; az, amelyik a „terepen” megfi-
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gyeit, de mérete, mederbe építettsége miatt múzeumba nem vihető halászati eszközt, mód
szert akart szemléltetni, és az, amelyik -  a szövegösszefüggésből kitetszően -  az „általánosan 
jellemzőt” akarta sugallni az olvasónak, tehát egy absztrakciós művelet végeredményét: egy 
tárgytípus formai-funkcionális jellemzőit sűrítette, egyszersmind stilizálta. Ezért van, hogy ha 
csupán az ábrát és a leírást ismerjük, esetenként annak eldöntése is némi nehézséget okoz, 
hogy Herman típusalkotásának hátterében vajon egyetlen konkrét eszköz „típussá” avatása 
gyanítható-e, vagy pedig -  ahogyan az elvárható az „általánosítás” logikai műveletekor -  a 
„tárgyegyedek” apróbb formai jellemzőinek mellőzése a típusba tartozó „sok egyedi tárgy” is
meretét és figyelembevételét akarja-e kifejezni.

Aligha lenne értelme a Herman-féle illusztrációkban kifejeződő szemlélet ennyire 
aprólékos értelmezésének, ha nem ez reprodukálódott volna szinte napjainkig a halászati tár
gyakat rajzosán bemutató publikációkban. Bátky Zsigmond praktikus célú, ezért -  más tárgy- 
csoportok esetében -  pontos és szabatos ábrázolásra törekvő útmutatója, ha -  valószínűleg -  
nem Herman kliséit használta is a nyomtatáskor, az ő tárgyrajzainak szolgai ismédése (B á t k y  
1906a. 135-149). Ezek az ábrák pedig -  olykor még az azonos kliséről való nyomás gyanúját 
is felkeltve, olykor kissé átrajzolva, bár nem kijavítva, kiigazítva -  Györffy Istvánnak A  magyar
ság néprajzába írt halászatfejezetébe vándoroltak tovább (G y ö r f fy  1933a. 46-82). Összesen 41 
múzeumi tárgy rajza látszik teljesen azonosnak ebben a két -  harminc év különbséggel meg
jelent! -  kézikönyvben. Olyan eszközöké -  például a varsáké, a tapogatóké, a szigonyoké - , 
melyekről, ha stilizál, sematizál a rajzoló, alapvetően más felfogású ábrát nem, részletgazda- 
gabbat, pontosabbat, méretarányosabbat azonban bizonyosan tudott volna készíteni, kézbe vé
ve magát a tárgyat Ám olyan halászeszközök rajzai is „visszaköszönnek” -  például a billeghálóé, 
farkashálóé, méthálóé, vetőhálóé, örvöshálóé, lábóhorogé, fenékhorogé - , melyeknek kiterített/elvetett/vízbe 
merített, tehát használat közbeni lehetséges helyzetét akarja bemutatni az etnográfus instruk
cióit követő rajzoló. Hogy milyen is egy halászeszköz a meder fenekén elvetve vagy a víz alatt 
vontatva, természetesen leheteden „megfigyelni” -  megjeleníteni tehát csak az „alkotói képze
let” segítségével lehet Vagyis ugyanolyan módon, ahogyan Herman annak idején elképzelte a 
víz alatti „lényeget”, irányt mutatva ebben is a halászatról alkotott gondolkodásunknak.

Túl messzire vezetne, ha ennél részletesebben elemezném a nyíltan bevallott vagy 
rejtett példakövetést. Mégis utalnom kell rá, hogy mindazon halászati tanulmányoknak az ü- 
lusztrációi hermani szemléletűek, melyek bár valamelyik folyónak vagy kistáj kisvizeinek ha
lászati eszközeit és fogási módjait írták le, egy-egy vidéki múzeumban összegyűjtött halásza
ti tárgyakra -  tehát lerajzolható, megmérhető műtárgyállományra -  is alapozódtak. Ilyen pél
dául az Erdélyi Kárpát Egyesület kolozsvári néprajzi múzeumának Jankó János útmutatása 
nyomán összegyűjtött halászati gyűjteménye, melynek -  valamint a gyűjtés közben szerzett 
tereptapasztalatoknak -  a bemutatása szándékával kismonográfia terjedelmű tanulmánysoro
zatot publikált a gyűjtő, Sztripszky Hiador az erdélyi folyók és tavak halászatáról (Sz t r ip s z k y

1902-1903); ilyen Ecsedi Istvánnak a debreceni múzeum maga gyűjtötte halászati tárgyait 
olykor kissé rejtőzködőén vagy felületesen idéző, gyűjtői megfigyeléseit jobban hangsúlyozó 
közép-tiszai, tiszántúli monográfiája (E c s e d i 1934); vagy ilyen a kecskeméti múzeum halá
szati gyűjteményét bemutató, Szabó Kálmán által írt, kismonográfia terjedelmű összefoglalás 
a Kecskeméttel határos Tisza-szakasz és a város határában lévő kisvizek halászatáról, halász
eszközeiről (Sz a b ó  1937).

Bármennyire elfogadottá vált is a halászati kutatásokban ez a tárgyábrázolási mód, 
a hitelesebben, a tárgyak formai jellemzőiről pontosabban, részletesebben tájékoztató publi
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kációkat -  ismerve a más gyűjtemények tárgyainak publikálásakor követett elveket -  okkal- 
joggal hiányolom. Ritka az újabb halászati publikációkban is a méretarányos és az egyedi sa
játosságokat tükröző ábrázolás (lásd például Sz il á g y i 1973; 1987a).

Ami a hermani „örökséggel” való szakítás érdekében mégiscsak történt: az 1930-as 
évek leíró, katalógus jellegű gyűjteményismertetései -  Gönyey Sándoré a szigonyokról (Gö- 
n y e y  1937) és Morvay Péteré a jégpatkókról ( M orva y  1939) -  az akkori muzeológiai köve
telményeket színvonalasan képviselő, ígéretes kezdeményezések voltak egy hitelesebb tárgy
bemutatási mód érvényre juttatásában. A folytatás azonban elakadt. Ezek a legegyszerűbben 
lerajzolható, lefényképezhető eszközcsoportok persze amúgy sem kínáltak volna követhető 
mintát arra, hogyan is kellene megjeleníteni egy-egy, kiterítve százméternyi (a raktárban tá
rolva „hálóköteg”) kerítőhálót vagy cserepcsíkon tárolt, elvetve azonban több száz méternyi 
fenékhorgot. Az a teljességre törekvő típuskatalógus, melyet az 1960-as években Takács La
jos kezdeményezett, és a földművelés-gyűjteményről -  sajnos csak részlegesen, mintegy íze
lítőül -  közzé is tett (T a kács 1972), a halászatgyűjteményről kéziratban sem készült el. Meg
jelent viszont egy, a Takács kialakította elveket a halászati tárgyakhoz igazító, a rajzos és fény
képes tárgyábrázoláshoz igen sok kiváló ödetet magában foglaló típuskatalógus: Sólymos Ede 
így mutatta be a bajai múzeum halászati anyagát (SÓLYMOS 1974). Maga is utalt rá a beveze
tőben, hogy típuskatalógusát a lényegesen nagyobb darabszámú és változatosabb összetételű 
néprajzi múzeumi gyűjtemény feldolgozásához afféle „főpróbának” tekinti; a „bemutató” 
azonban elmaradt.

Arra a kérdésre, hogy zárt vagy nyílt gyűjte- 
A g y ű jtem én y  jövője ményként kezelendő-e a jövőben a halászati

anyag, a válasz aligha lehet kétséges: kitetszett 
a gyűjtemény történetéből, hogy a kérdést már évtizedekkel ezelőtt -  akkor, amikor a mai
nál sokkal több lehetőség kínálkozott volna az átgondolt gyarapításra -  a gyakorlat eldöntöt
te. Alkalmi, esedeges, azaz olykor a valós vagy vélt „hiányok” eltüntetgetésével megelégedő, 
olykor a halászmindennapokban jelentkező anyaghasználati, szerszámkészítési, fogástechni
kai változásokat is dokumentálni kívánó volt a tárgykiválasztás elve.

A nem szándékosan ugyan, de lassan-lassan mégis zárt gyűjteménnyé válásnak el
sősorban -  majdnem kizárólagosan -  személyi okai voltak. A gyűjteménykezelő muzeológu
sok évtizedeken át -  ez a megállapítás még a halászat iránt érdeklődő, részeredményeket fel
mutató Molnár Balázsra is érvényes -  csak mellékesen voltak „halászatkutatók”. Ez a helyzet 
aligha változik a közeljövőben. Nem látom, hogy bárkinek is felkészültsége és kedve lenne a 
zárt gyűjteményként kezelés látványos és koncepciózus cáfolatára.

Nem árt persze hangsúlyozni, hogy a zárt jelleg is kívánatossá tesz/tenne az eddi
ginél elmélyültebb érdeklődést, tudást, műhelymunkát. Például a kiállításrendezés kapcsán 
sem elegendő csupán a leírókartonok alapján tájékozódni egy-egy „régi” és „mutatós” tárgy 
valamikori használatának ökológiai és társadalmi feltételrendszeréről, hiszen ezekből aligha 
tudható meg mindaz, ami a „Hermán utáni" történeti és néprajzi irodalomból megismerhe
tő vagy kikövetkeztethető. Pontadanul, rosszul, félrevezetőén fejezik ki tehát történeti igé
nyű mondanivalónkat az egykori publikációkból is ismerős gyűjteményi tárgyak. Az elmélyü
lés azért is kívánatos, mert a kutatástörténeti -  sőt tudománytörténeti -  értékű és jelentősé
gű törzsanyagban rejtőző információk csak igen komoly filológiai munkával bonthatók ki. 
Herman Ottó publikációinak, gyűjtési feljegyzéseinek, hatalmas mennyiségű levelezésének
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(mert a tárgygyűjtésben is voltak neves és névtelen közreműködők, ez utóbbiak a tárgyak ér
telmezését is számottevően segíthetik) megannyi információja jórészt még kiaknázatlan. Ar
ról szintén csak részigazságok, nagyvonalú általánosítások fogalmazódtak meg a kutatástörté
neti összefoglalásokban, hogy a „meghaladhatadanul tökéletesnek” tartott hermani életmű 
„kiegészítésére” vállalkozó, azt szolgaian követő etnográfusok a 20. század folyamán mi min
dent dokumentáltak -  meglehet, szándéktalanul -  a változásokból, azaz egy -  úgymond -  
„ősi” foglalkozás eszközanyagának folyamatos használhatóságáról, változó körülményekhez 
való hozzáigazításáról/hozzáigazodásáról.

Ahhoz, hogy a formailag is, a funkció értelmében is „archaikusnak” -  a múlt szá
zadi gyűjtésűvel lényegileg azonosnak -  látszó eszközökben megbújó anyaghasználati és 
előállítás-technikai újítások maradéktalanul feltáruljanak, további elmélyült elemzések szük
ségesek. Abból indulhat ki az ilyen elemzés, hogy a halászati célú konstrukciókat -  ha fel
használtak is elkészítésükhöz gyáripari előállítású részelemeket (acélhorgot, műszál fona
lat, gyári léhést és kötelet, drótot, dróthálót stb.), s ha alkalmaztak is az ipari-nagyipari 
technológiából sarjadt „barkácsoló” megoldásokat (például hegesztést, nyitolást) -  maguk 
a halászok (ebből a szempontból lényegtelen, hogy főhivatásúak vagy orvhalászok) hoztak 
létre minden halászeszközt. Ellentétben a földművelés majdnem teljes eszközanyagával, a 
halászeszközöknek ugyanis teljességgel hiányoztak, máig alig vannak a mindennapi tevé
kenységeket, így az élelemtermelést is át- meg átjáró általános „modernizáció” által felkí
nált, kísérletileg igazoltan „nagyobb hatékonyságú”, a kereskedelemben megszerezhető vál
tozatai. Minden egyes halászeszközbe a halászattal foglalkozók (egyéni, egyszersmind kol
lektív) innovációs készsége sűrűsödik bele. Alaposan ismernie kell tehát a halászatkutató 
etnográfusnak a halászat/halfogás „ősi” -  azért ősi, mert az őskorban kialakult -  alapelve
it, melyekhez -  változzanak bármennyit az ökológiai, társadalmi és technikai-technológiai 
feltételek - az innovatív készségű halászok szükségszerűen alkalmazkodtak/alkalmazkod
nak, hogy a modernizációnak köszönhető részelemek felhasználásával egyszerre hagyo
mánykövető és hagyománytagadó „új” halfogó eszközeiket megalkossák. Aligha vitatható 
például, hogy a gyári készítésű, már Herman Ottó gyűjtése idején is felettébb kedvelt, mert 
viszonylag olcsó acélhorgok hagyományos eszközkonstrukcióba szerkesztése révén váltak 
jellegzetes és igen kedvelt halászeszközzé a 20. század elején, közepén a fenékhorgok, 
amelyekhez ahány véget használ a halász, annyiszor 40, 80, olykor 100-nál is több -  ösz- 
szesen tehát ezer, sőt több ezer -  gyári horogra volt szüksége egyetlen halásznak! (Vö. Sz i
l a g y i 1995. 229-243.) Hasonlóan lényegi változásokat involvált az 1960-as években és az
óta a már említett perionfonál és a műanyag borítású drótkábel beépítése a hálóvarsába. Bár 
az eszközkonstrukció ugyanolyan, mint kenderfonálból kötött és vesszőkarikákra feszített 
„előképe”, hamarosan minden egyes kishalász eszközkészletére kiható változások történ
tek. Egyrészt az új anyagok nem nehezülnek el a vízben úgy, mint a vízzel telítődő ken
der és fa, ezért a karikák -  így az egész fogóeszköz -  mérete jelentősen növelhető volt; 
mindaddig növelhető, míg egy ember kezelni tudja a varsát a sodró folyóvízben. Másrészt 
impregnálás nélkül is sokkal hosszabb élettartamú a perionvarsa, ha pedig nem kell évről 
évre selejtezni, újabbra cserélni, néhány év alatt megsokszorozható a készlet (vö. Sz il á g y i 
1995. 160-162).

A példák jelzések csupán, nem mutatnak rá a halászati gyűjtemény kínálta összes 
elemzési lehetőségre. E példák azonban a gyűjteménygyarapítás némely szempontjára is rá
világítanak.
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A közeli (és távolabbi) jövő alkalmi gyarapodásáról gondolkodva a műgyűjtéssel, mű
gyűjtőkkel kialakult vagy kialakítandó kapcsolattól: a műkereskedők és a gyűjteményüket felszá
moló magángyűjtők (és örököseik) kínálatától mint számottevő forrástól alighanem eltekinthe
tünk. A halászati tárgyak -  kivéve esedeg olyan elemeket, melyekből a gyűjteményben amúgy 
is nagy sorozatok találhatók (például hálósúlyok és úszók, kovács készítette nagyméretű horgok, 
nyél nélküli szigonyok, jégpatkók, kuttyogatófácskák) -  alig keltették fel a műgyűjtők figyelmét. 
Ha mégis felkeltették volna, a sokáig vízben ázott hálófélék, vesszőfonadékok romlékony anya
ga lehetetlenné tette/teszi a hosszas őrizgetést. A műkereskedőknél esedeg mégis felbukkanó, 
hitelesen 19. század végi, 20. század eleji tárgyakról, tárgyegyüttesekről csupán esetről esetre 
dönthető el, hogy hordoznak-e valamilyen -  bármilyen csekély -  új információt a gyűjtemény
ben lévőkhöz képest. Akár annak gondos dokumentálása is elegendő indok lehet persze egy- 
egy, a kereskedelmi forgalomban felbukkanó tárgy megszerzésére, hogy például egy 19. száza
di míves hálósúly, jégvágó fejsze, ólomöntő forma vagy halmérleg vajon a halász ősökre emlé- 
keztetés, azaz személyes, emocionális kötelékek miatt vagy az önmagukban „értéktelen” kurió
zumokat túlbecsülő műgyűjtői buzgóságnak köszönhetően élte-e túl a hasonló -  nem népmű
vészeti és a „régi paraszti életet” sem szimbolizáló -  tárgyak várható korát.

Érdemes számon tartani a közeljövőben még (talán) lehetséges gyűjteményfejlesz
tési módszerként azt az elvet, amelyre a halászokkal elkészíttetett használadan eszközökről 
szólva már történt utalás. Az avítt anyagú, menthetetlenül pusztulásnak indult régi tárgyak 
ezekkel való helyettesítése nem csupán az állagvédelemmel összefüggő -  persze ebből a 
szempontból is számon tartandó -  praktikus megoldás. Ha egy, a mai szerszámkészlethez 
már nem tartozó nagyhálót, kishálót vagy varsát olyan halásszal készíttetünk el, aki évtizede
ken át nemcsak használta, hanem maga fonta, kötötte -  legalábbis kész léhésből maga szerel
te fel -  azt, az elkészíttetés nem rekonstrukció. A halász latens tudásának előhívása inkább, 
mely tudás a muzeológusi „megrendeléstől” függedenül is aktivizálódhat, ha a vízrajzi, hal
élettani vagy üzemszervezési okok indokolttá teszik egy-egy, már csak a potenciális szerszám- 
készlethez tartozó „régi” eszköz felelevenítését. (Az egyszer már a használatból kikopott vej- 
sze vagy vesszővarsa újra megjelenésére valóban idézhető néhány példa; vö. Szilágyi 1989. 
9.) Ha akad halász (ma és néhány esztendeig még bizonyosan akad a hetven éven felüliek 
között), akit az ilyen eszköz készítésével meg lehet bízni, nemcsak a jó állagú műtárgy, ha
nem a teljes munkafolyamat hiteles dokumentálásának lehetősége is a nyereség oldalra köny
velhető. Hogy milyen eszközöket lehet így elkészíttetni, s hogy amit végül is a gyűjtemény
be sorolunk, hiteles műtárgy vagy kiállítható rekonstrukció, illetve másolat lesz-e csupán, 
esetről esetre a halászatkutató muzeológusnak kell majd mérlegelnie. Fel kell mérnie azt is, 
hogy mely, az irodalomból ismert, a közelmúltban még használatban lévő eszközök hiányoz
nak a gyűjteményből, de azt is, hogy a munkára vállalkozó halász mennyire tud és akar kon
zekvens lenni minden apró anyaghasználati és készítéstechnikai megoldásban, amikor a ma
ga számára már 20-30 éve nem készített eszközt hoz létre.

Néhány példát említve a még lehetséges hiánypótlásokra:
Hiányzik a halászati irodalomból ismerhető összes tapogatótípus és -változat (vö. 

Só l y m o s  1965. 137-150; Bá r d o s i 1994. 145-151; Sz il á g y i 1995. 43-59), jóllehet néhány 
régiesebb eszközváltozat akár „túlreprezentáltnak” is minősülhetne.

Ahhoz képest, hogy milyen sok méretbeli és formai változatát tartja számon a szak- 
irodalom az emelőhálóféléknek és a bokorhálóféléknek (vö. Szilágyi 1995. 60-74, 88-90), az ösz- 
szesen 31, jobbára töredékes darabbal aligha lehet képet alkotni az eszközcsoportról.
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Komolyan megfontolandó, hogy a jövő érdekében nem kellene-e az összes nagy
hálóféléből begyűjteni a típusokat és változatokat hitelesen, félreérthetetlen egyértelműség
gel képviselő darabokat (bármennyire „megfizethetedenül drága” is lenne), azaz a folyami ke- 
rítőhálóból, a gyalomból, a ke'tközhálóból, a laptolóból, a pintyből, a palónyából, a sleppzsdkból, a tükörhá
lóból (vö. Sólymos 1965. 155-159, 185-218; Szilágyi 1995. 163-198).

Legyen bármennyire alkalmi is a halászati anyag jövőbeli gyarapítása, a változások 
nyomon követésének, azaz a mindenkori jelen vizsgálatának az -  eddig elmondottakból köny- 
nyen levezethető, a halászati kutatásokban eddig is jelen volt -  igényét szintén célszerű számí
tásba venni. Az igény persze csak akkor fejleszthető kutatói programmá, ha halászatkutató lesz 
a „nyomon követő”, aki a hagyományos halászatot is, a kutatástörténet tanulságait is alaposan is
merve fel tudja mérni, hogy milyen eszközhasználati módok tanulmányozása, muzeológiai do
kumentálása tekinthető még és milyenek már semmiképpen sem etnográfusi feladatnak.

Bár számon tartom, hogy a halászat és a sporthorgászat kölcsönös egymásra hatá
sa néprajzi elemzésre érdemes, a sporthorgászok eszközhasználatát teljes egészében kívül re- 
keszteném a halászatgyűjteményen. Annak ellenére, hogy akár antropológiai, akár szocioló
giai vizsgálatot bizonyosan megérdemelne a sporthorgászat, mely -  nem árt ezt is számon 
tartani -  az egyik legnépszerűbb „szabadidős tevékenység” Magyarországon. 300 ezer főt 
meghaladó, kiválóan szervezett, és -  a mi szempontunkból ez sem lényegtelen -  „folklór
ként” értelmezhető szubkultúrával is jellemezhető a „sporthorgász-társadalom” (vö. Szilágyi 
1992b). Ha azonban a mind rafináltabb, mind drágább, a nemzetközi piacról beszerzett te
leszkópos, üvegszálas, peremorsós stb. sporthorgászkészségek értelemszerűen nem minősül
hetnek „néprajzi tárgynak”, bárki legyen is -  társadalmi értelemben -  a használójuk, és bár
milyen mértékben tágítsuk is a „néprajzi tárgy” fogalmát, az elemi logikával ellenkezne a 
sporthorgászok által szintén használt kuttyogató, vágóhorog szák vagy csalihalfogó emelőháló nép
rajzi gyűjteménybe sorolása. Noha -  vitathatatlanul -  mindezeknek a segédeszközöknek a 
közveden „előképei” -  a hagyományos halászathoz tartozva -  bármelyik néprajzi gyűjte
ményben fellelhetőek.

Azokat az eszközöket (és segédeszközöket) viszont, amelyek a halászok és az orv
halászok innovációs készségét bizonyítják, fenntartás nélkül „néprajzi tárgynak” fogadom el. 
Ha a nagyipari eredetű anyagok és eszközrészek felhasználásával összeállított hálók, varsák, 
horogkészségek évtizedek óta a gyűjteménybe sorolódtak, aligha lehet komoly érveket fel
hozni a már meglévő, de a gyűjteménybe még be nem vitt és az ezután megszülető, „új” esz
közök figyelmen kívül hagyása mellett. Azok ellen az eszközök ellen sem lehet, amelyek az 
ún. „népies” halászathoz mind lazább szálakkal kapcsolódó mai orvhalászok eszközkonstruk
ciói, és bennük a hagyománykövető formák hagyományidegen technológiai megoldásokkal 
keverednek. Ilyenek például a közelmúltban leírt dróthálós tapogatók, melyeknek vázát 
ugyan vaspálcákból hegesztéssel vagy hidegkovácsolással alakítják ki, mégis az adott vidéken 
hagyományos formát követik. Azokon a vidékeken ugyanis -  jellemzően az Alsó-Tisza men
tén - ,  ahol a meghajlított vesszőkre szerelt hálótapogató volt az „előkép”, a dróthálós válto
zat vaspálca váza ugyanolyan formájú, mint a vesszőkáva volt. Ahol viszont a csonka kúp ala
kú vesszőtapogatót helyettesíti az új anyagú borító (a Közép-Tisza vidékén, de a Fertő tónál 
is), a dróthálót tartó vaskeret -  az első és hátsó kerékpárabroncs és az ezeket összekötő rá- 
hegesztett néhány vaspálca -  csonka kúp alakot formáz (vö. Szilágyi 1995. 45-56; Bárdosi 
1994. 151). Hasonlóan a hagyománykövető orvhalász leleményessége épült bele a vasvillák 
szigonnyá alakításába, illetve a sporthorgászok által hasztalanul kárhoztatott gereblyézés esz
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közébe: az ólomba öntött hármas horgokból barkácsolt alkalmi készségbe (vö. Szilágyi 
1989. 53, 79-80).

A már nem hagyománykövető eszközhasználatot tekintem tehát a „néprajzi tárgy” 
fogalom praktikusan alkalmazható határának. A balatoni orvhalászatról szóló legújabb hír
adások már komplett állítóhalászati eszközök importjáról szólnak; olyan tömeges mennyisé
gű hal fogására alkalmas „célszerszámokról” tehát, amelyeknek nincs közük sem a magyar ha
lászhagyományhoz, sem a mai orvhalászok innovációs készségéhez.

A halászati változásokat nyomon követő gyűjteményfejlesztő program azonban -  
hadd hangsúlyozzam befejezésül is -  csak halászatkutató specialistától várható el igazán.
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T áb láza to k

1 . s z á m ú  tá b lá za t. A  h a lá s z a tg y ű j te m é n y  ö s s z e t é t e l e  tá r g y c s o p o r to k  s z e r in t

Tárgycsoport -  darabszám Tárgycsoport -  darabszám

Szigony és tartozéka: Horgos halászat és tartozékai:
szigony 169 horogkészségek (a töredékek is) 59
vágóhorog 23 egyes horgok 343
halászóhurok 1 puttyogatófácska 14
tapogató 24 cserepcsík (horog nélkül) 4

fentő (katka) 14
Rekesztőhalászati eszközök
(és töredékeik): Vízi közlekedés kellékei:

vesszővarsa 56 hajó/csónak 3
hálóvarsa 37 evező 2 8
rckcsztőhálók (mét, marázsa, szapoly 28
eresztőháló is) 11 csáklya 17
vejszedarab 2
húzó- (kerítő-) hálók Kiegészítő és segédeszközök:
(a töredékekkel, darabhálókkal hálókötő tű és börcfa 232
együtt) 37 haltartó és halszállító eszközök 59

jégpatkó 175
Kishálók: jégvágó balta 1 4

kece 37 egyéb segédeszköz 217
kaparóháló, bokorháló, vezetőháló 12
emelőháló, viliing 19 Úszók és súlyok:
dobóháló 11 kő, égetett agyag, fém, csont háló-
szák, mereggyű 16 és horogsúlyok 495
rákfogó háló (rácsa) 10 fa, gyékény, tök háló- és
eszközmodellek 11 horogúszók 138
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számú táblázat. A halászatgyűjtemény összetétele a gyűjtés helye szerint

Tájegység: Fonyód
Helymeghatározás -  darabszám 

Ismeretlen:

További 13 falu-, városnév 
Összesen

„Magyarország” 421 Velencei-tó melléke:
.Alföld" 1 26 4 falunév
„Erdély" 1
Összesen 548 Fertő tó melléke:

„Fertő vidéke”
Tisza vidéke: Hegykő

„Tisza” 5 További 6 falunév
„Felső-Tisza” 2 Összesen
„Közép-Tisza” 192
„Alsó-Tisza" 41 Ecsedi-láp és Szernye-mocsár környéke:
„Csongrád megye” (Csongrád?) 186 „Ecsedi-láp”
„Bodrogköz” 4 „Kraszna folyó”
Mindszent 161 „Latorca mente”
Szentes 59 „Bereg megye”
Szeged 50 Tyúkod
Tokaj 23 Börvely
Dombrád 20 További 5 falunév
Alpár 15 Összesen
Algyő 12
További 12 falu-, városnév 31 Körösök és Maros vidéke:
Összesen 801 Komádi

Köröstarcsa
Duna vidéke: Apátfalva

„Duna” 9 További 13 falu-, városnév
„Al-Duna” 8 Összesen
Komárom 35
Tolna 10 Erdélyi folyók, kisvizek:
Szeretnie 10 27 falu-, városnév
Mohács 9
Dunapataj 8 Tiszántúl:
Budapest 8 15 falu-, városnév
Bogyiszló 8
Apatin 8 Felvidék, Felföld:
További 27 falu-, városnév 69 12 falu-, városnév
Összesen 184

Duna-Tisza köze:
Balaton melléke: 12 falu-, városnév

„Balaton" 113
Keszthely 68 Dunántúl:
Tihany 38 24 falu-, városnév 4
Vörs 22

15
41

297

10

1
6

17
24

27
5
1
1
8
5

13
60

20
12
13
25
71

69

49

14

53

6



KÖZLEKEDÉSGYŰJTEMÉNY

GRÁFIK IMRE

A Néprajzi Múzeum gyűjteményei között több 
T udom ány tö rténe ti á tte k in té s  vonatkozásban is sajátos helyet foglal el -  rit

kán használt teljes nevén -  a közlekedés-, te
herhordás-, hír- és jeladásgyűjtemény (a továbbiakban: közlekedésgyűjtemény). A kultúra azon 
tárgyi emlékei, melyek e gyűjtemény körébe sorolhatók, a szűkebb vagy éppen tágabb értel
mezés szerint rendkívül változó mennyiségűek lehetnek. A termelés és fogyasztás terén vég
zett tevékenységek, az egyéni és társas kapcsolatok számtalan megnyilvánulása hozható össze
függésbe a szállítással és közlekedéssel, az információk adásával és vételével. Amennyiben pe
dig érdeklődésünket kiterjesztjük a fentebb vázolt emberi cselekvések szokáshagyományaira, 
hiedelemanyagára, kultikus és folklórvonatkozásaira is, belátható: alkalmasint az élet egészé
re lehet rálátásunk. S noha ez a tény igencsak megnehezítette a tárgy-, illetve témakör körül-, 
illetve behatárolását, mégis azt tapasztaljuk, hogy a néprajztudományon belül s annak múzeu- 
mi-muzeológiai gyakorlatában kialakult és hagyományozódott egy, a fentiekre koncentráló te
matikus megközelítése és leírása a kultúrának, valamint egy több-kevesebb következetesség
gel gyarapítón és elkülönített gyűjtemény.

A gyűjtemény kialakulásának eredetét keresve vissza kell tekintenünk a néprajzi 
muzeológia kezdeteire. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának (a Néprajzi Múzeum 
jogelődjének) önállóvá válásával egyidejűleg, 1872-ben a magyarországi népi kultúra tárgyi 
emlékanyagának első gyűjtési programja keretében felbukkant a szállítás és a közlekedés 
problematikája is. A múzeum hazai, magyarországi anyagának megalapozását szolgáló „ethno- 
graphiai gyűjtemény összegyűjtését és kiállítását” célzó ajánlást Xántus János fogalmazta meg 
és tette közzé (X á n t u s  1872. 267). Ebben -  többek között -  a népies kézműipar tárgyain 
túl az „ország különböző vidékein még fenmaradt eredeti jellegű paraszt-házaknak elég nagy
ban készített mintái” között szekereket és jármokat is említ (uo.).

A beérkezett anyagban -  eredendően az 1873-as bécsi világkiállításon való bemu
tatás érdekében -  természetesen domináltak az úgynevezett háziipari, népies kézműipari tár
gyak. Azonban néhány olyan tárgy is bekerült, amely -  különösen egy tágabb felfogás alap
ján -  értelmezhető a szállítás, közlekedés, illetve a hír- és jeladás körében. Tanulságos, hogy 
e korai s megalapozó gyűjtés során a nagyszebeni szász kollekciót összeállítói I-XX-ig tema
tikus egységekbe csoportosították. Ezek között a közlekedés, teherhordás témaköre önállóan
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nem szerepel, a kapcsolatba hozható tárgyak ekkor még megbúj(hat)nak például az alábbi 
csoportokban: I. cserépedények, III. fatárgyak, VI. kosarak, VIII. gazdasági eszközök, IX. vá
szon, gyapjú, XVI. Szalmafonatok, XX. egyéb tárgyak (Gráfik 1997. 42-43). Mindezekből 
következően a mai közlekedésgyűjtemény egyeden tárgyáról sem állítható teljes bizonyosság
gal, hogy a bécsi kiállításra gyűjtött anyagból került volna a gyűjteménybe.

A gyűjtemény elhelyezésére, kiállítására, bemutatására és értelmezésére, valamint 
a gyarapítására irányuló törekvések azonban egyre inkább előtérbe helyezték a műtárgyak te
matikus csoportosítását. Xántus János 1892-ben az Ethnographiában közzétett, s már a mil
lenniumi kiállítást célzó indítványában -  melyben részletesen megfogalmazza a kívánatos tár
gyak beszerzését -  a csoportok számát 31-re növelte (Xántus 1892. 306-309). Itt még min
dig nem szerepel önállóan a későbbi gyűjtemény tárgyköre.

Az első jelzés e tárgycsoport elkülönülésére -  eddigi ismereteink szerint -  Jankó 
János nevéhez fűződik. Jankó a betegeskedő Xántustól átvéve a Néprajzi Tár vezetését, el
készítette első tervezetét a gyűjtemény felállítására és rendezésére a Csillag utcai bérházba 
való költözés (1893) után. Az 1894-ből datált okmányban a IV. külső foglalkozások 4. pont
jában olvasható: „Közlekedés (kocsik, lovak, csónakok, tutajok, szánok stb. és felszereléseik)”, 
azaz a témakör önálló egységként jelent meg (idézi Szemkeö 1997a. 60).

A következő állomás az ezredéves kiállítás millenniumi faluja, illetve az ott kiállí
tott anyag, mely értelemszerűen nem tematikus bontásban, hanem portánként, épületenként 
és funkcionálisan jelent meg. A fő szerepet a ház (szoba, konyha, kamra) berendezése, a kü
lönböző használati tárgyak és viseleti darabok, textíliák kapták. Nem maradt el a gazdasági, 
illetve melléképületek kiállítása sem, a gazdasági és munkaeszközökkel együtt. A távlati né
zetrajzok arra engednek következtetni, hogy néhány portán (például a Nógrád megyei palóc 
ház félszerében és a Temes megyei bolgár ház színjében) szekér, illetve kocsi is állhatott (Jan
kó 1989. 72, 104). E szekerek, kocsik föltehetően nem kerültek be a múzeum törzsgyűjte
ményébe, vagy szétszedett állapotban -  az ideiglenes tárolás és a sok költözködés következ
tében -  elkallódhattak. Ma nem tudunk beazonosítani egyeden négykerekű járművet sem a 
millenniumi falu anyagából, hacsak a rossz állapotban lévő, leltári szám nélküli kerék-, illet
ve alváztöredékek nem sorolhatók e körbe.

A millenniumi falu lebontása után a tárgyak a Néprajzi Osztály gyűjteményébe ke
rültek. A közgyűjteménybe került műtárgyak múzeumi elhelyezése, tárolása, kezelése, tema
tikus tagolása a szakma művelőire várt. Bátky Zsigmond Útmutató néprajza múzeumok szervezésére 
című, 1906-ban kiadott munkájában úgynevezett csoportokba való beosztást javasol, megje
gyezve, hogy azt: „nem lehetett minden tárgyra nézve következetesen keresztül vinni, a 
mennyiben azok nem válnak el élesen egymástól s vannak tárgyak, melyek két csoportba is 
tartozhatnak, vagy viszont olyanok, melyeket más valaki másik osztályba sorozott volna” 
(Bátky 1906a. V).

Útmutatójában Bátky tizennégy csoportot különböztetett meg, s ebben a beosztás
ban nem szerepel önállóan a szállítás és közlekedés, valamint a hír- és jeladás tárgyköre. Az 
egyes csoportok tartalmának értelmezését elősegítendő a szerző táblákba rendezett példatá
rat is közreadott, melyekhez a tárgyakat az osztály anyagából válogatta. Áttekintve ezt a kol
lekciót azt állapíthatjuk meg, hogy a későbbi közlekedésgyűjteménybe, illetve a témakörbe 
sorolható, de más gyűjteménybe került tárgyak az alábbi csoportokban lelhetők fel (amennyi
ben a lehetséges hír- és jeladásra szolgáló „világító és hangkeltő” eszközöket is számításba 
vesszük):
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I. Gazdálkodás: taliga vagy tragacs, zsákhordó, rőzsehordó, járom, szánkóragasztó 
gúzs, faláb, vízhordó vashorga, eketaliga, „eke fa-ló”, kereplő, istállólámpások, kosarak, háti 
kosár. II. Pásztorkodás -  állattenyésztés: kászu, hócipő, tarisznyák, fanyereg, szíjsallang, zab
lák és „lovas-kantár”, kengyelvas, tarisznyacsatok, botok, tülkök, kürtök. III. Halászat és va
dászat: mankós evező, bödönhajó, lapos fenekű ladik, jégpatkó, fakorcsolya. IV. Szobabútor
zat: gyertyatartók, lámpások. V. Konyhaszerszámok: vízhordó rúd, ételhordó fazék, kettős fa
zék. XIV. Céhemlékek: dunai gabonás hajó modellje.

Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy az útmutatóban javasolt osztályokba sorolás, 
csoportosítás még az osztály éves tárgygyarapodásról számot adó jelentéseiben sem tükröző
dik pontosan, illetve következetesen. Az 1909. évi jelentés például a vételek részletezése so
rán az alábbi egységeket említi: „ruházat, női kézimunka és ékszer”; „szövés-fonási szerszám”; 
„bútorzat”; „konyhaeszköz”; „gazdasági eszköz”; „halászat-vadászati tárgy”; „használati tárgy”; 
„kismesterség tárgy”; „kerámiái tárgy”; „kultusztárgy”; „játékszer”; „zenetárgy”; „pásztoréleti 
tárgy”; „fegyver”; „templomfelszerelési tárgy”; „modell”; „üvegkép”; „szobor”; „anthropológiai 
típus-mellszobor”; „festmény”; „képes album”; „fénykép” (Jelentés 1910. 118). így csak fel
tételezhetjük, hogy a jelentésben egyébként kiemelten említett, Sztripszky Hiador Három
szék megyei (Torja) gyűjtéséből bekerült 80232-es leltári számú légelyhordó (vagy zekehor
dó) a 77 darab gazdasági eszköz vagy a 177 darab használati tárgy között került regisztrálás
ra.1 Az akkor még gyakornok Györffy István Mezőtúrról, Túrkevéről és Karcagról származó 
gyűjtése pedig, mely sallangokat és csatokat (összesen 8 darab) tartalmaz, akár a 253 darab 
kismesterségi tárgy körében is „megbújhat” a jelentésben.2

Itt jegyezzük meg, hogy a gyűjtött tárgyaknak a később kialakított gyűjteményekbe 
való besorolása vissza-visszatérő problémát jelentett. E vonatkozásban kissé zavaró az az el
járás is, amikor például Györffy István gyűjtéseit egy, sem a korabeli jelentés tárgygyűjtési fel
sorolásával, sem a későbbi szervezeti rendben kialakított gyűjteménycsoportokkal nem har
monizáló, úgynevezett tárgycsoportok szerinti megoszlásban ismerteti és értelmezi az utókor 
(Szilágyi 1984c. 583).

Időrendben a következő támpontot a tárgyi anyag csoportosítására az ugyancsak 
Bátky Zsigmond által írt Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményeiben című, 1929- 
ben megjelent kiállításvezetője adja. Itt sem találkozunk a gyűjteménybe tartozó tárgyak önál
ló megjelenésével, csupán néhány darab tűnik fel más témakör bemutatása kapcsán: a föld
művelésnél (17. vitrin) a „dunai régi gabonáshajó, dereglye és komp mintája”, „színes lako
dalmi járom Kalotaszegből” (Bátky 1929. 38), a pásztoréletnél (6. számú szekrény): „csikós
nyergek, kantárok, zablák” (uo. 40) és a halászatnál (7. tábla): „Régi balatoni bödönhajó egy 
darab kemény fából; benne evedzők” (uo. 43).

Fordulatot hozott, s a témakör egyfajta felértékelődését jelentette A magyarság népraj
za megjelenése, melynek második kötetében már külön foglalkoztak a témával. A Györffy Ist
ván által írt Gazdálkodás részben a VI. fejezet a Teherhordás, közlekedés, jármű címet viseli (Györffy 
1933a). Belső tagolásában („Teherhordás emberi erővel”; „A közlekedés és a híradás”; „Út,

1 Lásd NMI 151/1909. Sztripszky Hiador jelentése és elszámolása háromszéki gyűjtőútjáról.
2 Lásd NMI 147/1909. Györffy István gyakornok jelentése nagykunsági és tiszavidéki gyűjtőútjáról. 

V. 26.-VII. 19 között. A jelentés további -  később egyértelműen -  a közlekedésgyűjteménybe tartozó, 
illetve sorolt tárgyakat is tartalmaz. Ilyenek például a 78683-as és 78684-es leltári számú nyergek Túr- 
kévéről.
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híd”; „A gyalogos közlekedés, faláb, korcsolya”; „Vízi járművek”; „Szán, vontató”; „Talyiga, sze
kér, rakodás, kocsi”; „Befogás, szerszám”; „Hátalás, nyereg”) pedig mintegy előlegezi a -  ki
sebb változtatásokkal -  létrejött tematikus felosztást.

A magyar néprajztudomány első nagy összegzése -  valamint az annak hátterében 
levő nemzetközi példák -  és a magyar néprajz külföldi tapasztalatokat szerző kutatóinak is
meretei formálták tovább a néprajzi tárgyanyag múzeumi kezelésének gyakorlatát. K. Kovács 
László 1939-ben publikálta a Néprajzi Értesítő hasábjain a Néprajzi múzeológia című tanulmá
nyát (Kovács 1939b). Ebben a szerző részletesen kifejti gondolatait „a gyűjtemény múzeum
technikai szempontból szükséges csoportosításáról”. Ennek kapcsán tizenöt szakcsoportra 
osztotta a magyar népi kultúra tárgyi anyagát, mely csoportok néhány eltéréssel lényegében 
megfelelnek a múzeum jelenlegi gyűjteményeinek.

A VI. egységben szerepel a Teherhordás, közlekedés mellyel kapcsolatban itt is az ol
vasható, hogy: „Ez a csoport természeténél fogva, mindegyik csoporttal szoros kapcsolatban 
van. Tagolásakor az alcsoportok által való részletezés helyett inkább az egybefoglaló alcso- 
portosítást alkalmazzuk.” (Kovács 1939b. 269.) A szerző által javasolt, illetve kialakított al
csoportok rendje a következő: 1. „Teherhordás emberi erővel”; 2. „Állatok hátán”; 3. „Csúszó 
járművek”; 4. „Gördülő járművek”; 5. „Úszó járművek”; 6. „Közlekedés, híradás”; 7. „Út, híd”.

Figyelmet érdemel, hogy egyes alcsoportok (1., 6., 7.) tartalma magyarázatot, illet
ve a tárgyak besorolását segítő értelmezést kap. Tanulságos ezek felidézése.

„1. Teherhordás emberi erővel. Ide azok a teherhordó módok, eszközök tartoznak, 
amelyekben az ember a legfontosabb tényező, pl. kézről-kézre adogatva szállítanak valamit (vá
lyogot, téglát) vagy kézben, vállon, fejen, eszközzel vagy anélkül, stb. Nem vesszük azonban ide 
azokat a módokat, midőn az ember a terhet már nem maga cipeli, hanem valamilyen alkalma
tossággal húzza maga után, esedeg maga előtt tolja vagy úsztatja, stb.” (Kovács 1939b. 11.)

„6. Közlekedés, híradás, ebbe a csoportba azokat a módokat soroljuk, ahogyan az 
ember az egyik helyről a másikba eljut, de nem teherhordás céljából, pl. utazás gyalog, lóhá
ton, lápon lápi cipővel, hóban hótalpakkal, sível, sárban falábon, stb. Természetes dolog, hogy 
ezek a mozgások nagyon sok esetben, sőt a legtöbb esetben egybe vannak kapcsolva teherszál
lítással is, ebben az esetben azt kell mérlegelni, hogy melyik az elsődleges cél... ha a dolog 
mind a közlekedés, mind a teherhordás szempontjából fontos, az esetben mindegyik csoport 
számára készítsünk... [dokumentációt]. A híradás körébe vágnak a különféle jelek, pl. fa kér
geinek a bevágása, valamilyen színes rongy feltűzése fára, árbocra, hiradás tűzzel, tükröző tár
gyakkal. Híradás dobbal, kereplővel, stb., kürtök, dudák, sípok, stb. és az emberi hang, mint a 
híradás eszköze. Híradás jelvények (írott vagy íradan) körülhordozása által. Híradás állatok (fő
leg madarak) útján, stb. A pásztorok fenti híradó, jeladó módjait ide is beosztjuk.” (Uo. 12.)

„7. Út, híd. Ösvények, utak taposása, vágása, készítése. Útjelzők, mérföldfák, útti- 
lalomjelek, stb. Átkelőhelyek, pallók, hidak készítése.” (Uo. 12.)

Amint az a felsorolásból is kitűnik, a hír- és jeladás tárgyai jellegük és használatuk 
révén sokkal inkább illeszkedtek más gyűjtemények anyagába. így például a kereplők a gaz
dálkodás-, illetve a szokás- és játékgyűjteményben, a hangszerek a zenegyűjteményben, a cé
hek jelvényei és behívótáblái a mesterséggyűjteményben találhatók.

A magyar néprajzi kutatások egészére s azon belül a tematikus egységek tagolásá
ra nézve is egyfajta iránymutatásnak tekinthetők az 1945 és 1949 között megjelent Magyar 
népkutatás kézikönyve című sorozatban kiadott áttekintések és ajánlások. A közlekedés témájá
val kapcsolatban K. Kovács László írt tanulmányt A magyar népi közlekedés kutatása -  Közlekedés,
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teherhordás; hír- és jeladás címmel (Kovács 1948c). Ebben a szerző a szakmai hagyományoknak 
és korábbi felfogásának megfelelően értelmezi a tárgykört, utalva a szétválasztási nehézségek
re és a lehetséges átfedésekre. Végső következtetésként megjegyzi, hogy: „a közlekedés, te
herhordás, hír- és jeladás tulajdonképpen nem önmagukért valók a nép életében; nem elkü
lönülve jelentkeznek, mint merev kategóriák, hanem beleszövődve az élet és a munka min
den mozzanatába. Ha mégis külön foglalkozunk velük, azért tesszük, mert ezáltal bepillan
tást nyerünk az emberi tevékenykedés: a munka mechanizmusába, abba az óriási, főleg tech
nikai, de társadalmi szervezésbe is, amely az ember végezte munkát s annak eredményét kul
túrává és civilizációvá teszi.” (Kovács 1948c. 2.)

Bizonyos praktikus kutatási, feldolgozási és múzeumi-muzeológiai megfontolások
ból „az anyag rendkívüli sokfélesége és nagyon egymásba való szövődöttsége miatt” felvázol 
egy áttekintést -  mint maga is fogalmaz „meglehetősen erőltetett rendszerbe” foglalva (Ko
vács 1948c. 2-4).

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a kézikönyvben megfogalmazottak egyfajta szakmai 
kánonként érvényesültek az elkövetkező évek néprajzi kutatásaiban és a muzeológiában. Igaz 
ez még akkor is, ha azt tapasztaljuk, hogy a 2. világháború utáni első értékelő áttekintésben 
(Tálasi 1955) a téma nem önállóan jelenik meg. Ebből következően természetesen nem is 
kerül a szállítás és közlekedés minden tartalmi kérdése mérlegre, csak azok, amelyek a na
gyobb, kiemelt és fontosabbnak ítélt tárgykörök tárgyalása során felvetődtek. így például az 
állattartás kutatásának felmérésénél olvashatjuk a következőket: „K. Kovács László A magyar 
népi közlekedés kutatása c. tanulmányában... rámutatott a fogatolással kapcsolatos kutatási 
problémákra, s ugyanő egyes kivesző járművek és fogatolásmódok típusairól filmfelvételeket 
is készített, azonban Némethy Endre egy megfigyelésén [lásd N émethy 1946] kívül... erről 
a területről publikáció nem történt. Némethy Endre táji észrevétele az egyes iga alkalmazá
sáról már új jelenségre figyelmezteti kutatóinkat, amely azóta országos elterjedésű, új páros- 
fogatolások is tűntek fel az utóbbi években szerszámmódosításokkal, járműváltozásokkal, s 
mindez szakirodalmi rögzítést is kíván.” (Tálasi 1955. 23.)

A gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatásának áttekintése során pedig az 
alábbiakat állapítja meg a szerző: „A víziélethez kapcsolódva jelezzük, hogy a hajósélet, vízi
forgalom és a vízi járművek ismeretében két kutatónk munkásságából komoly előrehaladás 
történt. Betkowszki Jenő [...] munkássága [lásd Betkowski 1954; 1955] és Csermák Géza szin
tén befejezett dolgozata [...] [lásd Csermák 1956] vizenjáróink életformájáról, víziforgalmunk 
egykori járműveiről, az emberi és állati erővel végzett vontatásról és a munkaszervezetekről 
már alig remélt bőségű ismeretanyagot és felvilágosítást nyújt.” (Tálasi 1955. 31.)

E megállapításokat azért idézem, mert e kutatásoknak egyrészt tárgygyűjtéssel do
kumentálható eredményei is voltak, másrészt mert azt is mutatják, hogy a közlekedésgyűjte
mény tárgyai más tematikus kutatások során (is) gyarapodtak, illetve gyarapodhattak.

A téma következő nagyobb áttekintése az 1970-es évek második feléhez, az ELTE 
tárgyi néprajzi tanszékének 25 éves jubileumához (1976) kötődik, amikor egy önálló tanul
mánykötet jelent meg, amely a magyar néprajznak az anyagi kultúra kutatásában elért ered
ményeit foglalta össze (Tálasi 1978). Egyes tanulmányok tartalmilag köthetők a Néprajzi 
Múzeum gyűjteményi rendjéhez, mások nem. Az áttekintések azonban az előbbiek esetében 
sem a gyűjtemény ismertetését tartalmazzák, hanem a témakör egészének kutatottságáról ad
nak képet. E sorok írójaként egyike vagyok azoknak, akik érdeklődésükben, kutató- és fel
dolgozómunkájukban előtérbe helyezték a szállítás és a közlekedés egyes témáit (átvéve és al
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kalmazva a magyar és a nemzetközi néprajzi bibliográfiák tartalmi tagolásában a gazdasági 
élet nagyobb egységén belül használt terminológiát), s mint ilyen kaptam lehetőséget az el
ért eredmények és a további feladatok felmérésére (Gráfik 1976-1978). A felkérés értelmé
ben feladatom a korábbi szakmai differenciálódás figyelembevételével a téma áttekintése volt. 
Ezért is állapíthattam meg, hogy a „néprajzi kutatások nem minden szempontból szerencsés 
sajátos specializálódása, belső tematikus hierarchiája, s a tudománytörténeti tradíció többé-ke- 
vésbé kialakította a szállítás és a közlekedés kutatásának viszonylagos önállóságát, tematikus 
elkülönülését” (Gráfik 1976-1978. 124).

A fentiek figyelembevételével akkor arra a következtetésre jutottam, hogy a szállí
tás és közlekedés vizsgálatának nagyobb tematikus egységei a következők: „1. Úthálózat; 2. Sze
mélyi közlekedés; 3. Teherhordás emberi erővel; 4. Hátalás, málházás; 5. Csúszóeszközök; 6. Ke
rekes járművek; 7. Vizi járművek.” (Gráfik 1978. 128.) Lényegében ez a tagolás -  kisebb ki
egészítéssel és részletezéssel, illetve pontosítással -  maradt irányadónak a Magyar néprajz című 
összefoglaló vállalkozás számára is.

A szállítás és közlekedés kutatásának tudo-
A g y ű jtem én y  tö r té n e te  mánytörténeti áttekintése során több alkalom

mal utaltam a muzeológiai összefüggésekre. 
A közgyűjteményi, múzeumi -  főként tárgyi -  kollekciók létrejötte és gyarapítása többnyire 
azonos trendet mutat, mint a téma tudományos kutatása és feldolgozása. Azt azonban nem 
állíthatom, hogy a kialakult/kialakított önálló közlekedésgyűjtemény anyagával pontosan do
kumentálni tudnám a felvázolt tudománytörténeti folyamatot. Ennek több oka van.

Mindenekelőtt az a tény, hogy a Néprajzi Múzeum magyarországi gyűjteményeit 
megalapozó 1872-1873-as Xántus János- és Rómer Flóris-féle gyűjtések anyaga több vonat
kozásban is mostoha körülmények közé került (lásd például Gráfik 1997). E kollekcióban -  
ha nem is nagy számban, de -  felbukkantak a közlekedés és teherhordás témakörébe sorol
ható tárgyak. Sorsuk azonban nehezen és sok bizonytalansággal követhető. Csak a legfonto
sabbakat említve:

-  rendkívül hiányosak a korabeli dokumentumok: tárgyjegyzékek, azonosításra al
kalmas leírások, átadás-átvételi iratok;

-  a gyűjtött tárgyak részben múzeumok, részben pedig múzeumi épületek, raktá
ri helyiségek között a kényszerű költöztetések során szinte napjainkig folyamatosan „vándo
roltak”, s eközben tönkrementek, eltűntek;

-  a múzeum belső rendjének véglegessé válásával és a muzeológiai munka révén 
végzett raktárrendezések alkalmával előkerült tárgyak meghatározása azt mutatja, hogy a köz
lekedés témakörének egyes tárgyai más-más tematikus (például a halászat-, kerámia-, textil- 
és viselet-, kosár-) gyűjteményekbe kerültek.

Amennyiben a törzskönyvi bejegyzéseket vesszük alapul, úgy láthatjuk, hogy a köz
lekedésgyűjtemény jelenlegi kollekciójában a legkorábbi, múlt század végi gyarapítások tárgyai 
tükrözik a múzeumtörténet meghatározó folyamatait, eseményeit. Azaz többnyire ugyanazon 
gyűjtők, kutatók által és ugyanazokkal a módszerekkel, eljárásokkal gyarapodott a leendő köz
lekedésgyűjtemény is, mint a múzeum más gyűjteményei. Az e korszakban bekerült tárgyak 
mennyisége oly szerény, hogy érdemes pontosan felidézni a rájuk vonatkozó adatokat.

Tudománytörténeti tényként kell kezelnünk, hogy a legkorábbi tárgyak köréből 
több azért nem kerülhetett a későbbi közlekedésgyűjteménybe, mert azokat 1930-ban a mú
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zeum elcserélte a Finn Nemzeti Múzeummal.3 Ilyen -  mára már igencsak felértékelődött -  
tárgy például az a bunyevác nyereg (ltsz.: 5241, Kelebia), amely 1893-ban „Brinza Máriától 
az osztály rendes gyűjtőjétől vásároltatott az évi dot.-ból” (tksz.: 94). A tárgycsere ténye azon
ban nincs elég körültekintően dokumentálva, ugyanis a törzskönyvbe nem került bejegyzés
re, illetve a leltárkönyvben sem történt meg a leltári tétel törlése.

Ilyenformán az első két tárgy, egy szénahordó Torontál megyéből (ltsz.: 10205) és 
egy faláb Háromszék megyéből (ltsz.: 11121) Jankó János gyűjtése révén került a gyűjtemény
be 1897-ben. A következő évben került sor az Iparművészeti Múzeumba került néprajzi tár
gyak átadására; ez ismét két darab tárgyat, két Nyitra megyei járompálcát eredményezett 
(ltsz.: 15243, 15514). Ugyancsak 1898-ban került a múzeumba Herman Ottó gyűjtésének 
anyaga, melyből a következő tárgyak valók: hasló (ltsz.: 16682, Felvidék), 3 darab bőrsallang 
(ltsz.: 16684, Alföld; 16722, Kiskunfélegyháza; illetve 16724, Túrkeve), nyakló (ltsz.: 16690, 
Magyarország), 2 darab szíj csattal (ltsz.: 16726 és 16727, Hortobágy), láncos zabla (ltsz.: 
16912, Magyarország), sajtárhordó (ltsz.: 33827, Zólyom megye). A millenniumi kiállításra 
felajánlott tárgyak közül két vízhordó rúd (ltsz.: 23582 és 23661) került a gyűjteménybe, az 
egyik Bács-Bodrog, a másik Csík megye ajándékaként. 1899-ben Brinza Máriától vásároltak 
4 darab mohácsi vízhordó rudat („obramencát”, ltsz.: 28412-28415).

Az első nagyobb vásárolt kollekció 1903-ból származik Aszódról, mégpedig Cser- 
gheö Ervin főhadnagytól, aki föltehetően huszár volt, ugyanis még ugyanebben az évben, il
letve 1904-ben is főként zablákat (58 darabot) adott el a múzeumnak.

A korabeli (mű)gyűjtőkkel való kapcsolatra utal az első nagyobb, magánszemélytől 
származó ajándék kollekció. A múzeum a századelőn 1903-tól kezdve több Ízben kapott aján
dékba, illetve vásárolt tárgyakat Farkas Sándor szentesi gyógyszerész magángyűjteményéből, 
melyből később a gyűjteménybe több száz tárgy: kengyelek, zablák és csatok kerültek 1903- 
ban, 1904-ben, illetve 1907-ben (az első két év tárgyai Nagy-Alföld, illetve Alföld, az utób
biak Bogyiszló származási hellyel jelölve). 1909-ben ugyancsak ebből az anyagból került be 
vásárlás révén (szentesi származási hellyel) egy rézcsat (ltsz.: 77540), valamint két zabla (ltsz.: 
77565 és 77566). E tárgyak közül többet bemutat (például az 1. számú ábrán kengyelt) 
Bátky Zsigmond (B á t k y  1903b. 37).

A már említett néprajzkutatók (Jankó János, Herman Ottó, Györffy István, Sztripsz- 
ky Hiador), vagy például Semayer Vilibáld (1903: hevedercsat, ltsz.: 38925, Szamosújvár), 
Beluleszkó Sándor és Györffy István (1911: járompálcák, ltsz.: 95072 és 95073, Udvarhely 
megye), Viski Károly (1925: zablák, ltsz.: 126225-126227; valamint'szíj, ltsz.: 126246, mind 
Nagyszalonta), Gönyey Sándor (1932: vízhordó rúd, ltsz.: 131421, Somogy megye), Gunda 
Béla (1938: korsóhordó rúd, ltsz.: 135843, Somogy megye) gyűjtései, illetve vásárlásai között 
már ugyancsak korán, a századelőn feltűnik egy másfajta gyűjteményfejlesztési mód, illetve 
lehetőség. Ez két főbb vonatkozásban figyelhető meg. Egyrészt a tervezett gyűjteménygyara
pításra fordítható költségvetés növekedésében, másrészt a gyakoribb terepmunkával össze
kapcsolódó tárgygyűjtésben.

Itt ismét fontos megjegyzést kell tennünk. A már hivatkozott Finn Nemzeti Mú
zeummal történt csere során 1930-ban több, a század első évtizedeiben gyűjtött tárgy került 
külföldre. A későbbi közlekedésgyűjtemény szempontjából ilyen például az a 95087-es leltá
ri számú faragott és festett járom (Kecsetkisfalud), mely Beluleszkó és Györffy István közös

3 NMI 70/1930. Finn múzeumigazgatóval való levelezés csereajánlat tárgyában.
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Udvarhely megyei gyűjtőútja során került megvásárlásra, a jelentés szerint 6 korona érték
ben.4 Ez esetben azonban mind a törzskönyv (tksz.: 1785), mind a leltárkönyv regisztrálja a 
tényt: „Kicserélve a Finn Múzeummal No. 70/1930.”

Egy 1905-ös törzskönyvi bejegyzés szerint a gyűjtemény Kovács János gazdálko
dótól vétel révén gyarapodott egy járommal (ltsz.: 59833) és egy tézslával (ltsz.: 59834), Da- 
róc helyszín megjelöléssel. 1909-ből egy csere útján való gyarapodás is dokumentálható. Szin
tén a törzskönyv adatai szerint a Vasvármegyei Kultúr Egyesület két darab Vidorlakról szár
mazó hajdivánja (ltsz.: 77384 és 77406) került így a múzeumba.

A későbbiekben a már említett gyűjteménygyarapítási, illetve -fejlesztési módok -  
változó gyakorisággal és eltérő tárgymennyiségeket eredményezve -  lényegében napjainkig 
fellelhetők a közlekedésgyűjtemény alakulásában. Néhány különleges és tudománytörténeti 
vonatkozással is rendelkező esetre azonban érdemes ráirányítani a figyelmet. A gyűjtemény 
szempontjából ugyan nem túl jelentős (mindössze egyetlen tárgy: egy csat Hont megyéből, 
ltsz.: 105913), de mint tény figyelmet érdemel 1917-ből az 1663-as törzskönyvi tétel, amely 
szerint a megszerzés módja „átvétel a Régiségtárból”, mely köztudottan a Magyar Nemzeti 
Múzeum része volt. Vidéki múzeumból is került a gyűjteménybe tárgy: 1933-ban a kecske
méti Városi Múzeumból két csat (ltsz.: 132506 és 132510), melyek lelőhelyeként is Kecske
mét szerepel. Hasonló akció eredménye az a két -  feltehetően szekérre való -  gyékény is 
(ltsz.: 135815 és 135816), melyek a 3402-es törzskönyvi bejegyzés szerint a „M. Kir. Mező- 
gazdasági Múzeum átadásaiként 1938-ban kerültek a múzeumba. Jelentősebb azonban az a 
mintegy 90 darab tárgyból álló lószerszámdisz-kollekció (rézdísz, sörényfésű, csat, ltsz.: 
123817-123907), melyet a Magyar Fémelosztó Rt.-től vett meg -  pontos származási hely 
megjelölése nélkül -  a múzeum 1920-ban. E tárgyak válogatása feltehetően korábban történt 
(vö. Szilágyi 1984. 584), de a törzskönyvi bejegyzés szerint: „Magyar Fémelosztó Rt. -  vétel 
29399. 40 K -  Fémközpont budapesti raktáraiból kiválogatott muzeális értékű réz és fém
tárgyak” csere, selejtezés és átadás révén később változó tételszámmal, leltárba véve 1920. no
vember 17-én (tksz.: 2244).

A törzskönyv 2871. bejegyzése alatt 1932-ben mint Madarassy László vásárlása 
szerepel egy 15 tárgyból álló tétel, de egy kiegészítő utalásból arra következtethetünk, hogy 
ez valójában nem más, mint az úgynevezett Garay Ákos-féle gyűjtemény (ltsz.: 131094, 
131030ab, 131155, 131158, 131174-131184), melyben változatos tárgyféleségek találhatók 
(például kantár, sallang, faláb, szíj, csat), különböző származási helyekkel (például Kecske
mét, Alföld, Erdély, Tolna megye). Megjegyzendő, hogy mindkét kollekcióból a múzeum 
más gyűjteményeibe is került több-kevesebb tárgy. Garay Ákossal kapcsolatban megemlíten
dő, hogy nemcsak tárgyakkal, hanem nagyon értékes, dokumentum erejű rajzokkal is gyara
pította a Néprajzi Múzeum gyűjteményét. Sajnos a közlekedéssel kapcsolatos rajzai (lószer
szám és nyereg, illetve ló szekérrel) valahol kallódnak. Szerencsére nyeregrajza publikált 
(lásd G a r a y  1936).

A törzskönyvi bejegyzések iménti példái a közlekedésgyűjtemény esetében is arra 
engednek következtetni, hogy -  a szakmai igények megfogalmazásai ellenére -  a gyűjtemény
gyarapításban nem a terepmunka és a helyszíni tárgygyűjtés dominált. Ebben a tekintetben a 
hasonlóság más kollekciókkal szembeödő, és nem véleden. A textil- és viseletgyűjtemény egy

4 NMI 99/1911. Dr. Beluleszkó Sándor és Györffy István elszámolása székelyföldi gyűjtőútjukról, előb
binek nagyváradi kiküldetéséről.
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ilyen típusú felméréséből tudjuk, hogy „több mint 70% került be műkereskedőktől, gyűjtők
től és falusi árusoktól” ( F é l  1963a. 81; vő. B á t k y  1903b). E z  a körülmény egyfelől komoly 
muzeológiai problémákat vetett és vet fel, másfelől magyarázatul szolgál bizonyos aránytalan
ságokra, adatok hiányára.

Természetesen újabb fejezet kezdetét jelenti a közlekedésgyűjtemény életében is 
az a strukturális változás, amelynek eredményeként a korábbiakban a Magyar Nemzeti Mú
zeum keretében működő Néprajzi Tár, illetve Néprajzi Osztály 1947-től szervezetileg is kü
lönváló intézményként mint önálló Néprajzi Múzeum folytatta szakmai tevékenységét.

A háborús éveket és a 2. világháború utáni változásokat is magában foglaló idő
szakról szóló publikációban a Magyar Osztály kapcsán a közlekedésgyűjtemény ugyan nincs 
megnevezve (B a la ssa  1954b. 301), de tudjuk, hogy ezekre az évekre esnek a helyreállítási 
munkálatokkal, az állományrevízióval és a tematikus gyűjteményeknek önálló raktárhelyisé
gekben való elhelyezésével összefüggő szerkezetátalakítások.

A gyűjteményi struktúra kialakításának elképzelései -  mint azt már felidéztük -  az 
1930-as évek végének múzeumi-muzeológiai kezdeményezéseire utalnak vissza (vő. KOVÁCS 
1939b). „A múzeum gyűjteményi profiljának megfelelően vált szét a hazai és az egyetemes 
anyag magyar és nemzetközi osztályra, ezen belül pedig megszerveződtek a mindmáig eg
zisztáló tematikus gyűjtemények a következő megoszlásban: a Magyar Osztályon belül 1. 
Gyűjtögetés, 2. Földművelés, 3. Állattartás, 4. Halászat, 5. Táplálkozás, 6. Település, építke
zés, 7. Közlekedés-teherhordás, 8. Házbelső, 9. Mesterségek, 10. Kerámia, 11. Textil-viselet, 
12. Hagyomány tárgyai.” (S e l m e c z i K o v á cs  1989. 19.)

A néprajztudomány irányítói, művelői -  a kikerülheteden ideológiai befolyás elle
nére -  olyan új tudományos programokat, feladatokat fogalmaztak meg, amelyek jelentős 
mértékben gazdagították ismereteinket, s gyarapították a tárgyi gyűjteményeket (vö. 
H o f f m a n n  1972; H o f e r  1973).

Ami a szűkebben vett gyűjteménygyarapító tevékenységet illeti, abban fellelhető a 
korábban meg nem valósult elképzelések kiteljesítésének szándéka (például a gyűjteményi 
katalógus elkészítésére vonatkozó munkálatok, lásd T a k á cs  1972. 23), de megjelentek új igé
nyek is (például az úgynevezett monografikus tárgygyűjtés, lásd F é l - H o f e r  1964) is. Ez 
utóbbiak körében még a régi nyilvántartási szisztéma alapján került regisztrálásra 1949-ben a 
törzskönyv 3981. tétele alatt a „Változásvizsgálat csoport gyűjtése” (Hetény János, Manga Já
nos, Bodrogi Tibor, Csermák Géza, Hofer Tamás, Diószegi Vilmos): egy fatengelyes szekér, 
illetve részei (ltsz.: 141654) a Baranya megyei Hidasról. E gyűjtés feltehetően azonos azzal a 
programmal, amelyre a Magyar Osztály 1948. és 1949. évi működéséről szóló jelentések utal
nak: „Az osztály tisztviselői részt vettek a Bonyhádkörnyéki bukovinai székelyek közötti 
gyűjtésben.”5 A jelentések szerint 1948-ban Csilléry Klára Kéty, Bakó Ferenc Kakasd, Cser
mák Géza Hidas, 1949-ben Csilléry Klára és Fél Edit Kéty, Balassa Iván és Barabás Jenő Hi
das településeken gyűjtött.6

1950-ben került bevezetésre a nyilvántartás korszerűsítése, s az új múzeumi tör
vénnyel annak országos érvénybe léptetése. Ennek a gyűjteményi munka szempontjából is 
fontos elemei: az új tagolású leltári szám használata és az úgynevezett nyolcpontos leírókar
ton követelménye, valamint a tárgyakról azonosításra alkalmas fénykép készítése. Noha ezek

5 NMI M. O. 5/1949.
6 NMI M. O. 1/1949.
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a követelmények még napjainkban sem tekinthetők teljes egészében teljesítettnek, mégis ál
líthatjuk, hogy a tárgyakra nézve az információkat megsokszorozták.

A közlekedésgyűjtemény első, a gyűjteményt megkülönböztetett szakmai figyelem
mel gondozó muzeológusa Földes László volt. A Néprajzi Múzeum I960, évi tárgygyűjtése című 
beszámolóban valójában az ő megállapítását olvashatjuk: „A Közlekedés-teherhordás gyűjte
mény a Múzeum egyik legkisebb, legszegényesebb, legkevésbé tervszerű gyarapítás révén ki
alakult gyűjteménye.” ( F ö l d e s  1961. 71.) Ebből kiindulva nem meglepő, hogy az 1960-ban 
bekerült 38 darab tárgy esetében azoknak hiánypódó voltát hangsúlyozza a beszámoló, rá
mutatva, hogy mindegyik tárgy értékes gyarapodást jelent. Ha mégis ki kell emelni valamit, 
az az alábbiakban fogalmazódott meg: „Az állati erő kihasználásával járó fogatos eszközanyag gyara
podása annál örvendetesehb, mert ennek hiánya volt a legfeltűnőbb, legégetőbb a gyűjteményben. Köztudomá
sú, hogy a szekér, kocsi a népi közlekedés és teherhordás legfontosabb eszköze, a maga nemé
ben épp olyan központi jelentőségű, mint a földművelésben az eke. Ennek ellenére gyűjte
ményünkben egyeden teljes példány (egy lovas szekér Komádiból) volt. Mint legfontosabb te
endőt vettük tervbe, hogy a következő években az ország különböző táji és egyéb szekér-, ko
csi-, szán típusait beszerezzük. E program megvalósításában az 1960. évben első lépésként 6 
nagy teherhordó eszközt szereztünk meg [...] A fogatolás eszközei között (7 járom...) beke
rült...” (F ö l d e s  1961. 72-75, kiemelés-G. /.). A beszámolóban bizonyos gyűjteményfejleszté
si alapelvek, gyűjtési koncepciók, tudományos és muzeológiai megfontolások is megfogalma
zódnak az egyes tárgyak kommentálásában, melyeket tanulságos felidézni. Ilyen például „a 
Börzsöny hegységből (Kemence) megszerzett fakjözelítő szánkó (60.11.1), amelynek érdekes 
interetnikus kapcsolatairól a tárgy gyűjtője írt nemrégiben tanulmányt [E r d é l y i 1958], Mint 
kimutatta, e szánkót egy fakereskedő vállalat által 1910-ben Erdélyből ide telepített román 
favágó munkások hozták magukkal, s román szánkó, oláh szánkó néven meghonosodott.” (FÖL
DES 1961. 72.) Ide sorolható a két vontatókocsi, úgynevezett bolondkocsi (ltsz.: 60.161.58, 
60.161.59) is. „A vontató magyar alföldi specialitás. Mindkét példány a Csongrád megyei Mind
szentről származik [...] Formailag két változatot képviselnek; egyik, a régebbi típus tömör sajtkere
kekkel, az újabb küllős kerekekkel.” (F ö l d e s  1961. 73, kiemelés -  G. I.) Ebben a vonatkozás
ban érdemel figyelmet a „Kéken megszerzett lószerszám (60.61.43.1--4) egyrészt az ugyaninnen 
származó lovas kocsihoz kiegészítésül, másrészt a gyűjteményünk háború alatt nagyrészt elpusztult lószerszámai
nak pótlásához is szolgál.” ( F ö l d e s  1961. 75, kiemelés -  G. /.) Végezetül egy már hivatkozott ku
tatási feladatmegjelöléssel kapcsolatban idézünk a jelentésből: „Vas megyéből vásároltunk egy 
egyes igát (60.88.150), ami az utóbbi félévszázadban -  a paraszti gazdaságok osztódásának, válságá
nak egyik jeleképp - , bár szórványosan, de országszerte kezdett feltűnni; legtöbb helyen még 
megállapítható, hogy az első példányt ki és honnan honosította meg a faluban.” (F ö l d e s  
1961. 75, kiemelés -  G. I.)

A Néprajzi Múzeum évkönyvében megjelent gyűjtési beszámolók szinte minden 
esetben oly módon fogalmazódtak meg, hogy egyben értékeltek is, elhelyezték a fontosabb 
tárgyakat a gyűjtemény és a tárgykör egészében, a népi-paraszti kultúra összefüggésrendjé
ben. Ezt példázza az 1962-es év anyaga is, melyet csaknem teljes egészében érdemes felidéz
ni: „a Közlekedés Gyűjtemény gyarapodásáról szóló áttekintést az [...] e gyűjteménybe bejött 
legértékesebb tárggyal kezdjük: a Bag községből (Pest m.) származó lovas kocsival, lőcsös kocsival 
(62.94.82). Azl958-ban, helyben készített, szegény paraszt által használt kocsi igen jelentős 
gyarapodást jelent abban a tárgycsoportban, amely lassan alakulóban az ország különböző tájai
nak szekér- és kocsi-fajtáit van hivatva képviselni [...] A most vásárolt szép kivitelű, ép állapotban le
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vő szekér mind a tudományos vizsgálat, mind kiállítás céljaira elsőrendűen alkalmas.” (FÖLDES 
1963. 112-113, kiemelés -  G. I.) „Az egyes alkatrészek országos összehasonlító vizsgálatához jelente
nek tárgyi adatot a Komádiból gyűrött hámfa (62.168.4), a Kiskőrösön... használt hármas húzó 
(hármas húzó) a hozzá tartozó, de önállóan is használt kisefával és hámfával (kisefa, hámfa, 
62.170.37-39).” (Földes 1963. 113, kiemelés -  G. /.) Különleges, egyedi tárgyak is kerültek a 
gyűjteménybe: „lószerszámaink között igen eredeti, tárgyfejlődési kutatásokhoz is fontos láncszemül 
szolgálható darabot jelent a szénamunkáknál használt Komádiból való gyékényhám (gyíkiny- 
hám, 62.168.3), amiről gyűjtője külön számol be [Molnár 1966]”, és hasonlóképpen figye
lemre méltó az a fakengyel (ltsz.: 62.159.33) is, mely Gyimesközéplokról származik (Földes 
1963.114, kiemelés -  G. /.). Végezetül: „Három olyan kis fakeret került be, amellyel a gabonás, 
lisztes zsákot két ember vitte, s amelyek mind sűrűbb bekerülése a tárgyféleség széles elterjedtségét 
valószínűsíti hasonló formában és azonos névvel (zsákhordó, 62.7.86, 62.7.87 Borsodnádasd; 
62.94.20 Jászberény).” (Földes 1963. 114, kiemelés -  G. I.)

A korszak megélénkülő néprajzi kutatásainak szellemében a gyűjteménygyarapítás 
egyik szempontja olyan tárgyak megszerzése volt, amelyekhez társadalmi, etnikai vonatkozá
sok, illetve szokás- és folklórhagyományok is kapcsolódtak. Erről tanúskodik a következő idé
zet. Az 1960-as évek elején „A Közlekedés-teherhordás Gyűjteményben az emberi erővel 
használt eszközök újabb két korsó-hordó vállrúddal gyarapodtak Mohácsról [...] Egy-egy háznál 
annyi darab volt, ahány asszony (a sokacok nagycsaládban éltek). A két példány közül egyik 
festeden (64.58.17), az ilyet öregasszonyok használták, a másik (64.58.18) sötétkékre festett. Fes
tett, gyakran tükörberakással díszített rudakat a fiatalasszonyok, leányok használtak [...] Gyakran... a 
legények faragák a szeretőjüknek, s e korsóhordó rudak rendszeres tartozékai voltak a busójárásnak is -  
a legény szokás szerint először meghordozta a díszes rudat a busó felvonuláson, s utána ad
ta át a leánynak.” (Földes 1965. 199-200, kiemelés -  G. /.)

A változatok, variánsok, személyekhez köthető innovációk folyamatosan az érdek
lődés előterében álltak, s bekerülésükről gyűjtőik többnyire hírt adtak. Lássunk erre egy-egy 
példát 1963-ból. „A két ember által vitt teherhordó saroglyákból először 1962-ben került két 
példány gyűjteményünkbe, ehhez a most megszerzett harmadik saroglya (63.85.243; 30. áb
ra) formailag is, funkcionálisan is gyarapodás [...] Egyedi darabnak látszik a tiszanánai ezermester ál
tal készített, nyomtatásnál, zsákhordásra használt kétkerekű tolókocsi (63.85.242; 31. ábra), mi
helyst elnyomtattak, a padláson félretették.” (Földes 1965. 200, kiemelés -  G. I.)

Visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a gyűjteménygyarapítás folyamán mindvégig 
különös figyelmet fordítottak a kutatók a régies típusokra, archaikus példányokra. Egy-egy 
ilyen tárgy begyűjtése szinte eseményszámba ment a muzeológusok körében, s nem véletlen, 
hogy a beszámolókban is helyet kaptak. Ebbe a körbe tartoznak például a fanyergek és az 
egy fából vájt csónakok. „A fanyergek ma már ritkán fellelhető becses emlékei s mintegy utol
só hírmondói e régen nem készített, nagymúltú tárgyféleségnek, mint a Mohácsról gyűjtött 
egyfából vájt csónak, sokac aun (64.58.1; 35. ábra), amit a múlt század végén készített 
Cselináz Ivó, s a mohácsi szigeten használták, legutoljára 1961-ben. Ezzel közlekedtek a ta
nyára (szállás). Minden gazdálkodó, akinek a szigeten tanyája volt, készített ilyet. Példányunk 
nyárfából vájt, nyújtott téglalap alakú, két végén ovális rúdszerű fogó, középen ugyancsak a 
csónak fájából kiképzett ülőke. Hossza: 410 cm, szélessége: 60 cm, magassága: 28 cm.” (Föl
des 1965. 204; vö. Gráfik 1983a.) „A terepen egyre inkább ritkaságszámba menő fanyer
gekből gyűjteményünk szintén meglehetősen szép kollekcióval rendelkezik, de közülük sok 
hiányosan adatolt. Ezért lényeges minden új példány, amely pontosan lokalizált, s amelyhez
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funkcionális és egyéb adatok konkréten kapcsolódnak. Elsősorban ilyen szempontból érték- 
gyarapodás a Sajóecsegről gyűjtött (65.58.1), különben erősen rongált állapotú nyereg; továb
bá e tárgycsoporthoz kapcsolódó kengyelek, Kispaládról (Szatmár m.; 65.125.63-64), ahon
nan 1963-ban három fanyerget már behoztak a gyűjtők.” (Földes 1966b. 333; vö. László 
1943; Füvessy 1996; illetve Morvay-M olnár 1966.)

Sajnálatos módon az utóbbi évtizedekben ezek az informatív gyűjteményi beszámo
lók elmaradtak. Az egyik utolsó ilyen típusú áttekintés bevezető gondolatai egyrészt utalnak a 
Néprajzi Múzeum tárgygyűjtő tevékenységének -  a már több mint száz éve hangoztatott „hu
szonnegyedik órára” való hivatkozás ellenére -  megvalósítható jelenkori lehetőségeire, más
részt a gyűjtőmunkát meghatározó elvi és gyakorlati szempontokra, harmadrészt pedig a nép
rajzi tárgygyűjtéssel szemben támasztott új igényekre. Megfogalmazódik, hogy: „a néprajzi 
adat- és tárgygyűjtés folytatódhatott s még ma sem az abbahagyásáról, hanem inkább a foko
zásáról beszélhetünk. A gyűjtési lehetőségek sok helyen és sok tekintetben megváltoztak 
ugyan, s módosultak igényeink, elveink is, ezek a módosulások is a gyűjtőmunka folytatását 
igénylik. Mindehhez csatlakozik a Néprajzi Múzeum esetében az az újabban jelentkezett 
igény, amit a Szabadtéri Gyűjtemény szervezése ró a magyar néprajz, de főleg a Néprajzi Mú
zeum munkatársaira.” [...] „Gyűjtéseink egyik csoportja tematikus jellegű, igényű. Ebbe a cso
portba soroljuk a gyűjteményeink kiegészítésére szolgáló tárgyakat is. Tematikus gyűjtéseink
nek nem gyűjteményeink puszta növelése a célja, hanem hiányosan képviselt tárgykörök ki
egészítése, változatok szerzése különböző vidékekről, datált, hitelesen korhoz köthető tár
gyaink gyarapítása, gyűjteményeink nem vagy hiányosan értelmezhető, kevés adattal ellátott 
tárgyainak új gyűjtésű tárgyakkal való kiegészítése stb. stb. Ezek a gyűjtések segítenek típusok 
megalkotásában és a különböző kultúrális jelenségek kérdéseinek megragadásában. Nem egy
szer kiegészítő gyűjtés révén sikerül korábban szerzett, de adatokkal kellőképpen el nem látott 
tárgyaink származási, készítési helyét meghatározni, vitatható föltevéseket megerősíteni. [...] 
A monográfikus igényű gyűjtések sorában első helyen a Szabadtéri Gyűjtemény létrehozására 
megindult munkákat kell említenünk.” (Kodolányi 1967b. 277; vö. Takács 1973b. 109.)

A „Szabadtéri Gyűjtemény” végleges kiválása és Szentendrén való berendezkedé
se után, valamint a Néprajzi Múzeum Kossuth téri új épületébe való átköltözését követően 
történt még egy kísérlet a gyűjtemények 2. világháború utáni gyarapodásának összefoglaló át
tekintésére és a legfontosabb teendők felvázolására. Az 1980-as évek elején megfogalmazott 
muzeológusi beszámolók azonban csak részben készültek el, illetve jelentek meg (lásd Bod
rogi 1989; Fél 1989; Gráfík 1989; K. Csilléry 1989b; illetve a kerámiagyűjtemény törté
netének valamivel korábbi feldolgozásának vonatkozó részei: Kresz 1977b).

Utaltunk már a költöztetésekre és az ezzel összefüggő raktárrendezési munkálatok
ra, majd az állományrevízióra, a nyilvántartási dokumentumok (leírókartonok, utalók) pótlá
sára, a műtárgyfényképezésre, mely feladatok elvégzésének nagy része éppen az utóbbi fél 
évszázadra esett. A Néprajzi Múzeum -  s benne a közlekedésgyűjtemény -  a 2. világháború 
után három nagyobb, a fenti tevékenységeket -  olykor évekre is elhúzódóan -  magában fog
laló szakaszon ment keresztül. E munkák eredménye (melyek főként Földes László és Gráfik 
Imre nevéhez kapcsolódnak) a legutóbbi (1983) revízió adatai szerint a következők:

-  a közlekedésgyűjtemény mintegy 1350 tárgyat számlál;
-  minden tárgyról van mutató, és készült rajz vagy fénykép;
-  az új, nyolcpontos leírókarton mintegy 800 tárgyról áll rendelkezésre;
-  raktárrendezés során 285 darab tárgy került beazonosításra és újraleltározásra;



-  a Néprajzi Múzeum több mint 125 éve alatt -  ha lehet hinni a korabeli, megle
hetősen hiányos és pontatlan dokumentumoknak -  a közlekedésgyűjteményben ma 205 da
rab olyan tárggyal számolunk, amelyek tönkrementek, eltűntek vagy (más gyűjteményben 
vagy múzeumban beazonosítadanul) lappanganak. Az sem kizárható, hogy ezek közül több 
-  dokumentumokkal ugyan nem vagy nem egyértelműen igazolhatóan -  „ádényegült”, s a 
raktárrendezés során előkerült, újraleltározott tárgyak körébe került, tehát ily módon valójá
ban nem veszett el.

Az anyag felmérése azt mutatja, hogy a gyűjtemény esetében nem sikerült megva
lósítani azokat a célokat, melyeket az 1960. évi jelentésben még mint reményekkel biztató 
részeredményeket vesz sorra megfogalmazójuk: „A Néprajzi Múzeum 1959. folyamán lénye
gében elvégezte a gyűjteményeiben őrzött tárgyak ellenőrzését, leltárkönyvvel való egyezte
tését. 1960-tól kezdve -  az előmunkálatokra támaszkodva -  elsőrendű múzeológiai feladatá
ul a tárgyi anyag tervszerű gyarapítását tűzte ki. A tárgyrevízió során a gyűjtemények anyagá
ban megállapított gyűjtési egyenetlenségek kiküszöbölése volt az 1960. évi tárgygyarapítás 
súlyponti feladata. Az ún. fehér foltokat akartuk csökkenteni: egyrészt olyan területeken vég
zett gyűjtésekkel, ahonnan eddig egyáltalán nem, vagy csak igen csekély tárggyal rendelke
zett Múzeumunk, másrészt olyan objektumok megszerzésével, amelyeknek változatai hiá
nyoztak a gyűjteményekből. [...] Alapelvünk általában... az volt, hogy minél több, de váloga
tott értékes objektummal egészítsük ki gyűjteményeinket... Az országnak nincs olyan megyé
je, amelynek területéről nem gyűjtöttünk tárgyakat a múlt esztendő folyamán. [...] Az ország 
területén hét helyen folyt területi monografikus gyűjtés. [...] tematikus gyűjtéseket is végez
tünk.” (N éprajzi ÉrtesItó 1961. 55-56.)

Ezekben a gyűjtésekben két helyszínen a közlekedés és teherhordás kiemelten is 
szerepelt, mint például Kék és Kemence településeken, de esetenként máshonnan is került 
be a gyűjteménybe tartozó tárgy, vagy éppen más gyűjteménybe kerültek olyanok, amelyek a 
közlekedés témaköréhez is kapcsolódnak.

A következő években, évtizedekben többé-kevésbé hasonló elvek, elképzelések és 
célok határozták meg a gyarapítást. Az objektív tényezők (például vásárlási keret, raktári hely
zet, műtárgyvédelem, kutatási programok, kiállítási igények) mellett természetesen nem hall
gatható el, hogy az egyes gyűjtemények esetében szerepet játszott az a körülmény is, hogy ki 
és milyen érdeklődésű muzeológus kezelte a kollekciót. A közlekedésgyűjtemény ebben a vo
natkozásban a már többször idézett Földes László személyében kapta első, körültekintő gon
dozóját. Magam -  a tárgykörhöz való érdeklődésem következtében (lásd Gráfik 1971) -  gya
kornokként vele együtt dolgozva tanultam bele a gyűjteményi munkába, és ismertem meg a 
fejlesztés elvi és gyakorlati követelményeit, lehetőségeit, valamint korlátáit. Már a gyűjte
ményvezetői feladat átvétele során folytatott konzultációkon világossá vált, hogy nem lehet 
cél a szállítás és közlekedés komplexumának tartalmi teljességre és egyedi változatokra egy
aránt kiterjedő tárgyi dokumentálása.

Közlekedés/rtűjtemény 143

Visszatérve az iménti gondolatra, amennyiben 
A gyű jtem ény  Ö sszetétele  arra a kérdésre keressük a választ, hogy a köz

lekedésgyűjtemény alkalmas-e a szállítás és a 
közlekedés témakörének tárgyakkal való dokumentálására és megjelenítésére, azt kell mon
danunk, hogy több vonatkozásban igen, de összességében csak erős kompromisszumokkal. 
Ha azonban kiterjesztjük figyelmünket a Néprajzi Múzeum más gyűjteményeiben őrzött, de
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a téma szempontjából is számításba vehető tárgyakra, illetve egyéb dokumentumokra (példá
ul fotókra), akkor kedvezőbb képet kapunk.

Csak a gyűjteményre szorítkozva még egyes résztémákat is nagyon eltérő mértékben 
lehet a tárgyak segítségével bemutami. A kollekció összetétele -  mint azt a gyarapításra vonat
kozó adatok is jelezték -  meglehetősen esetleges és egyenetlen. Az egyes tárgyak, illetve tárgy- 
csoportok mennyiségi arányai és területi megoszlásai szakmailag indokoladan eltéréseit mutat
ja be a következő megoszlás: lószerszámdísz, csat: 24 százalék; zabla 16 százalék; kengyel 12,5 
százalék; lószerszám, sallang és részei 10 százalék; nyereg, fanyereg és részei 6,3 százalék; ke
rekes járművek (szekér, kocsi, vontató és részei) 4,5 százalék; kettes járom, iga és részei 4 szá
zalék; hámfa, kisafa 2,7 százalék; vízhordó rúd 2 százalék; szánok 1 százalék; talicska, tragacs 
és részei 1 százalék; egyes járom 1 százalék; nyakhám, kumet 1 százalék; faláb 1 százalék; szé
nahordó keret, hajdiván 1 százalék; vontatóláncok 1 százalék; fogatolókötelek 1 százalék; tézs- 
la 0,6 százalék; zsákhordó fa 0,5 százalék; összesen 91,1 százalék; egyebek 8,9 százalék.

Ez utóbbiak, az úgynevezett egyéb tárgyak körébe -  többek között -  „unikális” 
közlekedési eszközök is beletartoznak, mint például a hótalpak, melyekből egy borozott 
(ltsz.: 88272) és egy kendermadzagos (ltsz.: 88273) példányt még Sztripszky Hiador gyűjtött 
Tiszabogdányból 1911-ben.7

Megítélésem szerint a közlekedésgyűjtemény legértékesebb kollekcióját a nyergek, 
fanyergek adják. Mégsem állítható, hogy ez a tárgycsoport a maga konkrétságában ismert len
ne. Egy-egy példány, különösen az úgynevezett tiszafüredi típus néhány faragott változata ké
zikönyvekben, de főként népművészeti tárgyú kötetekben, tanulmányokban -  olykor a nyil
vántartási szám és az őrzési hely megjelölése nélkül -  publikálásra került (például B á t k y  
1906a. 83-85; G r á f ík  1989. 56-57; F ü v essy  1996. 3., 5., 6. és 10. kép; V iski 1933b. 269; 
K ovács 1981. 54-55; D o m o n k o s  1991. 70. kép).

A hiányos példányokkal, a részekkel együtt mintegy 86 darab nyerget számláló 
gyűjteményi egységnek közel a fele sorolható a fanyergek körébe, melyek többsége a tiszafü
redi típusba tartozik. A nyergek területi szóródása az alábbi megoszlást mutatja: Alföld (tele
püléssel jelölve): 37 darab, Hajdúböszörmény: 8 darab, Hajdúszoboszló: 3 darab, Botpalád: 
3 darab, Túrkeve: 3 darab, Tiszafüred: 2 darab, Tiszabogdány: 2 darab, Komádi: 2 darab, 
Kecskemét-Bugac: 2 darab, Hajdú megye: 2 darab, egyéb települések (1-1 darab): 10 darab, 
Alföld vonzáskörzete (településsel jelölve): 6 darab, Magyarország (településmegjelölés nél
kül): 23 darab, Kárpát-medence (településsel jelölve): 20 darab.

A nyergek között található néhány példány, melyek nem paraszti használatból ke
rültek ki. Ezek körében különös figyelmet érdemelnek azok, amelyek úgynevezett csontos 
nyergek, azaz kápájuk csontborításos, és egyik-másik vésett, illetve karcolt díszítménnyel éke
sített (lásd T o r m a  1979; vö. N e m e s  1979; T em esv á r y  1995). Ez a gyűjteményi egység hiá
nyos adatoltsága ellenére is olyan jelentőségű, hogy indokolt tárgykatalógusban való közzété
tele (vö. G r á fík  1992d. 378, valamint T a k á c s  1972, illetve előzményként Bá tk y  1928a; 
M orvay  1939; G ö n y e y  1937; Bala ssa  1949; Sz o l n o k y  1951).

A gyűjteményi anyag ismeretében megállapíthatjuk, hogy a darabszámra kiemelke
dő tárgycsoportok tudományos értéke nincs arányban mennyiségükkel. A csatok, zablák, ken 
gyelek egy része a Fémelosztó Rt.-től került a múzeumba, más részük -  mint arra már más 
vonatkozásban utaltam -  egy-egy gyűjtőtől s egy-egy helyről (például Aszód és vidéke), aján

7 NMI 8/1911. Dr. Sztripszky Hiador s.őr elszámolása, máramarosmegyei rutén-hucul gyűjtéséről.
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dékként, illetve vételként került a gyűjteménybe. E tárgyak jelentős része eleve nem volt 
megbízhatóan adatolva, számottevő tételek raktárrendezés után kerültek újraleltározásra, s 
ilyenformán róluk igen hiányos információk állnak rendelkezésre. Mindazonáltal formai és 
tipológiai vizsgálatokra alkalmasak és érdemesek is.

A szállításban és közlekedésben kiemelkedő helyet elfoglaló négykerekű jármű, a 
kocsi, illetve szekér, az úgynevezett kocsiszekér -  mely magyar találmány, s magának a jár
műnek az elnevezése egyes európai nyelvekben magyar településhez (Kocs) kapcsolódik -  
elfogadható mértékben van jelen a gyűjteményben. A gazdag változatosságú -  s megkockáz
tatható, hogy szakmailag még teljesen föl sem tárt (vő. P a l á d i-K ovács 1973b; Fa r k a s  1988; 
J u h á s z  1991a, illetve általában: D o m o n k o s - N a g y bá k a y  1992, valamint É r i- N a g y - N a g y - 
bá ka y  1975-1976) -  területi-táji típusok közül 12 teljes felszereltségű példány található a 
gyűjteményben. E kollekciónak fele úgynevezett fatengelyes, azaz régies változat. A gyűjtés 
helye szerinti eloszlás ugyan országosan nem tekinthető egyenletesnek, de túlzott aránytalan
ság sem tapasztalható: Nyugat-Magyarország: 3 darab, Vas megye: 2 darab, Zala megye: 1 da
rab, Dél-Dunántúl: 1 darab, Baranya megye: 1 darab, Észak-Magyarország: 3 darab, Borsod- 
Abaúj-Zemplén megye: 1 darab, Heves megye: 1 darab, Nógrád megye: 1 darab, Kelet- 
Magyarország: 2 darab, Szabolcs-Szatmár megye: 2 darab, Alföld: 3 darab, Csongrád megye: 
1 darab, Hajdú-Bihar megye: 1 darab, Pest megye: 1 darab.

A legfeltűnőbb hiány az, hogy Észak-Dunántúlról, Komárom megyéből (netán ép
pen Kocs községből), illetve az egykori, e területeken átvezető távolsági út mentéről nincs 
egyeden példányunk sem. Sajnálatos, hogy az e tárgykörben született -  népszerű és tudomá
nyos -  összefoglalások (P et tk ó -Sz a n d t n e r  1931; T a rr  1968; P a l á d i-K ovács 1973b; K em ec si 
1998) nem hivatkoztak sem a Néprajzi Múzeum, sem más magyar közgyűjtemény anyagára.

A kerekes járművek kapcsán nem hallgathatjuk el a Néprajzi Múzeum közlekedés
gyűjteményének egyik legnagyobb hiányosságát, hogy egyeden kétkerekű járművel, illetve 
szállítóeszközzel sem rendelkezik.8

Az egykor fontos szerepet játszó csúszó járművek, a szánok, szánkók köréből sze
rényebb és egyenedenebb a gyűjtemény. Mindössze 8 példány tanulmányozható, melyek kö
zül 4 alföldi, 4 pedig dombsági, illetve hegyvidéki területről származik.

Mint arra már hivatkoztam, számos, a későbbi 
S zak iro d a lm i fe ld o lg o zo ttság , közlekedésgyűjteménybe sorolt tárgy első is- 
kió llítások  mertetését Bátky Zsigmond közli Útmutatójá-

ban, melyet a korabeli elképzelések szerint egy
fajta tárgykatalógusnak is tekinthetünk. A gyűjtemény tárgyainak máig leggazdagabb publiká
lását A magyarság néprajza második kötetének Teherhordás, közlekedés, jármű című fejezete jelenti. 
A tárgyi illusztrációk (mintegy 49 darab) feltehetően kivétel nélkül a Néprajzi Múzeum gyűj
teményéből valók, s szinte teljes bizonyossággal beazonosíthatók.

8 A magyarországi múzeumok leggazdagabb kerekesjármű-gyűjteményével a Közlekedési Múzeum egy vi
déki fiókintézménye, valamint egy tájmúzeumi funkciót is ellátó városi múzeum rendelkezik. A parádi 
Cifra Istálló kiállítóhelyen „lévő kiállítás bemutatja a világhírű magyar kocsikészítés történetét és Kocs 
község szerepét [...] A kocsik és hintók sokféle változatát is felsorakoztatják i t t” (Balassa M. - Z entai 
1996.163-164.) A mátészalkai Szatmári Múzeum pedig: „Ma már határainkon túl is ismert, páradan sze
kérgyűjteménnyel rendelkezik. A gyűjtemény ötven szatmári parasztszekeret, hat szánt és tizenöt kocsi- 
hintót, valamint tűzoltó-, hússzállító- és halottaskocsit foglal magában.” (Balassa M. -  Zentai 1996. 221.)
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További közzétételt jelentenek a már hivatkozott tárgygyűjtési beszámolók, illetve 
áttekintések, valamint azok a leírások, melyekben az egyes tárgyakat gyűjtőik használatukban, 
funkciójukban, munkafolyamatokban ismertették, továbbá más tárgyakkal való összefüggése
ikben írták le, esetleg egy kiállítás kapcsán kerültek publikálásra (ez utóbbiakra nézve lásd 
Hofer 1957b; Gráfik 1972).

Mint arra a közlekedésgyűjtemény nyergeinek publikálásait számba véve utaltam, 
a gyűjtemény egyéb tárgyai közül is szinte kizárólag azok kerültek közlésre, melyeknek nép- 
művészeti, illetve díszítőművészeti vonatkozásai vannak. A teljesség igénye nélkül említek 
ezek köréből néhányat. Sallangok: Fél-H ofer -  K. Csilléry 1969. 34-35. kép; D omanovsz- 
KY 1981. 330, 5-6. kép; Hofer- F éL 1994. 62-63. kép. Sárgaréz csatok: Fél- H ofer -  K. 
Csilléry 1969. 31-32. kép; D omanovszky 1981. 329, 1. és 3. kép. Járom: D omanovszky 
1981. 285, 41. kép és 286, 4. kép. Ez utóbbi tárgyak egyike kapcsán azt is állíthatjuk, hogy 
gyűjtésében is bizonyosan a népművészeti szempont volt a meghatározó. A 60.75.133 lel
tári számú járom és vele együtt még hét tárgy (ltsz.: 60.75.131, kantahordó fa, Bánffy- 
hunyad; ltsz.: 60.75.132, járom, Kalotaszeg; ltsz.: 60.75.134, járomfő, Kalotaszeg; ltsz.: 
60.75.135, rúdfej, Kalotaszeg; ltsz.: 60.75.136, rúdfej, Nyárszó; ltsz.: 60.75.137, rúdfej, 
Damos; ltsz.: 60.75.138, járomszög, Zsobok) tudománytörténeti vonatkozásai miatt is figyel
met érdemel. A leírókartonokon olvasható feljegyzés szerint e tárgyak Malonyay Dezső 
1904-es gyűjtéséből kerültek az Iparművészeti Főiskolára, majd onnan ajándékként a Nép
rajzi Múzeumba, a közlekedésgyűjteménybe, ahol azokat 1960-ban Földes László leltároz
ta be. A kalotaszegi magyar nép művészetét bemutató kötetben közülük hármat (a két jár
mot és a damosi rúdfejet) fényképek és rajzok alapján teljes bizonyossággal be tudunk azo
nosítani (lásd Malonyay 1907. 293-294. ábra; továbbá a díszített jármokkal kapcsolatban 
vö. Kiss 1937).

A fentiekből következően talán az sem meglepő, hogy a közlekedésgyűjteményből 
főként az időszaki, de részben az állandó kiállítások révén is leginkább a népművészeti vo
natkozásokkal rendelkező tárgyak (például festett, faragott jármok, fanyergek, lószerszámdí
szek, sallangok), valamint az egyes termelőtevékenységek bemutatása kapcsán bizonyos szál
lító járművek, illetve közlekedési eszközök (például csónak, ladik, szekér, kocsi) váltak is
mertté a nagyközönség számára. Sajnos ezekhez a kiállításokhoz általában nem készültek 
részletes és a kiállított tárgyakat leíró katalógusok, legjobb esetben csak néhány ábrával és 
fényképpel ellátott kiállítási vezető jelent meg (például Gráfik 1984. 9. kép; Selmeczi Ko
vács -  Szacsvay 1997. 27).

Több kézikönyv, tanulmány és ismeretterjesztő mű illusztrációjának forrása való
színűsíthetően a Néprajzi Múzeum közlekedésgyűjteményének tárgya, de a hivatkozások hi
ányoznak (például a Magyar néprajzi lexikon vonatkozó címszavai; PaláDI-KováCS 1973a. 513, 
523; Tarján 1984.145, 150, 153). Itt említjük meg, hogy az utóbbi évtizedek legjelentősebb 
szakmai kézikönyveiben (Magyar néprajzi lexikon, Magyar néprajzi atlasz, Magyar néprajz) a tárgy
kör feldolgozását a téma iránt folyamatos érdeklődést mutató és számos tanulmányt, monog
ráfiát publikáló Földes László, Gráfik Imre, Juhász Antal, K. Kovács László, Paládi-Kovács 
Attila és Timaffy László végezték el.

Ki kell még térnünk néhány olyan tárgyra, illetve tárgytípusra, amelyek ugyan nem 
a közlekedésgyűjteményben találhatók, de a tudományos (tematikus, monografikus) feldolgo
zások a szállítás és közlekedés tárgykörében (is, illetve főként ott) publikálták azokat. Ezek 
között a legjelentősebb kollekció a vízi járművek csoportja, abban is a csónakok együttese.
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Ezek archaikus típusával, az egyetlen fatörzsből kivájt csónakokkal, az úgynevezett bödönha- 
jókkal (lásd G r á f ik  1993) kapcsolatban idézzük a múzeum első állandó kiállításának meg
nyitásán elhangzottakat. Herman Ottó az általa gyűjtött és rendezett halászati részt bemutat
va a következőket mondta: „A skandináv és germán múzeumok a legnagyobb gonddal gyűj
tik össze az ős-lélekvesztőknek még szilánkjait is. A berlini »Museum für Völkerkunde« óriá
si csarnokában ott vannak e primitív járművek roncsai, gondosan fentartva. Én ma és mától 
számítva öt év alatt, itt a magyar földön, össze bírom szedni a világ művelt részének legna
gyobb és legtanulságosabb monoxylon gyűjteményét, melynek világhírűvé kell lennie. Hová 
tegyem?” (E t h n o g r a p h ia  1898b. 259.)

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy Herman Ottó terve nem valósult meg, 
bár a Néprajzi Múzeum (halászatgyűjteményében) valóban figyelmet érdemlő kollekciót 
őriz, azonban több tárgy ezek közül nagyon rossz állapotban van. Ugyancsak a halászat
gyűjteményben találhatók azok a hajómodellek, hajóvontató hámok, melyek a vízi jármű
vek révén, a vízi, illetve a folyami szállítás eszközeiként értelmezhetők és kerültek ismer
tetésre ( G r á f ik  1975. 101-109; 1983b. 55, 151). A téma szempontjából nem hagyhatjuk 
említés nélkül azt az ismertetést sem, mely a járást könnyítő jégpatkókat mutatta be 
(M o r v a y  1939).

Nem tekintem feladatomnak ez alkalommal számba venni a Néprajzi Múzeum 
más gyűjteményeiben a közlekedés és teherhordás témájával kapcsolatba hozható tárgyakat. 
Csak jelzem, hogy a már kifejtett többes kötődés révén a közlekedésgyűjtemény vezető mu
zeológusának mindenkor ki kell terjesztenie figyelmét például a textil- és viselet-, a kerámia-, 
az állattartás-pásztorművészet, a kosár-, illetve az Átány-gyűjteményre, hogy csak a legérin- 
tettebbeket említsem.

A szállítás és közlekedés tárgykörének kutatója azonban nem csak a tárgyi gyűjte
ményekre támaszkodhat. A Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattárának több olyan kollekci
ója van (például kéziratok, fényképek, rajzok, filmek), amelyek leírásokat, illusztrációkat tar
talmaznak, néha azokról a tárgyakról is, amelyek a múzeumba kerültek (vö. EA 78529; illet
ve más vonatkozásban: EA 14453;10 T im a f f y  1966). Az ilyen típusú információkat egy ta
nulmányunkban magunk is hasznosítottuk (lásd G r á fik  1993. 385 és 35. jegyzet). A gazdag 
fénykép- és a gyarapodó filmgyűjtemény e vonatkozásban további kiaknázadan lehetőséget 
jelent, de mint arra elődeink is utaltak, például a rajzgyűjtemény is figyelmet érdemel: „Fel
említendő egy eddig még nem közölt, igen értékes rajzsorozat a magyar lóbefogási módok
ról, úgy látszik Debrecen vidékéről, Juszkó Béla rajzaiban.” (Cs. Se b e s t y é n  1954b. 288.)

Záró gondolatként fontos megemlíteni, hogy sem a tematikus gyűjteményfeldol
gozások, sem utalórendszerek révén ma még nem rendelkezünk olyan kimutatásokkal, ame
lyek segítségével ádáthatók az egyes gyűjtemények tárgyai és dokumentumai közötti kapcso
lódások. Mindezen összefüggések feltárására és dokumentálására remélhetően a számítógé
pes nyilvántartás nyújt majd minden eddiginél jobb és hatékonyabb lehetőséget.

9 EA 7852. Erdélyi Zoltán: A hátikosár. 1965.
10 Timaffy László: Kisalföldi fogatos szerszámok. 1965.



148 G ráftk Imre

A múzeumi munka során folyamatosan felve-
A g y ű jtem én y  jövője tődtek/felvetődnek olyan, a gyűjtemény jövő

jét is érintő szakmai kérdések, amelyekre való
jában máig nem alakította ki tudományszakunk álláspontját. A teljesség igénye nélkül emlí
tek néhány dilemmát.

A tudománytörténeti tradíción és az esedeges műtárgytárolási, -kezelési praktiku
mon túl indokolt-e a közlekedésgyűjtemény önálló kollekcióként való kezelése, vagy célsze
rűbb integrálni egy nagyobb szakmai egységbe?

Hogyan viszonyuljon a gyarapítás a régebbi eredetű és paraszti-népi, falusi-mezővá
rosi életforma főként kézműves kultúrát képviselő tárgyait meghaladó és a megváltozott élet- és 
munkakörülmények között kialakult új életmód technikailag modernizált tárgyaihoz?

Megítélésem szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni a magyarországi közgyűjte
ményi struktúra alakulását, a szakmúzeumok (a téma vonatkozásában különösen a Közleke
dési Múzeum, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Mezőgazdasági Múzeum, a Vízügyi Mú
zeum), valamint egyes városi, illetve tájmúzeumok (például a Tiszafüredi Múzeum, a Szatmá
ri Múzeum, regionális szabadtéri múzeumok) specializálódását, tematikus gyűjteményeit (lásd 
B a l a ss a  M. -  Z e n t a i  1996; G rAf ik  1977).

Ebben az esetben pedig fel kell tenni a kérdést: indokolt-e a Néprajzi Múzeum
nak tárgygyűjtő tevékenységében felvállalni egy, még oly klasszikus értelemben vett és beha
tárolt, illetve meghatározható kulturális örökség tárgyi emlékanyaga megszerzésének idő- és 
térbeli kiterjesztését, maximalizálását, illetve annak dokumentálásán túli feladatokat?

Nem célszerűbb és hatékonyabb-e egy olyan információs és adatbázis kiépítésére 
és működtetésére fordítani anyagi és szakmai erőt, mely minden nyilvántartott gyűjtemény 
tárgyi anyagát és egyéb dokumentumait elérhetővé és áttekinthetővé teszi?

Miközben a fenti kérdések akár nyitva is maradhatnak, minden eddiginél nagyobb 
figyelmet, anyagi eszközöket és szakmai felkészültséget kell fordítani a meglévő tárgyi anyag 
korszerű raktárakban való tárolására, állagvédelmének biztosítására, az arra rászoruló tárgyak 
konzerválására és restaurálására, valamint bemutatására. Amennyiben a Néprajzi Múzeumon 
belül megmarad a jelenlegi gyűjteményi struktúra, akkor feltehetően érdemes bizonyos érte
lemben „zárt gyűjteménynek” tekinteni a közlekedésgyűjteményt. Mindenképpen indokolt 
azonban több halaszthatadan feladat elvégzése, elsőként egy újabb tárgyrevízió, mégpedig 
beazonosító és adatpótló munkálatokkal. Ezt követve egyrészt mérlegelendő egy megfontolt 
és megalapozott selejtezés, másrészt egy alapos és körültekintő felmérés alapján a kollekció 
legnagyobb hiányosságait kiegészítő, illetve pótló tárgygyűjtési program megtervezése és le
hetőség szerinti megvalósítása.

Talán érzékelhető, hogy a fentiekben megfogalmazottakra a szakmai álláspontok 
kialakítása meghaladja a közlekedésgyűjtemény problémáit. A megoldást a Néprajzi Múzeum 
többi gyűjteményének figyelembevételével, továbbá a múzeumi és közgyűjteményi terület 
szakmai közössége konszenzuson nyugvó követelményrendszerének kidolgozásával lehet 
megtalálni. Mindezen törekvések hátterében pedig ott kell lennie a kulturális örökség meg
őrzését biztosító intézmények működtetési garanciájának.



ÉPÍTKEZÉSGYŰJTEMÉNY

G. SZABÓ ZOLTÁN

A Néprajzi Múzeum gyűjteményét fennállása 
óta gyarapították a korabeli gyűjtők a népi épít
kezés tárgykörébe tartozó tárgyakkal és tárgy

együttesekkel. A múzeumi anyagban a népi építkezéssel kapcsolatos tárgyak a gyűjthetőség 
szempontjából azonban egy speciális csoportot képviselnek, hiszen fizikailag lehetetlen feladat 
egy városi múzeumi épületben teljes parasztházak, illetve melléképületek elhelyezése. Ez csak 
szabadtéri néprajzi múzeumokban lehetséges. így a népi építkezés tárgykörébe sorolható gyűj
tést elsősorban kisebb, de jellegzetes és esetenként a kiállításokon installációként is felhasznál
ható épülettartozékok, ajtók, ablakok, mestergerendák, díszitőelemek (oromvasak, tromba- 
vasak), fazárak és vasalatok, valamint a korai időszakban parasztporták makettjei alkották. Ide 
sorolhatjuk még az épületen kívüli, reprezentációs funkciót is betöltő tárgyegyütteseket, pél
dául a kapuoszlopokat és a speciális díszítésű székelykapukat is. Az építkezésgyűjtemény -  
mintegy ötszáz tételével -  a Néprajzi Múzeum kisebb gyűjteményei közé tartozik. Jelenleg a 
gyűjtemény egésze a törökbálinti raktár utolsó harmadában foglal helyet.

Nem a gyűjteményben került elhelyezésre, de témájánál fogva mindenképpen a 
népi építkezés tárgykörébe tartozik az a tetemes mennyiségű Írásos, rajz- és fotódokumentá
ció, amely a múzeum adattárában, rajztárában és a fotótárában található. A kutatás szempont
jai alapján elválaszthatatlan egységet alkotnak a tárgyi gyűjteménnyel. Feltétlenül meg kell 
említeni, hogy az építkezésgyűjteményen kívül a közlekedés-, mesterség-, táplálkozás- és az 
Átány-gyűjtemény is őriz népi építkezéssel kapcsolatos tárgyegyütteseket (például a kőmű
ves-, kőfaragó-, ácsmesterséghez kapcsolódó szerszámegyütteseket, tüzelőberendezéseket, aj
tókat, ablakokat), melyekkel jelen dolgozat természetszerűleg nem foglalkozik.

Az 1. számú ábra alapján szemléletesen kiraj
zolódik a gyűjtemény történetének három nagy 
korszaka. Az első szakasz az önálló Néprajzi 

Osztály megalakulásától az 1. világháborúig terjedő időszakot öleli fel, ami döntő fontosságú 
a gyűjtemény történetében, hiszen a legértékesebb tárgyak, tárgyegyüttesek ekkor kerültek a 
gyűjteménybe. (Például egy székelyfancsali [ltsz.: 95008], egy 1791-es datálású mikházi [ltsz.: 
102915] és egy dálnoki [ltsz.: 109733] székelykapu.) Az első korszakban került a gyűjtemény-

B evezetés
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be a legértékesebb és legnagyobb mennyiségű anyag, több mint 300 darab tárgy. Ebben az 
időszakban az 1908-as és az 1910-es éveket kivéve minden évben gyarapodott a gyűjtemény. 
Kiemelkedő évnek tekinthető az 1898-as és az 1905-ös év 50 darab körüli, valamint az
1903-as és 1911-es év 40 darab körüli gyarapodásával. Több olyan év is volt 1914-ig, 
amelyben 10 körüli volt a begyűjtött tárgyak száma. Az akkori gyűjtések eredményessége 
jóval meghaladta a későbbi időszakokét, és elmondható még az is, hogy a millenniumi ki
állítás időszakától az első világháborúig tudatos gyűjteményfejlesztési koncepciót fedezhe
tünk fel. Ugyanakkor az e korszakban gyűjtött, szerves anyagokból készült tárgyakban a 
legnagyobb a veszteség.

1914 után a helyzet gyökeresen megváltozott. Az éveknek szinte felében egyet
len tárggyal sem gyarapodott, az évek további túlnyomó részében is csupán egy-két tárggyal 
gyarapodott a későbbi gyűjtemény. A két világháború közötti időszakban mintegy 40 tétel 
szerepel a gyarapodási naplókban. Szembetűnő és érthető, hogy az 1. világháború időszaká
ban és közvetlenül utána -  1913 és 1925 között -  egyeden tárgy sem került be az építke
zésgyűjteménybe.

A harmadik nagyobb korszakot az önálló gyűjteménnyé fejlődés jellemzi. A 2. vi
lágháború befejezésétől napjainkig terjedő időszakban szintén a mérsékelt gyarapodás, majd 
a tárgygyűjtés fokozatos csökkenése, végül szinte teljes megszűnése figyelhető meg. A gyűj
tött anyag az első időszakban gyűjtött tárgymennyiség harmadát jelenti. A gyűjtemény e kor
szakát a viszonylag gyakori személycserék, valamint néhány, személyekhez kötődő monogra
fikus gyűjtés teszi érdekessé. Erre az időszakra esik a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú
zeum létrehozása és önálló intézménnyé fejlődése, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül az 
építkezésgyűjtemény történetét vizsgálva.

A grafikonon tehát jól látható, hogy az 1. és a 2. világháború és a háborúkat köve
tő időszakok nem kedveztek a tárgygyűjtéseknek. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Mú
zeum létrejöttének legintenzívebb időszakában is (1968-1975) szinte teljesen szünetelt az 
építkezésgyűjtemény gyarapítása.

A gyűjtés első korszaka
A gyűjteménybe legkorábban bekerült tárgyat: egy bánffyhunyadi kistelek makettjét (ltsz.: 
2403) Gyarmathy Zsigáné ajándékozta a Néprajzi Osztálynak 1894-ben. A leltárkönyvek ta
núsága szerint ezt követően a gyűjtési koncepciót is a makettek készíttetése jelentette első
sorban, egészen 1910-ig. A parasztházak, parasztporták, melléképületek és kapuk, kerítések, 
valamint haranglábak, templomok „mintáinak”, illetve „modelljeinek” -  ahogyan a korabeli 
gyűjtők nevezték a maketteket -  készíttetését igyekeztek az egész ország területére kiterjesz
teni. Kimagaslóan értékes az a tíz darab Sopron megyei, Bő községből származó kapufélfa- 
modell (ltsz.: 8947-8956), amelyet Bella Lajos tanár gyűjtött 1895-ben.

A gyűjtések legfőbb hajtóereje a millenniumi kiállítás néprajzi falujának megterve
zése és létrehozása lehetett, hiszen e feladattal Németh Imre, a millenniumi kiállítási bizott
ság vezetője Jankó Jánost bízta meg 1893-ban (Szemkeő 1989. 9). Jankó ekkor került a Ma
gyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályára, ahol hamarosan -  1894 áprilisától -  a beteges
kedő Xántus János helyetteseként dolgozott. Itt a néprajzi gyűjtemény tervszerű fejlesztésé
vel és gyarapításával párhuzamosan kellett a teljes kiállítási falu tervét is elkészítenie. Ez volt 
az oka, hogy a néprajzi gyűjtemény valamennyi tárgycsoportját -  beleértve a népi építkezés-
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sei kapcsolatosakat is -  a megrendezendő kiállításhoz szükséges tárgyak begyűjtésével gyara
pították ebben az időszakban.

Jankó a gyűjtési terv elkészítésekor abból indult ki, hogy legfontosabb szempont
ként az ország etnikai, nemzetiségi és geográfiai viszonyait kell figyelembe venni a népi épít
kezés tervszerű gyűjtésénél (S z e m k e ó  1989. 9). 1893 decemberében elkészített programjá
ban (Ja n k ó  1893b) meghatározta azt a 31 megyét, amelyek szerinte megfelelően reprezen
tálhatják a magyarság táji csoportjait és a Magyarországon élő nemzetiségekre jellemző épít
kezési sajátosságokat. A program keretében Jankó tervei szerint egy-egy megyét csupán 
egyetlen -  az adott megye népességi statisztikáinak megfelelően kiválasztott -  építkezési stí
lus képviselt volna, mivel az előzetes tárgyalások értelmében a megyék csak egy-egy ház fel
építését tudták vállalni. A tervezetben az a kitétel is szerepelt, hogy a háztípusoknak összes
ségükben is reprezentálniuk kell a korabeli Magyarország nemzetiségi viszonyait, vagyis a há
zak mintegy felének a magyar, másik felének pedig a nemzetiségi háztípusokat kell bemutat
niuk (Sz e m k e ó  1989. 10).

A tervezett 31 megye helyett végül 23 megye 24 ház építését vállalta el. A terve
zet megszületését követő évben -1894 áprilisától -  Jankó és munkatársai (Kovács Gyula köz
gazdász, a Kereskedelmi Múzeum aligazgatója és Fittler Kamill építész, az Iparművészeti 
Múzeum őre) valamennyi megyébe ellátogattak, hogy a helyi vezetőkkel és szakértőkkel 
együttműködve kiválasszák a megfelelő házakat, és begyűjtsék a berendezéshez szükséges tár
gyakat (Sz e m k e ó  1989. 10). (A felépült lakóházakról, portákról, valamint közösségi épüle
tekről [templom, községháza, tűzoltószertár, kórház, pásztorépítmények, cigányputri] részle
tesen lásd Sz e m k e ó  1989. 12.) Jankó János kitűzött céljainak megfelelően a millenniumi fa
lu anyagának gyűjtését a múzeum fejlesztésének vetette alá. Ennek köszönhetően a Népraj
zi Tár gyűjteménye ebben az időszakban jelentősen gyarapodott. A mintegy húsz tanulmány
út során az első és legfontosabb célkitűzése természetesen a helyi építészeti sajátosságok le
hető legalaposabb felmérése és rögzítése volt, s csak ezután következhetett a berendezési tár
gyak és a viseleti darabok számbavétele.

A millenniumi falu házainak berendezési tárgyai és a kiállított viseletek az előzetes 
megállapodások értelmében a néprajzi gyűjtemény tulajdonába kerültek, azonban értelemsze
rűen ez magukra az épületekre nem vonatkozhatott, azokat lebontották. Ennek az objektív kö
rülménynek köszönhetően a további népi építészeti jellegű gyűjtés koncepcióját a részletes do
kumentáció felvétele és megőrzése, valamint a háztípusok kicsinyített másainak beszerzése je
lenthette. A lakóházak, parasztporták makettjei ebben az időszakban nagy számban kerültek a 
Néprajzi Tár gyűjteményébe. Érdekességként megállapíthatjuk, hogy a múzeumba került mo
dellek származási helyei megegyeznek a millenniumi faluban felépített épületek származási 
helyével. Ha összevetjük Jankó Jánosnak a millenniumi faluról készült könyvében (Ja n k ó  1989) 
bemutatott épületeket a gyűjtemény számára a 19. század végén gyűjtött házmakettek anyagá
val, szinte teljes az átfedés. A törzskönyvek tanúsága szerint valamennyi makettet az akkori 
osztályvezető megbízásából néhány mesteremberrel készíttették el, minden bizonnyal azért, 
hogy legalább ilyen módon megörökítsék a millenniumi falu épületeit.

Ezzel szemben Bátky Zsigmond 1906-ban közzétett Útmutatójában általában már 
ellenzi a néprajzi tárgyak kicsinyített másainak gyűjtését, azonban néhány esetben (így pél
dául az épületek, teljes porták esetében) mégis kénytelen engedményeket tenni: „Modelleket 
tehát csak olyan tárgyakról készíttessünk -  ha nem lehet, legalább rajzoljuk vagy fényképez
zük le őket -  a melyek vagy el nem mozdíthatók, pl. épületek, malmok, hidak, stb.; vagy túl
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ságosan terjedelmesek, pl. ladikok, különféle kasok, ketreczek, kocsik stb. vagy egyáltalában 
olyanok, hogy lényegükön jóformán alig változtat az, ha kisebb alakban kerülnek is a gyűjte
ménybe, a mit esetről-esetre kell eldönteni. Mindig a szemünk előtt lebegjen azonban az, 
hogy a minták csak kényszerűségből, kisegítőnek születtek.” (Bátky 1906a. 10.)

A modellek kiállításával kapcsolatban Bátky a következő útmutatásokat adja: „A te
lek- és házmodellumok az épületek külsejével és az udvarban való elhelyezkedésükkel ismer
tetnek meg bennünket. Egy típusos teleknek kiválasztása sem könnyű feladat. A mint már 
fentebb említettük, ezeket 1/10- 1/20 arányban szokás készíttetni s a nagyobb effektus kedvé
ért a telek configuratióját is megcsináltathatjuk s ha szükségesnek látjuk, vagy módunkban 
van, az udvart apró fákkal, állatokkal, nagyobb gazdasági eszközökkel stb. is élénkíthetjük. 
Ajánlatos azonban ez esetben, ha helyiségünk nem pormentes, fedett helyen tartani őket. 
E mintákat úgy készíttessük, hogy fedelüket le lehessen venni. A belső bebútorzás megcsi- 
náltatása felesleges, mert semmit sem érő. A magyarázat szempontjából azonban óhajtandó, 
hogy mindegyik mellett ott legyen a fényképe, alaprajza s ha lehet, egy-két metszete is. Hogy 
más épületek és telkek képeinek kiakasztása is kívánatos, szinte fölösleges mondanunk. Le
het látni olyan házmintákat is, melyeknek egyik oldala hiányzik, hogy belsejökbe lehessen lát
ni, vagy olyanokat, melyek hosszanti irányban keresztül vannak vágva s így erősítve fel a fal
ra: ezek azonban Ízléstelenek és nem igazak. Más az, ha ilyen sík- vagy lapformában a külön
féle alakú homlokzatokat stb. akarjuk bemutatni.” (Bátky 1906a. 19.)

A leltárkönyvekből jól látszik, hogy a ház- és telekmodellek gyűjtése e részletesen 
idézett koncepciónak megfelelően folyhatott az 1. világháborút megelőző időszakban is. 
Azért is fontos Bátky útmutatásait teljes terjedelmükben idézni, mivel a leírókartonokon kí
vül az említett házmodelleknek -  a Sopron megyei kapufélfák kicsinyített makettjeit kivéve 
(ltsz.: 8947-8956) -  mára már semmi nyomuk nem maradt a gyűjteményben. Az 1982-es re
víziós jegyzőkönyvben hivatalosan is rögzítésre került a több mint félszáz -  a magyar nyelv- 
terület legkülönbözőbb helyeiről származó -  makett hiánya.

A népi építészeti kutatás nagy vesztesége ez, hiszen a makettek az utókor számá
ra pótolhatadan információkkal szolgálhattak volna, és a néprajzmdomány, valamint a nép
rajzi kiállításrendezés történetét is számos értékes adattal egészíthették volna ki.

A gyűjtés első korszakában összesen 314 darab olyan tárgyat leltároztak be, amelyek 
a népi építészet tárgykörébe tartoztak, és a későbbi építkezésgyűjteménybe kerültek. A tárgyak 
ötödrészét a makettek alkották, de további tárgycsoportokra is kiterjedtek a gyűjtések.

Az egyik ilyen csoportot a lakóépületek külső és belső reprezentációs pontjain ta
lálható díszített tárgyak alkották. Ilyenek az udvari és utcai homlokzatokon megtalálható tor
nácoszlopok, kapuoszlopok, oromzatdíszek (trombavasak), valamint a nyílászárók és azok 
tartozékai, a különböző anyagból (fából, vasból) készült zárak, valamint a kulcsok és a laka
tok. Figyelemre méltó az 1898-as év, amikor jelentősebb számban gyűjtöttek tárgyakat. Ezek 
közül Bátky Zsigmond kalotaszegi gyűjtőútja emelkedik ki. Itt elsősorban zárszerkezeteket 
gyűjtöttek, de a tárgyi anyagban egyedülálló az a két festett-faragott magyarvalkói ablakrács 
is (ltsz.: 29047, 31415), amelyet Bátky ekkor szerzett be. A kalotaszegi gyűjtőút mérföldkő a 
népi építészeti kutatások történetében, hiszen a színvonalas tárgygyűjtést tudományos igényű 
publikáció (Bátky 1907) egészítette ki, amely a gyűjtőút eredményeit részletesen ismertette.

Semayer Vilibáld -  Jankó János utóda 1902-től -  elődjéhez hasonlóan önálló, sa
ját épülettel és hatáskörrel rendelkező intézményt kívánt teremteni, és központi feladatként 
határozta meg a szakemberek által végzendő, minél nagyobb arányú, tervszerű tárgygyűjtést.
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Tevékenységének köszönhetően 1905-ben a Néprajzi Tár bérleti díj fizetése nélkül megkap
ta a városligeti Iparcsarnok keleti szárnyát, így a korábbi tárgyvásárlási keret harmincszorosá
ra nőtt. Az így regisztrálható jelentős gyarapodás egy részét azonban azok a tárgyak alkották, 
amelyeket a régiségkereskedők és magánszemélyek hoztak be eladásra a múzeumba, így a 
tervszerűség részben csak szándék maradt (Semayer 1913. 187-188).

A század elején néhány különösen aktív gyűjtő jóvoltából több, viszonylag na
gyobb építészeti tárgykörű tárgyegyüttes is bekerült a múzeum gyűjteményébe. Farkas Sán
dor szentesi gyógyszerész 1903-ban 21 tétellel (ltsz.: 48714-48727, 48803-48808), 1905- 
ben 41 tétellel gyarapította a gyűjteményt elsősorban az Alföldről származó nyílászáró szer
kezetekkel, kulcsokkal és lakatokkal (ltsz.: 63380-63391, 63400). Sajnos a leltárkönyvben és 
a kartonokon nem jelölték meg e tárgyak pontosabb származási helyeit; a kartonokon „Al
föld” megjelöléssel leltározták be a tárgyakat. Ugyanő egy másik gyűjtést is végzett a Torda- 
Aranyos megyei Torockón, ahonnan szintén számos tárgyat hozott be (ltsz.: 71279-71303). 
Semayer Vilibáld Szolnok-Doboka megye több településéről házoromdíszeket és zárszerke
zeteket gyűjtött és leltározott be 1903-ban. Ekkor került be a később kialakult építkezésgyűj
temény bizonyíthatóan egyik legkorábbi datálású tárgya: a 38569-es leltári számon nyilván
tartott házoromdísz (1793), amelyet Szamosújváron gyűjtött Semayer.

Ezen időszak gyűjtői közül említést érdemel még Ács Lipót, aki a Tolna megyei 
Őcsényből és Decsről több, mívesen kiképzett épülettartozékkal -  ablaktáblákkal, kapuval, 
„oroszlános” kapuoszlopokkal stb. -  gyarapította a gyűjteményt (ltsz.: 100161-100168). Itt 
kell még megemlítenünk azt a két darab festett és faragott, Győr és Sopron megyei mester
gerendát (ltsz.: 93653, Nagyécsfalu; ltsz.: 94840, Acsalag), amelyek mellé csupán egyetlen 
mestergerenda (ltsz.: 55.85.1, Magyarhomorog) került a múzeumba az elmúlt száz év alatt. 
Ez a gyűjtemény egyik hiányossága is egyben.

Az 1910-es évek elején kerültek a gyűjteménybe a „legreprezentatívabb” tárgyak: a 
már említett három teljes székelykapu, amelyek közül ma már csak egy, a székelyfancsali (ltsz.: 
95088) van kiállítható állapotban, melyet Györffy István gyűjtött Szilágyi Miklós 1984-ben ké
szített összefoglalásában részletesen foglalkozik ezzel a gyűjtőúttal: Györffy István „1911. má
jus 17-19.-én a mezőlaki református templom festett mennyezetének leszedését és elszállítását 
irányította; szeptember 19. és október 6 között Udvarhely megyében járt (Beluleszkó Sándor 
társaságában), s egy székelyfancsali székelykapu bontása-szállítása mellett cserépedényeket, bú
torokat, festett jármokat gyűjtött, és nagy gonddal fényképezett (főképp Ülkén és Zetelakán).” 
(Szilágyi 1984c. 584.) Az említett kapuról még lesz szó az állagvédelemmel kapcsolatban is, 
mivel a múzeum tárgyi gyűjteményeiben méreteiben a legnagyobb tárgyról van szó.

A két világháború közti időszak
Az 1913 és 1925 közötti időszakban a gyűjteménygyarapítás az ismert történelmi események 
következtében megrekedt. Semayer Vilibáld 1920-ban bekövetkezett nyugdíjazása után Bátky 
Zsigmond vette át a meglehetősen elhanyagolt állapotba került intézmény irányítását. Az új
donsült vezető összefoglaló jelentésében így fogalmazott: „El kell ismernünk, hogy Semayer 
sokat tett a gyűjtemény gyarapítása és felállítása érdekében. De érdeme csupán ennyi! Mert 
a gyűjteményt meglehetősen ödetszerűen, alkalmi vásárlások útján gyarapította [...]. Az Osz
tály tudományos feladataival egyáltalán nem törődött. Eltávozásával teljes rendedenség ma
radt utána.” (Bátky 1926b. 45.)
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A két világháború közötti időszak tekintetében arra lehetne számítani, hogy Bátky 
vezetésével nagyobb arányú és tervszerűbb gyűjtés indul meg valamennyi tárgycsoportban, 
így az építkezés tárgykörében is. Az adatsorok azonban azt bizonyítják, hogy minőségében és 
mennyiségében is eltörpül az ebben az időszakban gyűjtött anyag az 1. világháborút megelő
ző időszak gyűjtéseihez képest. Ennek hátterében több tényező említhető: a háborús esemé
nyek, a megváltozott államhatárok, az elhanyagolt állapotba került gyűjtemény rendbetétele 
(raktárrendezés, katalogizálás, restaurálás stb.), a jelentősen lecsökkent anyagi támogatás 
(a tárgyvásárlási keret az 1. világháború előttihez képest a hetedére csökkent), az 1924-
1925-ös költözés, kiállításépítés. (Mindezekről részletesen lásd Se l m e c z i  K ovács 1989. 14- 
19.) Ezeket a nehézségeket jól érzékelteti Bartucz Lajos 1937. évi jelentése, amelyben az 
alábbiakat olvashatjuk: „A minimumra csökkent tisztviselői létszám és a rendelkezésre álló 
csekély anyagi javadalom folytán egyik legfontosabb teendőnkről, a vidéki néprajzi gyűjtések
ről, felvételekről és a pusztuló néprajzi tárgyak vásárlásáról ez évben is kénytelenek voltunk 
csaknem teljesen lemondani, s minden erőnket az örökségül átvett, helyszűke miatt túlzsú
folt raktárak rendezésére, a bennük pusztulásnak kitett anyag identifikálására és konzerválá
sára koncentrálni.” (B a r t u c z  1938. 495.)

A két világháború között a népi építészeti kutatásokban lényegesen megváltoz
tak a kutatási irányok, amelyeket Gunda Béla a következőképpen foglalt össze elemző ta
nulmányában: „Lakóházkutatásunk -  az értékes anyaggyűjtések mellett is -  a két világhá
ború között lényegében öncélú, morfológiai vizsgálat volt. Az egyes építészeti elemeket 
szinte önmagukért vizsgáltuk. Az eredetmagyarázó kísérletek során az ősi formákat igye
keztünk megállapítani, s egyik vagy másik építkezési elem (szelemen, szarufa, gógány, stb.) 
fejlődéstörténetét a házban lakó embertől függetlenül vázoltuk fel. Nem voltunk figyelem
mel a lakóházkultúra-komplexum egészére.” ( G u n d a  1954. 378.) Ez a kritika egyértel
műen magán viseli a tudományágon belül is a politikai életből lecsapódó akkori közhan
gulatot. Természetesen ezek nem csökkentik Bátky Zsigmond elévülheteden érdemeit a 
népi építészeti kutatások terén, hiszen a későbbiekben a jelentősebb eredmények mind
mind Bátky kutatásaira épültek ( G u n d a  1978). Azonban a jelentős eredményekkel járó ku
tatás sajnos nem járt együtt tárgygyűjtéssel, nyilvánvalóan a szállítás és elhelyezés, valamint 
a raktározás nehézségei miatt. így fordulhatott elő, hogy ebben az időszakban nem került 
be a múzeumba egyeden tüzelőberendezés (például kemence, rakott tűzhely, csikótűzhely, 
takaréktűzhely, cserépkályha stb.) sem. Ugyanakkor tudjuk, hogy a nehézségek ellenére 
például Gönyey Ebner Sándornak sikerült a magyar nyelvterület egészét felölelő több száz 
fotóból álló sorozatot készítenie az akkor használatos tüzelőberendezésekről, és ezzel pár
huzamosan néhány jelentős tárgyat is gyűjtenie: „kölkes” fazárat és lakatot Szennáról (ltsz.: 
131393, 131424, 131967).

A korszak kiemelkedő gyűjtői közé sorolható még Viski Károly, aki a Bihar megyei 
Nagyszalontáról kulcsokat, zárszerkezeteket, vasalatokat (ltsz.: 126148, 126164) gyűjtött, és 
Csete Balázs, aki makádi oromvasakat1 hozott a gyűjteménybe. Sajnos ezek a gyűjtések nem 
pótolják az épületelemek, épülettartozékok, épületek diszítőelemei tervszerű gyűjtésének 
hiányát.

í Ltsz.: 139264, 139362-139363, 139365-139367, 139396.
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E korszakot három jelentős esemény fémjelzi: az 1947-ben történt önálló intézménnyé válás, 
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum megalakulása 1974-ben, valamint az új épületbe 
költözés 1975-ben.

A Néprajzi Múzeum régi törekvése valósult meg 1947-ben, amikor a Néprajzi Osz
tály kivált a Magyar Nemzeti Múzeum kötelékéből, és formálisan is megkezdte önálló intézmé
nyi működését. Ekkorra tehető a gyakorlatilag máig érvényes gyűjteményi struktúra kialakítása is.

Ekkor a magyar gyűjteményt két nagy csoportra bontották. Az első, gazdálkodás 
csoportba a gyűjtögetés, halászat, vadászat, állattenyésztés, földművelés, közlekedés tárgyköré
be tartozó tárgyak kerültek. A második nagyobb egységet település, építkezés névvel három rész
re bontották: szabadtéri néprajzi építmények, házberendezés (bútor, világítás), táplálkozás és kortyba.

1947-től 1949-ig az épitész-néprajzkutató Vargha László vezette az intézményt, és 
a település, építkezés gyűjteményrészt is, aki akkorra már az 1930-as évektől kezdve tekinté
lyes népi építészeti, főként dokumentációs anyagot gyűjtött össze. Vargha László mintegy öt
ven éven keresztül folyamatosan foglalkozott a magyar népi építészet recens és történeti ada
tainak rögzítésével. Annak ellenére, hogy vállalkozásának hosszú évtizedekig nem volt tartós 
és biztos intézményi háttere, olyan archívum megalkotására vállalkozott, amely adatszerűén 
foglalta magában a magyar nyelvterület falusi és városi építményeinek műemlékvédelmi 
szempontból is kiemelkedő építészettörténeti, művészettörténeti emlékeit.

Az általa létrehozott, később szakmai körökben magyar népi építészeti gyűjte
ménynek nevezett anyag az 1970-es évek végén az alábbi becsült tételekből állt (K ec sk é s  
1985. 37-46):

-  5000 darab vázlat, rajz, térkép, műszaki felmérés;
-  20 000 darab fényképfelvétel (negatív és kontaktmásolat);
-  2400-2600 diapozitív;
-  500 dosszié adattári anyag (jegyzet, dokumentáció);
-  15-20 darab vázlatkönyv.

Vargha László néprajzi múzeumi főigazgatói működése végén, 1949 januárjában 
Cs. Sebestyén Károly és Kiss Tibor egyetemi tanárokkal szakvéleményt is készíttetett eddigi 
gyűjtéseiről, illetve gyűjteménye anyagáról, amelyet a felkért szakértők igen nagyra értékeltek: 
„A szigorúan mérnöki szempontok szerint készült házfelvételek az ethnográfusok részére he
lyenként meglepően új felvilágosításokat szolgáltatnak. Olyan kérdésekre adnak felvilágosítást, 
melyeket eddig tisztán ethnográfiai alapon megoldani nem lehetett. [...] Ez a munka annál ér
tékesebb, mert tudományos szinten tárgyalja a parasztházak fejlődését, ami pedig a magyar épí
tészet történetében a műtörténet mai állása szerint hézagpótló.” (Kecskés 1985. 37.)

Azt várhatnánk, hogy Vargha László jelentős gyűjtőmunkája az építkezésgyűjte
mény tárgyanyagában is tükröződik, azonban ebben a várakozásunkban csalódnunk kell. Nincs 
ugyanis a tárgyak között egyetlen tétel sem, amelyet Vargha László gyűjtött volna, illetve fő
igazgatói tevékenysége alatt egyetlen tárggyal sem gyarapodott a gyűjtemény. Ennek okát va
lószínűleg abban kereshetjük, hogy Vargha László fontosabbnak tartotta a dokumentációké
szítést és a fotózást, mint a tárgy gyűjtést. A tárgyi anyag bemutatását szabadtéri néprajzi mú
zeum keretein belül tartotta elképzelhetőnek, ezért kezdettől fogva szorgalmazta annak lét
rehozását, és aktívan közreműködött az előkészitő munkálatokban.

Az 1947-től napjainkig tartó időszak
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Főigazgatói tevékenysége alatt számos épület megóvásában tevékenykedett. Való
színű, hogy igazgatói teendői sem tették lehetővé az intenzív tárgygyűjtést, és a legfontosabb 
feladattak az addig gyűjtött tárgyak rendszerezését látta. 1949. évi munkajelentésében azt ol
vashatjuk, hogy az építkezésgyűjtemény tárgyanyagát „az erre a célra kijelölt helyre összegyűj
tötték, és az építkezés tárgykörére vonatkozó kép és rajzanyag kiválogatása megtörtént”2. Ar
ról is számot ad a jelentés, hogy a Népi építkezés kiállításhoz a terv és a fényképanyag össze
gyűjtése is megtörtént.

1952-ből a gyűjtemény szempontjából egy Ortutay Gyula által aláírt vitairat3 érde
mel említést. Ebben a körlevélben a népi műemlékek védelmében három feladatcsoportot je
löl meg a körlevél szerzője: „1. Feltáró, vagyis az emlékek topográfiai rendszerbe való össze
gyűjtése és leírása. 2. A védelem adminisztratív megszervezése és lebonyolítása. 3. A műem
léki anyag tudományos és népszerű feldolgozása.”

A körlevél a múzeumban dolgozó kutatókat szólítja fel, hogy fejtsék ki véleményü
ket a népi műemlékek védelmével, illetve a védelem megszervezésével kapcsolatban. Négy 
kutató (Kovács Péter, Molnár Balázs, Morvay Péter és Szolnoky Lajos) álláspontját ismerhet
jük meg a körlevélhez csatoltan.4 Mindegyik kutató szorgalmazta egy országos fényképes ka
taszter létrehozását, amely a különböző intézményekben szétszórtan található dokumentáci
ós anyagokat gyűjtene össze (Néprajzi Múzeum, vidéki múzeumok, BME Építészmérnöki 
Kara, Építésügyi Minisztérium stb.). Ezután nagyszabású terepmunka segítségével nagyszá
mú, az egyes tájegységekre legjellemzőbb épületegyüttesek teljes műszaki és néprajzi felmé
rése következne. Ezek alapján választhatnák ki azt a 30-40 épületet, illetve épületegyüttest, 
amelyet védetté lehetne nyilvánítani. A kutatók egybehangzóan a „skanzenszerű” védelmet 
tartották a leghatásosabbnak a helyszíni védelemmel szemben.

Ehhez kapcsolódik, hogy Balassa Iván főigazgató 1953 szeptemberében elkészítet
te a Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya számára a budapesti Népligetben (kultúr- 
parkban) létesítendő „Szabadtéri Múzeum” tervét .5 A hétoldalas beterjesztés részletesen foglalkozik 
a szabadtéri múzeum felállításának fontosságával, a létesítéshez szükséges kiegészítő épüle
tek tervével, a falumúzeum létesítésének anyagi és szakmai feltételeivel, valamint hosszú tá
vú fejlesztési tervével. A tervezetet részletes költségvetés egészíti ki.

Egy programadónak minősíthető összefoglaló tanulmány érdemel figyelmet az
1950-es évek közepéről, amely meghatározta és megalapozta a következő időszakok tárgy
gyűjtési koncepcióját. Balassa Iván a Néprajzi múzeológiánk tíz éve című munkájában így fogal
maz: „Láthatjuk, hogy a tárgy-gyűjtés területén ránk igen komoly feladatok várnak a múlt nép
rajzi tárgyainak összegyűjtésében. A hatalmas átalakulással a magyar falu külső és belső arca 
egyaránt megváltozik, ezért elengedhetedenül szükséges a régi falura vonatkozó és elkalló- 
dásnak leginkább kitett emlék gyors és tervszerű összegyűjtése.” (B a la ssa  1955b. 6.)

A gyűjteményben ettől az évtizedtől kezdve folyamatosan jelentek meg azok a tár
gyak, amelyek egy-egy kiemelkedő monografikus kutatás eredményeinek tekinthetők. Itt em
líthetjük például Hofer Tamás 1958-as csornai (ltsz.: 58.92.1-58.92.3) és 1965-ös kadarkúti 
(ltsz.: 65.6.1-65.6.5), K. Csilléry Klára 1961-es dunapataji (ltsz.: 61.95.100-61.95.106), Er

2 NMI 863.02/1949. 1.
3 NMI 863.09/1952. Ortutay Gyula: Körlevél a népi műemlékvédelem ügyében.
4 EA 9/1952. Hozzászólás a népi műemlékvédelem köréhez.
5 NMI 863-321/1953.
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délyi Zoltán 1963-as mezőkövesdi (ltsz.: 63.74.6.1-63.74.31.4), Morvay Judit és Molnár Má
ria 1963-as (ltsz.: 63.34.206-63.34.210), majd Molnár Mária 1982-es Szatmár megyei (ltsz.: 
82.97.80-82.97.84.2), Horváth Terézia szakmári (ltsz.: 65.91.99-65.91.106) gyűjtését. Fél 
Edit és Hofer Tamás átányi gyűjtésében szintén találhatók a népi építészet körébe sorolható 
tárgyak. (A gyűjtések eredményeit ismertetve a szerzők 29 darab épülettartozékot említenek 
[F é l - H o f e r  1964. 9-11].)

Kiemelkedik Molnár Balázs magyarhomorogi (ltsz.: 55.78.1-55.78.48) gyűjté
se, aki egy lakóház összes díszítőelemét és mozdítható tartozékát -  mintegy ötven tételt 
-  leltározott be.

Az említett gyűjtéseken kívül az 1960-as évektől kezdve és különösen az 1970-es 
években alig került néhány tárgy a gyűjteménybe. Ennek okát főként abban kereshetjük, hogy
1961-től összemosódtak a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az építkezésgyűjtemény gyűjtési 
feladatai, hiszen a Falumúzeum Főosztályt és a gyűjteményt egyazon személy: Erdélyi Zol
tán vezette. Az 1960-as évek közepétől felgyorsult a szabadtéri múzeum létrehozására irá
nyuló munka, és az épületkiválasztó bizottság hónapról hónapra ülésezett. Ennek eredmé
nyeként 1968-ra már néhány épületet is felállítottak Szentendrén (Balassa M. 1989. 37). 
Korszakunkban mind a gyűjtemény, mind a népi építészet kutatása szempontjából tehát a 
legjelentősebb eseménynek a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum megtervezése és lét
rehozása számított, ezért ezzel a témával részletesen foglalkozom.

A szabadtéri gyűjtemény létrehozásának első megfogalmazása Bátky Zsigmond tol
lából származik: „ha lehetne, nemcsak ezeket hanem még a parasztházakat és telkeket is be 
kellene vinni a museumba. Ez volna az igazi néprajzi múzeum! [...] Az lenne az ideális álla
pot, ha egész paraszttelkekből, minden benne élővel egyetemben, alakíthatnánk néprajzi 
museumot a szabad ég alatt, a mint az némely kiállításon ma már több kevesebb hűséggel és 
részletességgel látni lehet, vagy a mint az svédek Stokholmban (újabban a norvégek és a dá
nok is) egy gyönyörű parkban megvalósították: de erről nekünk még alkalmasint hosszú ideig 
le kell mondanunk...” (BÁTKY 1906a. 18.)

A központi szabadtéri néprajzi gyűjtemény gondolata Viski Károly alapvető tanul
mányában jelent meg 1931-ben (Viski 1931a. 7). Viski a millenniumi néprajzi falu első ér
demi ismertetőjeként összekötötte érvelését a stockholmi múzeum nyújtotta művelődéstörté
neti, szaktudományi és idegenforgalmi jelentőségével: „megtehetnék s meg is kellene ten
nünk -  azaz helyesebben -  megismételhetnők azt, amit egyszer már megtettünk, hogy t. i. 
némi korrekcióval s az azóta eltelt esztendők tapasztalatával s fölgazdagodott néprajzi isme
reteink birtokában és gyakorlati hasznosításával újra megépítsük az ezredévi kiállítási falut, 
azaz a Magyar Skansent.” (Viski 1931a. 7.)

A programot Viski a Néprajzi Tár szervezésében a Népligetben látta megvalósít
hatónak, ahogy Györffy István is, aki a nemzeti művelődést átfogó programja részeként
1939-ben külön fejezetet szentelt egy szabadtéri néprajzi múzeum létesítésének, amit szin
tén a Népligetben gondolt felállítani a Néprajzi Tár felügyelete alatt (Györffy 1939. 74-76). 
Időszerűségét és szükségességét azzal indokolta, hogy a terjedelmes mezőgazdasági és ipari 
eszközök a Néprajzi Múzeumból hiányoznak: „A nagy tárgyak bemutatására a szabadtéri mú
zeumok a legalkalmasabbak, a hol a tárgyak valami tágasabb területen, a szabadban, eredeti 
céljuknak megfelelően vannak felállítva.” (Györffy 1939. 75.) Györffy úgy vélte, a szabad
téri múzeumot -  amelyet Teleki Pál még kultuszminiszter korában tervbe vett -  összefogás
sal kell megépíteni, amely a főváros, az idegenforgalmi intézmények és a Néprajzi Tár közös
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feladata. „A szabadtéri múzeum pedig csatoltassék a Néprajzi Múzeumhoz és helyeztessék a 
néprajzos szakemberek felügyelete alá, nehogy a hozzánemértés vagy az üzleti mohóság hely- 
rehozhatadan károkat okozzon benne.” (Györffy 1939. 78.)

Az Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára mellett megvalósuló sza
badtéri gyűjtemény operatív megvalósítási tervére Domanovszky György is tett javaslatot (Do- 
MANOVSZKY 1940). Terve az 1938 tavaszán tanulmányozott skandináviai példák tapasztalata
it foglalta össze. Felismerte azt a tényt, hogy az építészet és a műemlékvédelem intézményei 
nem foglalkoznak a népi építészettel. Országos néprajzi „építménylajstromozást” ajánlott, és 
e terepmunka alapján az objektumokat négy osztályba sorolta (központi gyűjteménybe átte
lepítendő, helyben megőrzésre való, regionális gyűjteménybe kerülő, dokumentált lebontás
ra ítélt építmények). Domanovszky a megyék pénzügyi forrásait is betervezte az országos vál
lalkozás létrehozásába. A berendezések nagyobb részét a Néprajzi Tár raktári anyagából kí
vánta megoldani, és szintén a Népligetet látta jónak a múzeum telepítésére.

A 2. világháború mintegy tíz éven keresztül meghiúsította az új gyűjtemény létre
hozását. A múzeum vezetősége 1948-ban és 1953-ban a Kulturális Minisztériumhoz, illetve 
a Népművelési Minisztériumhoz beadványokat nyújtott be az új múzeum létesítésének érde
kében (K ecskés 1980. 37). Több évtizeden át tartó sikertelen próbálkozás után 1961-ben a 
Művelődési Minisztérium Múzeumi Főosztálya megbízta a Néprajzi Múzeumot a Szabadté
ri Néprajzi Múzeum szervezésével, és ennek nyomán 1962 januárjában megalakult a Magyar 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Operatív Szakbizottsága. A szakbizottság tagja Erdélyi Zoltán, 
Füzes Endre, Szolnoky Lajos, Vargha László volt.

Az új múzeum telepítési koncepciója az épületkiválasztást elősegítő fényképdoku
mentációval együtt 1963-ban készült el két kötetben (V a r g h a - E r d é l y i 1963), főként Var
gha László kutatásaira alapozva. A hosszú ideig húzódó előkészítési munkát követően végül 
a Művelődési Minisztérium Múzeumi Főosztálya 1965-ben utasította a Néprajzi Múzeumot 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum megszervezésére és létrehozására.

A Néprajzi Múzeumon belül 1967 áprilisában alakult meg Erdélyi Zoltán vezeté
sével a Falumúzeum Osztály -  ideiglenesen négy munkatárssal - , amely már a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum létrehozásának konkrét munkafolyamatait koordinálta. (Erről bővebben 
lásd B alassa  M. 1989.) Ekkor készítette el Barabás Jenő és Szolnoky Lajos az úgynevezett Fe
kete könyvet, amely egy 225 építményt tartalmazó szabadtéri néprajzi múzeum konkrét terveit 
tartalmazta (Balassa  M. 1989. 36-37; K ec sk é s  1980. 37-39). Ebben 53 lakóház, 4 templom, 
3 harangláb, 8 malom, gazdasági építmények stb. felépítésére tettek javaslatot. Eközben fel
gyorsultak az események, és nyilvánvalóvá vált, hogy a Falumúzeum Osztály munkatársai nem 
tudják az egész országra kiterjedő épületkiválasztási munkákat teljesíteni, ezért főként a Nép
rajzi Múzeum muzeológusait, de más intézmények kutatóit is bevonták a munkába.

A Hofer Tamás által készített 1967-es tervjelentés kézirata6 szerint a múzeum kol
lektívájából Morvay Judit Szamárban, Morvay Péter a Nyirségben, Molnár Balázs a Sárré
ten, Balassa M. Iván a Körös-Maros közén, Csilléry Klára a Duna-Tisza közén, Hofer Ta
más a Közép-Tisza-vidéken, István Erzsébet Zemplén megyében, Földes László a pásztor
építmények kutatásában, Szolnoky Lajos és Bodrogi Tibor Nógrád megyében, Molnár Mária 
a Kisalföldön, Kresz Mária a Mezőföldön, Boross Marietta és Szolnoky Lajos az Őrségben, 
Kodolányi János a Dél-Dunántúlon, Erdélyi Zoltán a pincék, présházak kutatásában, Györ-

6 NMI 863-02/1967.



gyi Erzsébet és Bán Elek a temetők, kálváriák kutatásában folytattak gyűjtőmunkát. A falu
múzeum létrehozása érdekében a kollégák 363 tudományos gyűjtőnapot végeztek el, 207 
nap egyéb kiszállást jegyeztek. Ebben az időszakban, a tervpályázat második lépcsőjében a 
muzeológusok 17 épületet vásároltak meg, 179 darab méretarányos alaprajzot, 370 darab 
fényképet készítettek, és 210 épületről gyűjtöttek egyéb adatokat.

Az épületek kiválasztásával párhuzamosan már megkezdődtek az épületek bontá
si munkái is. 1968-ban pedig már 7 építmény állt a szatmári tájegységben. Az épülő tájegy
ségek munkálataiba a felelősökön kívül a múzeum több munkatársa is bekapcsolódott, és a 
tárgygyűjtő, rendszerező tevékenységet meggyorsította, hogy K. Csilléry Klárát bízták meg az 
osztály vezetésével. A Művelődési Minisztérium 1972. január 1-jétől önálló költségvetési szerv
ként működtette a szabadtéri múzeumot, de a vezetést a Néprajzi Múzeum akkori főigazga
tója látta el. A skanzen végül 1974. május 31-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt 
(B a la ssa  M. 1989. 36-37; K e c sk é s  1980. 37-39).

Visszakanyarodva a gyűjtemény történetéhez, a skanzen munkálataiban részt vevő Er
délyi Zoltán gyűjteményrendezési munkáját kell elsősorban kiemelnünk. Rendszerező, a régi lel
tári lapokat átíró, újraleltározó munkája nélkül nehéz lenne a gyűjteményben való tájékozódás.

Az utolsó revíziót 1982-ben Gráfik Imre végezte el. A revízió jegyzőkönyve sze
rint a mintegy félezer beleltározott tárgyból a már említett század eleji maketteken kívül az
1950-1960-as évek gyűjtéseiből származó tételek is szerepeltek a hiányjegyzékben. Tudomá
sunk szerint ezeket a tárgyakat átmenetileg Szentendrén is raktározták, így feltehetőleg az ak
kortájt szerveződő Szabadtéri Néprajzi Múzeum birtokába kerültek.

Jelenleg a gyűjtemény kezelője e tanulmány szerzője, Szabó Zoltán, aki a halászat- 
és közlekedésgyűjteménnyel együtt három tárgykollekció gazdája. Jómagam népi építészeti 
tárgyú kutatásaim7 során a konkrét témákból adódóan is elsősorban a fotódokumentáció ké
szítését és az interjúkészítést részesítettem előnyben a tárgygyűjtéssel szemben. így működé
sem alatt több száz kiállításra is alkalmas fotót8 leltároztam be.

A gyűjtemény történetének leírása során első- 
A gyű jtem ény  o n y a g ó n a k  sorban a kronologikus szempontok alapján már
á ttek in té se  képet kaphattunk a gyűjteménybe került tár

gyak mennyiségét és típusát illetően. A gyara
podásra vonatkozó adatok összegyűjtése mellett a leltári kartonon szereplő szempontok sze
rint mutatók készültek a gyűjtemény anyagáról. Ezek a mutatók nemcsak e tanulmány írását 
könnyítették meg számomra, hanem reményeim szerint praktikus célokat is szolgálnak, mi
vel megkönnyítik a tájékozódást és a gyűjteményben való keresést kiállítások rendezése, illet
ve bármilyen építkezéssel kapcsolatos kutatómunka esetén.

A gyűjtemény tárgyi összetételének mintegy kétharmadát a különböző épülettarto
zékok zárszerkezetei, illetve azok tartozékai (kulcsok, lakatok) alkotják. Tudomásunk szerint 
ilyen jellegű gyűjtemény nem található az országban. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 
a további gyűjtések feleslegesek. A tárgyak fennmaradó egyharmad részéből kiemelkednek a

7 Barokkos házoromzatok a Kisalföld népi építészetében (lásd Juhász -  G. Szabó 1994), egy építészeti 
elem átalakulása a Délnyugat-Dunántúlon (lásd G. Szabó 1996), illetve forráskutak, mosóházak, mo
sók a Balaton-felvidéken (lásd J uhász -  G. Szabó 1997).

8 F313863-314276, D27909-27924, 27458-27523, 30273-30324.
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már említett ablakok és ablakrácsok, az ajtók, a különböző oszlopok, kapufélfák, illetve azok 
modelljei. A lakóházak oromdíszei, az oromvasak, trombavasak közül szintén pótolhatatlan da
rabokat találunk a gyűjteményben. A mestergerendák azt a tárgycsoportot alkotják, amelyek
nek gyűjtése szintén indokolt lenne, bár tisztában kell lennünk azzal is, hogy ez a munka sok
kal fokozottabb, állandó jellegű terepmunkát igényelne. A múzeum legjelentősebb tárgyai kö
zé tartoznak a korábban már említett székelykapuk, amelyek védelme különösen indokolt.

Földrajzi-etnikai m egoszlás
A gyűjtemény tárgyainak földrajzi mutatója alapján készült táblázat (lásd 1. számú táblázat), 
amely a gyűjtött tárgyak megyék szerinti megoszlását szemlélteti. A táblázatból jól látható, hogy 
a gyűjtött anyag területi eloszlása rendkívül egyeneden. Nagyon sok a „fehér folt”, továbbá az 
olyan terület, ahonnan legfeljebb öt tárgy került be a gyűjteménybe. A gyűjteményben találha
tó tárgyak közül mindössze 38 tárgy esetében tartották fontosnak a leltározók megjegyezni, 
hogy valamely nemzeti kisebbség köréből származnak. A tárgyak mintegy fele Máramarosból 
származó rutén, valamint különböző megyékből való bunyevác, cigány, orosz, „mócz”, sváb és 
szlovák, azóta megsemmisült épületmakett volt. A tárgyak másik felének túlnyomó többsége 
Beszterce-Naszód megye román lakossága körében gyűjtött zár, lakat és kulcs.

Nyilvántartással kapcsolatos kérdések
A gyűjtemény fotózottsági állapota jónak mondható, hiszen a tárgyak 60 százalékáról van 
tárgyfotó, illetve rajz. Feltűnő, hogy a kisméretű tárgyak esetében közel 90 százalékos a fo
tódokumentáció. Igen értékesek azok a tárgyak, amelyekről rajz és fotó egyaránt rendelkezés
re áll. A nagyméretű tárgyaknál döntés kérdése, hogy készüljön-e fotó, vagy esetleg valami 
más dokumentációs módszert (például videofelvétel) választunk. Természetesen a cél a mi
nél teljesebb dokumentáltsági állapot. A gyűjteményben a tárgyleltározás folyamatos, elmara
dások nincsenek.

A gyűjtemény állagvédelm i állapota
Állagvédelmi szempontból ez a tárgycsoport a legveszélyeztetettebbek közé tartozik. A gyűj
temény szinte teljes anyaga a múzeum törökbálinti raktárában került elhelyezésre. Különösen 
a fából készült, valamint a százévesnél régebbi tárgyak vannak veszélyeztetett helyzetben, 
amelyeket komoly károsodások nélkül már nem lehet tovább mozgatni. Kritikus állapotban 
a nagyméretű tárgyak vannak, mivel szállításuk, állagvédelmi megóvásuk a zsúfolt raktáron 
belül már nem lehetséges. Intő példa erre a székelykapuk esete. A két világháború között 
még két darab múlt századi és egy 18. század végi kapuja volt a Néprajzi Múzeumnak. Nap
jainkra csak egy maradt összeállítható állapotban, amely az 1995-ös Magyarok Kelet és Nyugat 
között című kiállításon szerepelt, ám akkor már olyan állapotban volt, hogy a szétbontást és 
egy újabb szállítást nem birt volna ki. Ezért a múzeum épületében mint kiállítási tárgy kapott 
helyet. így egyrészt megoldottá vált állandó restaurátori felügyelete (többször is kellett javí
tani a kapu egyes részeit), másrészt bemutatható a közönség számára.

A többi, raktárban maradt tárgy továbbra is veszélyeztetett helyzetben van, külö
nösen az értékes festett és faragott mestergerendák, kapuoszlopok. Meggondolandó, hogy ha
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a főépületben nem sikerül megfelelő helyet találni számukra, akkor esetleg a tárgyakat a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításaiba kellene kölcsönadni.

A törökbálinti raktáron belül sajnos nem megoldott a tárgyak állagvédelmi helyze
te. A fertőzött tárgyakat, tárgyegyütteseket (mint például az Átány-gyűjtemény fából készült 
tárgyait) nem lehet elkülöníteni, így a többi gyűjtemény fokozottan veszélyeztetett helyzet
ben van). Állandó restaurátori felügyelet mellett egy-egy tárgycsoportnál lehet elérni jobb 
eredményeket a farágó bogarak elleni harcban. (Ilyen volt például a közlekedésgyűjtemény 
esetében a jármok merítéses állagvédelme.)

Sajnos a siker átmeneti volt, hiszen egy év múlva újra visszaköltöznek a bogarak a 
-  főként puhafából, például bodzából készült -  tárgyakba. Ezért javaslatom az, hogy a legve
szélyeztetettebb tárgycsoportokat mindenképpen ki kell szűrni és el kell különíteni (külön 
légtérbe kell helyezni), hiszen raktáron belül a megfelelő fertődenítés nem lehetséges (pél
dául a huzatos légtér miatt). A fémtárgyak esetében más a helyzet, hiszen e tárgyak nagyob
bik részének állagvédelme -  részben a kiállításokat megelőző tisztításnak és restaurálásnak 
köszönhetően -  megtörtént

Az alábbiakban azokat a lehetséges szempon-
A gy ű jtem én y  jövője tokát sorolom fel, amelyek a múzeum gyűjtő

körébe tartozó, a népi építkezés tárgyi világá
ból nemzeti értéknek számító épületek, épülettartozékok, építmények megmenthető tárgyai 
közül a gyűjtési koncepció részei lehetnek. Magától értetődik, hogy e szempontok közül ön
magában egyik sem elegendő, mindenképpen komplex, sokszempontú vizsgálatra van szük
ség. Tisztább képet kapunk, ha a lehetséges vizsgálati aspektusok rendszerét felvázolva és 
szem előtt tartva választjuk ki a népi épitészeti tárgygyűjtés és a dokumentációs feladatok fő 
irányait:

1. Az építés ideje az egyik legfontosabb szempont, különösen akkor, ha az építés dá
tuma szerepel valamelyik épületelemen, például ajtón, ablakon, mestergerendán, téglán vagy az 
oromzaton stb. Ezeknek az évszámmal ellátott épületelemeknek a gyűjtése megoldható, és min
denképpen indokolt, hiszen a szabadtéri múzeumok sem gyűjtik ezeket szisztematikusan.

2. Technika és az építmény formai elemei:
2.1. A rendelkezésre álló építőanyagok: a fa, a föld, a tégla, a természetes kő, a te

tőfedő pala stb. nagymértékben meghatározzák az épületek, építmények formai elemeit. 
A speciális építőanyagok gyűjtése mindenképpen indokolt lenne (például tetőfedőpala-típu- 
sok, égetéses eljárással készült tetőcserepek, idomtéglák, a természetben megtalálható kőze
tek stb.). Már korábban javasoltam, hogy tervszerűvé kellene tenni a monogramos, évszámos 
téglák gyűjtését. Azóta a műtárgypiac is felfigyelt e könnyen gyűjthető tárgycsoportra.

2.2. Az építés módja, melyet a természetes környezet adta építőanyagok, az épít
tető anyagi lehetőségei, társadalmi rangja, valamint a helyi építkezési, illetve munkavégzési 
szokások (kaláka, helyi specialisták, hivatásos építőmesterek alkalmazása stb.) határoznak 
meg elsősorban. Ezzel kapcsolatban a speciális munkaeszközök gyűjtése, az interjú- és doku
mentációkészítés a legfontosabb feladat.

2.3. Dokumentálandók az épület technikai megoldásai, melyek a formai változatok 
gazdagságát eredményezik.

2.4. Az épületet alkotó formai elemek (alaprajz, különböző jellegű oszlopok, mell
véd, árkádsor, timpanon vagy más oromzati formák, szintkülönbségek alkalmazása stb.). Az
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épület, illetve a portához tartozó egyéb építmények elemeinek az időben változó stílusait is 
regisztrálnunk kell. Ide tartoznak például a különböző kerítések, amelyek máig -  egy-egy te
lepülésre vagy településrészre jellemzően is -  gazdag változatosságban találhatók meg a falu
si és városi kertes házak utcafrontján.

3. Funkcionális szempontok. A külső megjelenést befolyásoló épületelemek, pél
dául az oromzatok, kapuk vagy a tornácok dokumentációja feltétlenül indokolt, mivel pél
dául a tornácok esetében is három fő funkciót különíthetünk el (gyakorlati, esztétikai és jel
funkciót), amelyek egymással több szálon összefüggnek, és szerves egységet alkotnak.

4. Történeti fejlődés. Vizsgálhatjuk a választott építészeti elemet történeti fejlődé
sében egy adott időintervallumban, ahol a változás csomópontjait könnyen ki tudjuk tapinta
ni. Itt azonban mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a változás az esetek többségében 
nem egyenes vonalú és semmiképpen nem mechanikus folyamat. Ha egy olyan építészeti 
elemről van szó, amelyik eléggé követheteden úton a műépítészetből eredeztethetően érke
zik a falu építészetébe, tehát a nagy építészeti stílusok hatásaként értelmezhető, igen izgal
mas kérdésnek számít az átadás-átvétel problémaköre. Itt természetesen azt kell kideríte
nünk, hogy az egyes társadalmi csoportok milyen lehetséges előképek hatásaként, illetve mi
lyen közvetítési rendszeren keresztül juthatnak el például addig, hogy a klasszicista építészet
re oly jellemző timpanonnal ellátott, oszlopokon álló, több lépcsővel díszített kiugró torná
cot építtessenek lakóházuk udvari frontján.

5. Térbeli elterjedés. Egy adott építészeti elem térbeli elterjedésének kérdésében a 
legalkalmasabb módszernek a kartografikus ábrázolás bizonyult, bár egyáltalán nem mindegy, 
hogy egy portán, netán egy faluközösségen belüli vagy egy mikro-mezo tájon stb. belüli el
terjedést vizsgálunk. Természetesen adekvát eredményeket csak akkor kaphatunk, ha a fent 
felsorolt szempontokat komplex módon próbáljuk meg alkalmazni (például Gráfik 1990; 
Juhász -  G. Szabó 1994; G. Szabó 1996).

A segédgyűjteményi fejlesztések kapcsán az elmúlt hat évben szerzett kiállításren
dezési tapasztalataim azt mutatják, hogy az egyes kiállításokhoz nincs megfelelő minőségű fo
tódokumentáció a falusi építményekről, ezeken belül is különösen a középületekről. A do
kumentációt egész utcasorokra, falusi, mezővárosi, város környéki utcasorokra, egész porták
ra is ki kell terjeszteni. A kutatások tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a kiválasztott 
terület ne essen egybe a Szabadtéri Néprajzi Múzeum jelenlegi telepítési tervében feltünte
tett kutatási irányokkal.

A különböző kiadványokban is gyakran ugyanazok a képek köszönnek vissza. Pél
dául A barokk a magyar népművészetben című kiállítás rendezése során rá kellett döbbennünk ar
ra a tényre, hogy a múzeum fotógyűjteményében nem található elegendő szépen fotózott fa
lusi barokk templom, kápolna, házoromzat. Emiatt a kiállítás rendezése során többször kény
szerültünk arra, hogy vidékre utazva a hiányzó fotókat magunk készítsük el. Sajnos csak a ki
állítás megnyitása után, 1993 és 1994 nyarán került sor arra a nagyszabású terepmunkára, 
amelynek keretében a korábban már említett több száz, publikációra is alkalmas fotó elké
szült (F313863-314276).

A fotódokumentációs munkába be kellene vonni például olyan vándorfényképé
szek felkutatását, akik az 1960-1970-es években a falvakat járva fotókat készítettek a lakó
házak utcai homlokzatáról, és ezeket árusították.

Kutatási területeinket szisztematikus dokumentációs tevékenysége beindításával ki 
kell terjeszteni a nyelvterület egészére, hiszen ez a legolcsóbb, a leghatékonyabb gyűjtési mód.
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A dokumentáció legfontosabb eleme a fekete-fehér fotó, illetve a színes dia lehet
ne, ami a hagyományos archiválási mód mellett közvedenül számítógépbe vihető, és utána 
CD-lemezre írva tárolható. Természetesen ezt a munkát más, a népi építészet országos ható
körű intézményeivel -  mint az Országos Műemlékvédelmi Hivatal és a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum -  együtt kell végezni, folyamatosan egyeztetve a feladatokat és a kutatási terveket.
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T á b lá z a to k

1. számú táblázat. Az építkezésgyűjteményben található tárgyak földrajzi megoszlása

Megye Tárgyak
száma

Abaúj-Torna 2
Alsó-Fehér 2
Arad 0
Árva 3
Bács-Bodrog 2
Bács-Kiskun 3
Baranya 7
Bars 8
Békés 5
Bereg 1
Beszterce-Naszód 12
Bihar 68
Borsod 15
Brassó 1
Csanád 0
Csík 3
Csongrád 5
Esztergom 7
Fejér 4
Fogaras 0
Gömör és Kishont 2
Győr 1
Hajdú 6
Háromszék 3
Heves 6
Hont 0
Hunyad 6
Jász-Nagykun-Szolnok 7
Kis-Küküllő 0
Kolozs 16
Komárom 6
Krassó-Szörény 0
Liptó 1
Máramaros 15
Maros-Torda 1
Moson 0
Nagy-Küküllő 0
Nógrád 1

Megye Tárgyak
száma

Nyitra 1
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 35
Pozsony 1
Sáros 2
Somogy 15
Sopron 17
Szabolcs 9
Szatmár 11
Szeben 0
Szepes 0
Szilágy 0
Szolnok-Doboka 18
Temes 1
Tolna 12
Torda-Aranyos 27
Torontál 1
Trencsén 1
Turóc 0
Udvarhely 1
Ugocsa 0
Ung 9
Vas 2
Veszprém 1
Zala 6
Zemplén 0
Zólyom 1

Magyarország 3
Felvidék, Észak-Magyarország 4
Alföld 45
Erdély 4
Moldva 1
Budapest 3

Helymegjelölés nélkül 29

Összesen 489
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BÚTOR- ÉS VILÁGÍTÓESZKÖZ-GYŰJTEMÉNY

FEJÉR GÁBOR

A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztá- 
G y ű jtem én y tö rtén e t lya már több mint egy évtizede megalapítta-

tott, amikor magyarországi származási helyű 
tárgyak először kerültek a gyűjteménybe. Az első ilyen darab egy festett menyasszonyi láda 
(ltsz.: 2388) volt, amelyet egy békéscsabai műgyűjtő (Bartóky Lászlóné1) adományozott a 
múzeumnak 1885-ben.

Mind a tárgy, mind a szerzeményezés módja példaértékű. A műgyűjtő 1903-ig to
vábbi 43 tárggyal gyarapította az osztály állományát. 1921-ig mindössze 295 olyan bútor vagy 
később bútornak tekintett tárgy került a gyűjteménybe, amelynek gyűjtőjeként néprajzkuta
tót jelölhetünk meg. Ekkor a gyűjteményben 15732 bútor található. Ez a szám a bútorgyűj
temény mai állományának (4719 darab) mintegy harmada, amely 1885-től halmozódott fel. 
Nyugodtan tekinthetjük tehát ezt a korpuszt a gyűjteményt megalapozó tárgycsoportnak. En
nek több mint 80 százaléka tehát laikus gyűjtőmunka eredménye.

Ekkor természetesen még nem beszélhetünk a mai értelemben vett bútorgyűjte
ményről; az önálló gyűjtemény megszervezésére majd csak (hasonlóan más gyűjteményekhez, 
a tervezet szerint akkor még az építkezéssel együtt) az önálló múzeum létrejöttének évében,
1947-ben került sor -  ez az időpont egyébként egybeesik K. Csilléry Klára hivatalba lépésé
vel. De Xántus 1892-ben a tárgygyarapítási stratégia kidolgozásakor már tárgycsoportokban 
gondolkozott (X á n t u s  1892. 306-309) ugyanúgy, mint Jankó 1894-es kiállítási tervezete 
(Ja n k ó  1894a. 108-109). A millenniumi gyűjtéskor a házberendezés tárgyait elkülönítetten 
kezelték (Sz e m k e ő  1989. 13), és Bátky Útmutatója is tárgycsoportok szerint építkezik (B á t k y

1 Bartóky Lászlóné személyében a békéscsabai múzeumi gondolat egyik erjesztőjét tisztelhetjük (vő. G. 
VASS 1979. 10).

2 A dolgozat második fejezete leírja azokat a bizonytalansági faktorokat, amelyek miatt a gyűjteményi tár
gyak számszerűségi adatai nem tekinthetők pontosnak. A következőkben azért dolgozunk minden eset
ben a múzeumi nyilvántartás adataival, mert a különböző elméleti és módszertani trendek a minden
kori szerzeményezésekre vonatkoztatott számadatok segítségével nagyobb biztonsággal írhatók le. Az 
időközben elkészült, a gyűjteményben található székeket tárgyaló katalógus (Fejér-R oboz 1999) a szé
kek mai darabszámára vonatkoztatva pontosabb adatokat tartalmaz, bár a hibákat teljes mértékben ott 
sem lehetett kiszűrni.
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1992). A műtárgyak azonban a múzeumi nyilvántartás és tárgykezelés tekintetében egy nagy 
gyűjteményi egészbe olvadtak be. Ugyanakkor a bútor vagy a népi bútor mibenlétét illetően 
már a kezdeteknél megmutatkoztak olyan bizonytalanságok, amelyek a későbbiekben válta
kozó súllyal, de mindvégig befolyásolták mind a gyűjtési, mind a kutatási koncepciókat, mind 
pedig az értelmezés lehetőségeit. Az alábbiakban majd láthatunk példákat arra, hogy az egyes 
tárgyféleségek hogyan változtatják helyüket aszerint, hogy bútornak (illetve a bútorgyűjte
ménybe tartozóknak) tekintik-e azokat, avagy sem. Az itt tárgyalt korszakban ennek legszem
léletesebb példái a Jankó által zömében Kalotaszegen gyűjtött kisszékek, amelyek „fonóba va
ló kicsi szék” terminológiával váltak azután közismertté (ltsz.: 10007,10009, 10011-10014), 
és amelyeket a millenáris kiállításon nem is a házberendezés bemutatására szántak, hanem a 
(később meg nem valósult) munkaeszköz-kiállításra szereztek be (Sz e m k e ő  1989. 12-13). 
A besorolás bizonytalanságát azáltal vélhetjük bizonyítottnak, hogy megegyező típusú tárgyak 
a lakásberendezés darabjai közé is kerültek (például ltsz.: 23866).

Mint az közismert, a millenniumi magyar falu volt az első olyan jelentős vállalko
zás, amely a gyűjtemény megalapozásához komoly lökést adott (Sz e m k e ó  1989). A korábbi 
ipari, kereskedelmi stb. vásárokra -  melyek között az 1885-ös országos kiállítás és az ott be
mutatott szobaberendezések anyagát érdemes külön is megemlíteni3 -  beszerzett tárgyak, 
amelyek felgyűjtése Xántus érdeme, csak 1898-ban kerültek az osztály állományába az Ipar- 
művészeti Múzeumból (vélhetően az 1873-as kiállításra gyűjtött bútordarabokkal együtt), 
ahova eredetileg tartoztak (G r á f ik  1997). Ezek száma meglehetősen csekély (33 darab), és 
vannak közöttük olyan, kifejezetten kiállítási tárgynak készíttetett recens darabok, amelyek 
eredeti funkciójukban soha nem is voltak használatban (például a székülések, amelyeknek lá
buk sincs -  például ltsz.: 15001, 15096, 15103). A millenniumi kiállításra beérkezett mint
egy 10 000 tárgyból (Sz e m k e ő  1989. 13) azonban 450 darab sorolható a későbbi bútorgyűj
teménybe. Ez, ha az 1. világháborút lezáró határmódosulásokig mint korszakhatárig terjedő 
közel fél évszázados időszakot az osztály létrejöttétől tekintjük, de 1885-től számolva is a 
több mint harmincéves periódus termésének közel harmadát teszi ki.

Ennek a tárgyállománynak a 62 százaléka hat tárgytípus között oszlik meg (láda, 
pad, asztal, ágy, fogas, szék -  az első gyűjteményi tárgyak a gyűjtés megindulásának évében 
ugyanezeket a típusokat reprezentálják). A beérkezett 87 darab szék öt kivétellel a hegedű
hátú vagy deszkatámlájú, régebbi művészettörténeti terminológiával sgabello típusú székek 
közé tartozik, az egyéb tárgyak pedig kivétel nélkül ornamentális festéssel díszített fenyőfa 
bútorok. Különösebb tudománytörténeti elmélyülés sem kell ahhoz, hogy pusztán ezek isme
retében is lássuk magunk előtt a parasztszobának azt a képét -  döntően a sarkos elrendezé
sű tisztaszobát - ,  amely egyenes folytatása Xántus enteriőréinek (vö. Néprajzi Múzeum fo
tótára F7103-7115, továbbá F il e p  -K . C sillé r y  1981. 13-14), amely napjainkig meghatá
rozza a paraszti lakáskultúrára vonatkozó közgondolkodást, de tudományos felfogásunkat is.

Ezek a berendezési tárgyak, bútorok Jankó útmutatása alapján, a vármegyék gyűj
tésének eredményeként kerültek a kiállításba, illetve azt követően a múzeumba. A múzeumi 
nyilvántartás kivétel nélkül mint a vármegyék ajándékait tartja számon őket. Ebben az 
időszakban mind a törzskönyvben, mind a leírókartonon azt a személyt (vagy intézményt) 
tüntették fel gyűjtőként, aki a tárgyat a múzeum számára úgymond megszerezte, tehát aki va
lójában a tárgyat eredeti kontextusából kiemelte. Műkereskedőtől történő vásárlás vagy más

3 Erre nézve összefoglalóan lásd K. Csilléry 1980.
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szerzeményezés esetén például nem annak a múzeumőrnek a nevét szerepeltették a gyűjtő 
rovatban, aki a tranzakciót bonyolította, hanem a műkereskedőét. 1950-ben Fél Edit javasla
tára az új leltározási rend bevezetésekor állítólag ugyanez az értelmezés emelkedett szabály
zat szintjére.4 (E  dolgozat második fejezete ezt az eljárást kritikával illeti majd [vő. F e jé r  
1999. XIII-XIV].) Nincsenek pontos információink arra nézve, hogy Jankó hogyan instruál
ta a vármegyék e célra kiküldött embereit, azt viszont tudjuk, hogy minden megyében maxi
mum két-három napot időzött, és ennek is jelentős része a lakóház kiválasztásával telt. 
Ugyancsak ismerjük a lakáskultúrát leíró rövid vázlatait, és az azokhoz mellékelt rajzokat 
(Ja n k ó  1989). Ezek összességében pontosan kirajzolják azt a képet, ami a kiállításban meg
valósult, illetve ami a bútorgyűjteményben tükröződik.5 Mégis, úgy tűnik, a vármegyék az 
adott kereteken belül meglehetős önállósággal oldották meg feladatukat, hiszen a tárgyállo
mány az egyes tárgyak szintjén, részleteiben vizsgálva eléggé vegyes képet mutat. Az az ér
zésünk, hogy szinte minden esetben összeválogatott, tehát eredeti kontextusukból kiragadott 
s azokból mint egyedi tárgyakból konstruált enteriőrökkel van dolgunk. Ez alól az újonnan 
készített darabokból összeállított együttesek természetesen kivételt képeznek, amelyek az 
anyag jelentős, ha nem a nagyobb részét teszik ki. Az egyes megyék azonban ebben az eset
ben is más és más utat követtek: Brassó megyéből kifejezetten igénytelen festésű, a technika 
visszaszorulását tükröző tárgyak jöttek (ltsz.: 20001-20175), Kalotaszegről harsány, jobbára 
a népi kultúra felé forduló érdeklődés igényeit szem előtt tartó bútorokat (ltsz.: 21984- 
22202) gyűjtöttek -  holott Bánffyhunyadon ekkor még létezett az évszázados tradíciók
nak megfelelő autentikus műhely - ,  Hódmezővásárhelyen a 19. század közepén virágzó 
ornamentikára nyúltak vissza (ltsz.: 23290-23479). Összességében elmondható, hogy az 
anyag sokkal inkább tükrözi a vármegyei megbízottak paraszti -  vagy inkább népi -  lakás- 
kultúráról vallott -  mint azt láttuk, korántsem egységes -  elképzeléseit, semmint az egykor 
volt valóságot.

Könnyű lenne ezen a ponton fanyalogva továbblépni, de legalább két szempont 
óvatosságra inti kritikai buzgalmunkat. Az egyik, hogy az azóta eltelt évek során felhalmozó
dott tárgyi anyag (mára csupán a Néprajzi Múzeum bútorgyűjteményében tízszeresére duz
zadt a tárgyak száma, és akkor a vidéki múzeumok gyűjteményeiről nem beszéltünk) és tu
dományos eredmények fényében a millenniumi falu enteriőréi által elénk tárt kép bár árnya
lásra szorul, és a paraszti lakáskultúra szelektív felfogására alapozva annak csak egy szegmen
tumát fogja át, de ezeken az alapokon semmiképpen nem tekinthető torznak.

A másik az, hogy ha jól belegondolunk, mindez nem is történhetett másként. 
A 18-19. század fordulóján az eszmetörténeti nacionalizmusok talaján kibontakozó néprajz- 
tudomány Európa-szerte az alávetett társadalmi csoportok kultúrájában vélte felfedezni a 
nemzeti kultúra keresett gyökereit. Nem tett mást a kibontakozó magyarországi muzeológia 
sem. Ma már tudjuk, hogy a 19. század utolsó évtizedeire a bútorfestés divatja országosan 
visszaszorulóban volt, a piacképes kereslet érdeklődése a kortárs polgári ízlésnek megfelelő

4 Itt K. Csilléry Klára szíves szóbeli közlésére támaszkodhatunk. Mint ahogy már a gyűjteményi székek 
katalógusának előszavában is említettem, az erre vonatkozó előterjesztés egyelőre ismeretlenül lappang 
a Néprajzi Múzeum irattárában (vő. Fr|ÉR 1999. XIV).

5 Néhány tárgy esetében Jankó rajzai és a gyűjteményi tárgyak között szembeötlő a hasonlóság. Lásd pél
dául: szék, Nyitra megye, ltsz.: 21293 és Jankó 1989. 79, valamint pad, Csík megye, ltsz.: 23647 és 
Jankó 1989.39. A berendezéseket tekintve lásd az 1885-ös kiállítás fentebb hivatkozott képeit Vö. K. 
Csilléry 1980. 24,17. kép.
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bútorformák felé fordult. A korábban prosperáló bútorkészítő központok a kivitel rovására 
egyre olcsóbb áru értékesítésére szorítkoztak, így találva utat az egyre kisebb vásárlóerővel 
rendelkező rétegek felé. Ugyanakkor ezek voltak azok a társadalmi csoportok, ahol -  szintén 
erőforrások híján -  a korábban készített tárgyak továbbélésével -  amelyekhez örökléssel vagy 
más úton jutottak hozzá -  a leginkább számolnunk kell.6 Amikor tehát a 19. század végén a 
néprajzkutató terepre ment, ott szükségképpen szembesült azokkal a bútorformákkal, ame
lyek relevánsán elütöttek már a módosabb falusi rétegek használati tárgyaitól is.

Azt a fentiek alapján tett megállapítást, mely szerint a tárgygyűjtés megindulására 
már kész volt az a gondolati konstrukció, amelyet a terepen történő tárgyválogatás aztán 
megerősített, az első darabok földrajzi megoszlása is igazolja. A millenniumi falu felépítésé
hez kijelölt 23 megye gyakorlatilag az ország kulturális reliktumterületeire vagy inkább egzo
tikusnak tartott területeire vezet bennünket, valamint a nemzetiségek lakta vidékekre. Még 
inkább igaz ez, ha az adott megye kiválasztott objektumait tekintjük, s egy negatív adat is ezt 
az állítást erősíti. Nevezetesen az, hogy az eredeti javaslatban, ha az erőforrások hiánya ezt 
szükségessé tenné, Jankó (néhány nemzetiségi objektum mellett) a Csongrád megyei épüle
tet és a kiskun lakóházat véli elhagyhatónak (Sz e m k e ó  1989. 10), tehát két viszonylag polgá
rosultabb terület képviselőit. Emellett érvel az a tény is, hogy a millenniumi gyűjtésig a 
későbbi bútorgyűjteménybe került tárgyak közel 80 százaléka Erdélyből származik.

Habár az eddigiek meglehetősen homogén képet sugallhatnak a gyűjtés megindu
lásáról, azért meg kell mondanunk, hogy a korai bútoranyag korántsem egységes. A millen
niumi gyűjtéssel kerülnek be az első ácsolt ládák, mindössze 12 darab,7 amelyek kultúrtörté
neti jelentőségére akkor még nem derült fény. Ugyancsak ekkor kerültek be az első szekré
nyek, szintén meglehetősen kis számban (8 darab8), s komódok is (11 darab9). Ezzel szem
ben a világítóeszközök nagy bősége tapasztalható, amely részben Herman Ottó ősfoglalkozá
sokat feltáró gyűjtésének köszönhető (K. C s il l é r y  1989b. 29). Ha egy tágabb korszakot te
kintünk, akkor az első lécvázas szék 1897-ben került be Túrkevéről (ltsz.: 13036), amely 
széktípus nagyobb arányú gyűjtése csak 1945 után indult meg. 1901-ben gyűjtötték a lóko
ponya ülőkét (ltsz.: 34283), amely igazi jelentőségét a két világháború közötti kutatási ered
mények feldolgozása révén nyerte el. Mindezek a tények azonban sokkal inkább a gyarapo
dás esedegességére mutatnak rá, semmint a látókör szélesítésének igényét jelzik.

Végső fokon nem oldotta fel ezt a helyzetet Bátky 1906-ban megjelent Útmutatója 
sem (Bá tk y  1992), noha Bátky már ekkor olyan koncepcionális (ha tetszik, paradigmatikus) 
problémákat feszeget, amelyek napjainkban is aktualitással bírnak. Elsőként mutatott rá arra, 
hogy a gyűjteményi anyag szegmentálása nem problémamentes, mivel a gyűjteményi csopor
tok közötti határvonal gyakran elmosódó (Bá t k y  1992. V). Ez a problémafelvetés köszön 
vissza a későbbiekben például akkor, amikor 1963-1964-ben a képeket három gyűjteményből 
a bútorgyűjteménybe csoportosították át (K. C sil l é r y  1965. 214), majd 1990 táján ezeket át
veszi az egyházi gyűjtemény,10 ugyanakkor a képkeretek továbbra is a bútorgyűjteményben 
maradtak. De felhozhatnánk a pásztorfaragással díszített tükrök esetét is, amelyek szintén két

6 A  folyam at e lem zésére  lásd  K. CSILLÉRY 1985b.
7 Ltsz.: 20482, 21353, 22151-22152, 22202, 22219, 22466, 23533-23536, 23543.
8 Ltsz.: 21598, 21668, 22467, 22693, 22757, 22869, 23073, 23642.
9 Ltsz.: 20825, 20670, 20803, 21124, 21449, 21516, 21729, 22218, 22734, 23289, 23641.

10 A  p o n to s  d á tu m  n e m  ism ert, az  eljárás az ira ttá ri fo rrá so k b an  nincs d o k u m en tá lv a .



gyűjteményben találhatók, a bútorgyűjteményen kívül zömüket az állattartás-pásztorművészet 
gyűjteményben helyezték el. De ugyancsak Bátky sürgette először a recens tárgyak mellett a 
„régi” darabok, és a sorozatok felgyűjtését is. Nem utolsósorban pedig már itt feltűnik a „né
pi” és a „nem népi” különválasztása felett folytatott polémia momentuma (Bátky 1992. 7, 9).

A szerző sajnos olyan elegánsan lép át ezeken a problémákon, amilyen könnyedén 
annulálta a kérdést a mindennapos gyakorlat egészen a közelmúltig, s aminek jórészt köszön
hető napjaink muzeológiájának tanácstalansága, amely sokkal inkább belső vitákban artikulá
lódik -  elsősorban az intézményes célok megfogalmazása és a gyűjteményfejlesztési straté
giák kialakítása terén - ,  semmint tudományos fórumokon. Ugyanakkor kanonizált néhány 
olyan fogalmat, amelyek a századfordulós közgondolkodás eszmeiségének igazán termékeny 
talajára hullottak. A tudomány nemzeti jellegének hangsúlyozására gondolunk legfőképp,11 
nemkülönben a feladatok hosszas tárgyalására, amellyel a laikus (ám főképpen értelmiségi) 
nagyközönség gyűjtőtevékenységét instruálni hivatott (B á t k y  1992. 22-23). Csak megje
gyezni kívánom, hogy a tudomány már a századfordulón sem egységes a kérdés megítélésé
ben. Xántus 1892-ben még óva intett a laikusok bevonásától (X á n t u s  1892. 304).

A Bátky által megfogalmazott gondolatok nyomán -  voltaképpen a szerző szándé
kainak megfelelően -  szabályos gyűjtési mozgalom bontakozott ki. Meg kell jegyezni, hogy 
hasonló értelmű gyűjtési felhívást már Jankó is közzétett az Ethnographiában 1898-ban 
(A M. Nemzeti Múzeum 1898). A gyűjteményi gyarapodás meredekebb felfutása mégis csak
1908-tól válik láthatóvá (lásd 1. számú ábra), tehát az első Malonyay-kötet (M a l o n y a y  1907) 
megjelenése után. Semayer Yilibáld, aki ekkor az osztály élén áll, pontosan látja az adatolat- 
lan gyűjtések problémáit (S em a y e r  1913. 187-188), amelyek feloldására majd Fél Edit ajánl 
megoldást 1963-ban (F é l  1963a). A kísértésnek, úgy tűnik, mégsem lehet ellenállni. Az 1908- 
tól 1915-ig a későbbi bútorgyűjteménybe került 541 tárgynak megint csak alig 20 százaléka 
származott néprajzkutató gyűjtéséből. A gyűjtő személyét illetően -  ahol az kideríthető -  az 
esetek többségében valóban értelmiségieket találunk, akik mellett azonban éppen ebben a 
korban jelent meg a profi műkereskedő. Csak a deszkatámlájú széket tekintve, az 1921-ig be
került darabok több mint 50 százaléka (87-ből 48) egyeden műkereskedőtől, Grünbaum 
Gyulától származik. Az érem másik oldalán azért látnunk kell azt is, hogy a korabeli múzeu
mi jelentések állandó financiális és elhelyezési, valamint személyi problémákról írnak (ösz- 
szefoglalóan Se l m e c z i K o v ács 1989). A kutatói magatartás elbírálásánál erre feltédenül te
kintettel kell lennünk. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az első átgon
dolt, szisztematikus terepmunkára épülő tárgygyűjtésnek éppen Bátky e periódusban (1902) 
megvalósult Komárom megyei gyűjtőútját tekinthetjük, habár a múzeumi irattárban erre vo
natkozó dokumentáció nem lelhető fel, a tárgyak önmagukért beszélnek. Ezek között az ala
csony darabszám ellenére részben már kimutathatók azok a gyűjtési elvek, amelyeket négy 
évvel később az Útmutató megfogalmazott. így például az „új” (ládák, ltsz.: 37181, 37228, 
37241) és „régi” (ládák, ltsz.: 37227, 37263-37264) tárgyak együttes gyűjtése, illetve a soro
zatképzés igénye (lásd az idézett leltári számokat). Ez az út összesen 13 tárgyat eredménye
zett (6 láda, 2 szék, ácsolt láda, konyhaszekrény, óra, járóka és gyertyatartó),12 köztük Ne-
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11 E z  an n ak  e llen ére  -  vagy ta lán  annál in k áb b  -  ny ilvánvalóan  k itű n ik  a  szövegből, ho g y  a sze rző  a tu 
d o m án y  h e ly é t n em zetk ö z i ke re tek  k ö z ö tt  je lö li ki (lásd BÁTKY 1992. 7).

12 Ltsz.: 37181 , 3 7 1 8 5 -3 7 1 8 6 , 3 7 2 2 6 -3 7 2 2 8 ,  3 7 2 3 7 ,3 7 2 4 1 ,3 7 2 6 3 -3 7 2 6 4 ,  3 7 2 6 7 , 37314 , 37318.
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mes Fél Erzsébet később méltán elhíresült ládáját13 (ltsz.: 37263). Kár, hogy a vállalkozás 
még hosszú ideig követők nélkül maradt.

Itt egy lényegi közbevetést kell tennünk. Bátky kodifikálta a „terep” mibenlétét is. 
Eszerint homogén és elmaradott falvakat kell keresni, ahol az avítt, használatból kiment, di
vatjamúlt tárgyak összegyűjtésére kell törekedni (B á tk y  1992. 11). A  javasolt terepfogalom -  
valljuk be -  még ma is közszeretetnek örvend, ami a kitétel második részét képezi, az viszont 
részletezőbb megvilágítást kíván. Bátky külön felhívta a figyelmet arra, hogy a csillogó tár
gyak mellett az egyszerű megjelenésűekre is fordítsunk figyelmet, a házberendezésre vonat
kozó táblákon mégis csupa olyan tárgy rajzát közölte, amelyek később népművészeti elemző
munkákban (is) visszaköszönnek (Bá t k y  1992. 9 és 48-52. táblák). Ha a gyűjteményben ak
koriban meglévő tárgyakat tekintjük, nem is igen járhatott volna el másképpen.14 Bátky vi
szont itt egyszer sem használja a „népművészet” kifejezést, mint ahogy a 19. század végi iro
dalom sem, helyette „háziiparról”, „magyaros stylről” stb. ír (vö. K r esz  1968). A  fogalmat szé
les körben éppen a Malonyay-kötetek vezetik be, ám a szaktudományos népművészet-para
digma csak Györffy, Bátky és Viski 1928-ban rendezett prágai, a népművészeti kongresszu
son történő fellépésének köszönhető (lásd B á t k y - G y ö r f fy  1928). Tovább színezi a kérdést, 
hogy azokra a tárgyakra, amelyek ma a népművészet tárgykörébe soroltatnak, a korai idősza
kokban az iparművészeti diszciplína is igényt tartott, ezért is került sok korai gyűjtésű tárgy 
-  a bútorok köréből is -  éppen az Iparművészeti Múzeumba. Paradox módon a Malonyay- 
féle gyűjtőutak során gyűjtött tárgyak is először az Iparművészeti Főiskola tanulmányi gyűj
teményében nyertek elhelyezést, ahonnan -  a bútorok -  csak 1960-ban kerültek a Néprajzi 
Múzeumba (ltsz.: 60.75.1-60.75.35). Világosan kell tehát látnunk, hogy a gyűjtői gondolko
dásmódot -  ahogyan ezt már korábban írtam -  elsősorban a megszokottól való eltérés kere
sése határozta meg, amely a bútorok esetében szükségképpen az utóbb népművészetinek te
kintett tárgyak túlsúlyát eredményezte.

A bútorok és más berendezési tárgyak 1921-ig tekintett gyarapodása tartalmi szem
pontból lényegileg megismédi a millenniumi gyűjtés ismérveit. Némileg ugyan enyhül pél
dául a székek között a hegedűhátú szék nyomasztó túlsúlya (87 darabra 2 karosszék, 1 gon
dolkodószék és 12 lécvázas széktípus jut, valamint 15 kisszék, amelyek közé a gyerekszékek 
is odaértendők), de a teljességnek a 2. világháború utáni megfogalmazásától még mindig 
messze vagyunk. Ha a tárolóbútorok (láda, ácsolt láda, szekrény, komód, ruhatartó rúd) meg
oszlását vizsgáljuk (lásd 2. számú ábra), az is a ládák töretlen népszerűségéről tanúskodik, 
alig akad szekrény, a millenniumi 11 darab -  amelyek közül kettő valójában láda (ltsz.: 
21449, 22218) -  után teljesen hiányzik a komód (egyébként egészen 1945-ig).

Az 1. világháborút lezáró békekötések eredményezte határváltozásokat azért tekint
hetjük korszakhatárnak, mert a terepmunka lehetőségei ezáltal alapvetően változtak meg. Az 
előző korszak lezáró aktusaként került a gyűjteménybe 1920-ban az egész kollekció talán leg
furcsább együttese: 98 darab gyertyatartó15 a Fémelosztó Rt-től, amelyeket eredetileg háborús

13 Ez a legkorábbi darab azok közül a tárgyak közül, amelyek azt a folyamatot példázzák, ahogyan a kis- 
nemesek számára készült ládák egyre kevésbé követik a bútortörténeti stílusváltásokat, és megjelené
sükben a népművészethez közelednek (vö. K. Csilléry 1985a. 194-195).

14 Holott Bátky éppen azt a laikus szemléletet szándékozta megtörni, amely a népi kultúrával -  ezen a 
területen -  kizárólag a díszbútorokat azonosította. Ugyanez magyarázza az elmaradott terep fontossá
gának hangsúlyozását.

15 Leltári számaik 123582 és 124781 között elszórtan találhatók.
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célokra szolgáltattak be. A múzeumfejlesztésnek ebben az extenziv korszakában valószínűleg 
fel sem merült az a gondolat, hogy a tárgycsoportot az intézmény ne fogadja be. Ez az anyag a 
maga kompakt adatolatlanságával az addigi gyűjteményfejlesztési elvek fájdalmas fintora.

K. Csilléry Klára a két világháború közötti időszak sommás értékelésekor az érde
mi gyűjtőmunka akadályaként a pénztelenséget is említi, ugyanakkor a korszak értékei között 
tartja számon a már Bátky által szorgalmazott egyszerű, használati tárgyak bekerülését. Ezt a 
funkcionalista szemlélet érvényre jutásának tulajdonítja (K. Csilléry 1989b. 29); az állítást a 
következő bekezdések némileg árnyaltabb megvilágításba helyezik majd.

1921 és 1945 között a majdani bútorgyűjteménybe kevesebb tárgy került be, mint 
az 1908-at követő hét esztendőre kiterjedő nagy gyűjtési láz termésének a fele: összesen 257 
darab (lásd 1. számú ábra). Ennek a mennyiségnek a nagyobbik része (148 darab) néprajz- 
kutató gyűjtéséből származik. De ez a gyarapodás összetételét tekintve nagyon vegyes. Majd 
egyharmadát (70 darab) teszik ki a világítóeszközök, az egyéb tárgyakat illetően a megosz
lást leginkább az esetlegességgel lehetne jellemezni, lényegi új elem nélkül, úgy funkcioná
lis, mint földrajzi tekintetben. Nagyobb egységben a 2. világháborút megelőző határrevíziós 
döntések után a besztercenaszódi Állami Román Gimnázium néprajzi gyűjteményének tár
gyaira tett szert a múzeum. A szerzeményezést a múzeumi nyilvántartás „ajándékként” tün
teti fel (19 darab, túlnyomó többségükben világítóeszközök16).

K. Csilléry Klára idézett művében ugyancsak a gyűjtési lehetőségek beszűkülé
sének tulajdonítja azt, hogy ebben a korban szép számmal jelentek meg javarészt nyelvé
szeti eredményekre alapozott tárgytörténeti fejtegetéseket tartalmazó írások.17 Nem sza
bad azonban figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ugyanekkor Európa számos országában 
vélték úgy, hogy megérett az idő a szintézisre.18 Nem feltétlenül kell tehát ezekben a cik
kekben tudományos pótcselekvést látni: sokkal inkább a nagy összegzés, A magyarság népraj
za (1933-1937) -  meglehet nem szándékolt -  előmunkálatainak tekinthetők. Abban, hogy 
Bátkyt, akinek programadó személyisége mellett éppen példaértékű terepmunkáját emel
tem ki, a későbbiekben a szakmai folklór nem minden alap nélkül bélyegezte „szo
batudósnak”,19 joggal láthatjuk az összefoglaló igény vonzerejét. Ami legalábbis a bútorok 
kutatását illeti, e téren Cs. Sebestyén Károly mellett éppen Bátky volt a legaktívabb.20 
Mindketten kisebb közlemények egész sorát tették közzé, amelyekben az egyes bútorfor
mákat vették vizsgálat alá. Rövidségük ellenére ezek a tanulmányok grandiózus történeti 
rekonstrukciós kísérletek, amelyek annyiban mindenképpen az evolucionizmus szép pél
dái, hogy a tárgytörténet tekintetében az egyszerű formáktól az összetettebbek felé muta
tó töretlen fejlődést tételeztek fel, s azon belül az eredet kérdésére összpontosítottak. Nyel
vészeti adatok mellett a régészet eredményeit is felhasználták -  sajnos, mint azt a későbbi

16 Lesz.: 137826-137840, 137892,137894, 138069, 138143.
17 A teljesség igénye nélkül a legismertebbek: Bátky 1931; 1936; Cs. Sebestyén 1929; 1934; 1937a; 

1937b; Cs. Sebestyén-H orger 1927; Szendrey 1931.
18 Lásd például Moszynski 1929-1939; Erixon-C ampbell 1946-1948.
19 Ezt a vélekedést egyébként a bútorgyűjtemény állománya alátámasztani látszik: Bátky mindössze 29 tár

gyat gyűjtött.
20 Lásd 17. jegyzet Bátky tudományos munkásságára nézve lásd Gunda 1978, valamint a Magyar Népraj

zi Társaság 1973. május 3-4-én Szemlélet, módszer és eredmény Bdtky Zsigmond, Györffy István és Viski Károly 
munkásságában címmel rendezett tudományos tanácskozás előadásainak anyagát (lásd Ethnographia 
LXXXV [1974]).
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bírálatok felróják,21 kevés szakértelemmel és kissé szegényes tárgyismerettel. Itt megtold- 
hatjuk ezt azzal, hogy a korai bútortörténeti irodalom sem jutott ezekben a munkákban 
kellőképpen érvényre.22

A bútorgyűjtemény gyarapodásának elemzésekor azért lényeges mindez, mert en
nek tükrében vitathatónak Ítélhetjük K. Csilléry Klárának a funkcionalizmus gyűjteményi 
leképezéséről vallott tézisét. Valójában az akkori gyűjtők közül egyedül Gunda Béla tett kí
sérletet a funkcionalizmus elméletének és módszertanának magyarországi alkalmazására 
(GUNDA 1945), amely éppen a lakáskultúra tekintetében A társadalmi szervezet, a kultusz és a ma
gyar parasztszoba térbeosztása című tanulmány konklúzióit eredményezi majd (G u n d a  1961). 
Gunda azonban két szép kisszéket (ltsz.: 133767-133768) hozott mindössze, továbbá egy 
koppantót (ltsz.: 132345) és egy gyertyatartót (ltsz.: 137395). Egyebek mellett az említett 
naszódi gyarapodás realizálásában működött közre. (A történeti hűség kedvéért: nem egye
düliként. Hozzá kell tenni azt is, hogy ez esetben neki köszönhető a tárgyak korrekt román 
nyelvű meghatározása; kár, hogy ezek a terminológiák az eredeti kéziratos leírókartonok át
írása során rendszerint eltűntek.)

A Gunda által gyűjtött székek nem előzmény nélküliek. Azonos felépítésű, a ter
mészetes ágelágazásra mint lábakra épített üléslappal rendelkező darabokat (és a gyűjte
ményben egyetlen tőkeszéket) hozott már Semayer és Beluleszkó 1915-ben a borászati ki
állításra (ltsz.: 113856, 114008), s még előbb, 1911-ben Sztripszky Hiador a hegyi juhászat 
tanulmányozását célzó terepmunkájáról (ltsz.: 86651-86652). Míg azonban Gundánál ezek 
a használati érték kifejtésére és egy funkcionális rendszer leírására szolgáló darabok, addig 
az elődöknél egy tematikus kutatás melléktermékei. Ugyanezt a hagyományt követi azután 
a pásztorkodás iránt érdeklődő Madarassy is, akinek a munkásságát nehezen lehetne a funk
cionalizmushoz kötni, s aki pedig azonos típusú székekkel gazdagította a gyűjteményt (ltsz.: 
130480-130481). Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük a feltárt jelenségek éles őstörténeti 
optikáját, valamint hogy éppen ebben a korban -  elsősorban Györffy tevékenysége nyomán 
-  milyen élénk figyelem fordult az alföldi kultúra, azon belül is a pásztorkodás felé, akkor 
azt kell mondanunk, hogy ezek a gyűjtések voltaképpen ahhoz a Herman Ottó nevével fém
jelezhető őstörténeti evolucionizmushoz konvergálnak, amely korszakunkban A magyarság 
néprajzába torkollott. Az elmondottak intenek bennünket arra, hogy a két világháború kö
zött bekerült zsombékülést (ltsz.: 132483) is inkább e historikus látásmód megtestesítő
jeként fogjuk fel.

Hogy mondandóm alátámasztására éppen a székek példáját választottam, nem vé
letlen: a Bátky és Cs. Sebestyén által felkínált eredmények a leglátványosabb következtetése
ket éppen az ülőbútorok terén mutatták fel, ideértve a szék szó szemantikai elemzését is 
(ágyszék, asztalszék, hússzék, karjasszék stb.). Bizonyára az sem volt közömbös, hogy ezek
nek a tárgyaknak a gyűjteményi reprezentációja jóval könnyebb lehetett, mint mondjuk a ko
porsó-láda történeti összefüggés bemutatása (mint ahogy egy másik jeles tárgytípus, a vályú

21 A legteljesebben kifejtett bírálatok egyike K. Csilléry 1970. A szerző a szék példáján részletesen be
mutatja a -  sok esetben -  már a századfordulón (!) is ismert bútortörténeti eredményeket, és párhu
zamba állítja a néprajzi szakirodalomban teret kapott véleményekkel.

22 1904-ben jelent meg az evolucionista bútortörténet-írás korabeli legteljesebb összefoglalása: Koep- 
pen-B reuer 1904. Sem az előbb említett szerzők, sem Viski Károly, aki A magyarság néprajza vonatko
zó fejezetét írja (VlSKI 1933a), bizonyosan nem ismerték a művet.
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láda máig hiányzik a gyűjteményből: az egész országban az egyeden meglévő múzeumi da
rabot, egy középkori tárgyat23 24 a Nemzeti Múzeum őrzi).

A 2. világháború végéig több szék (38) került a gyűjteménybe, mint az öt kiemel
ten vizsgált tárolóbútor-együttes darabszáma (32, ebből 21 láda, és csak kettő szekrény, me
lyek egyike múzeumi átadás révén került a gyűjteménybe; vö. 2. számú ábra). Ennek az állo
mánynak pontosan a fele tartozik abba a néprajzban a legkülönbözőbb terminológiákkal 
(gyalogszék, fejőszék stb.) illetett csoportba, amely a fenti gondolatmenetből eredeztethető 
„ősiségnek” tulajdonított jellemzőket hordozza.

Bár A magyarság néprajza megjelenésének hatása sem kvalitatív, sem kvantitatív te
kintetben nem mutatható ki az állománygyarapodásban, értékelésétől nem lehet eltekinteni. 
Ezáltal a gyűjteményben addig felgyülemlett bútorok értelmezési kereteit jelölhetjük ki, va
lamint a későbbi folyamatok megértéséhez juthatunk közelebb.

Az, hogy ebben a műben a tudomány nemzeti jellege tovább domborodott, hogy 
az eszmetörténeti nacionalizmus helyét az ideológiai váltotta fel, leginkább abban nyilvánult 
meg, hogy a bútorok ebben az időben váltak „magyarrá” (magyar asztal, magyar parasztszék, 
magyar gyalogszék stb.). A korábban említett kisebb közlemények között szinte nincs olyan, 
amelynek címében ne szerepelne ez a jelző vagy a magyarság mint hivatkozási alap. Ez a je
lenség később kevesebb gondot okozott, bár még 1992-ben is élénk vitákat váltott ki a mú
zeumon belül egy készülő kiállítás, a Barokk a magyar népművészetben24 címe, csakúgy mint tar
talmi megközelítési módja. A mélyebb válságot abban a jelenségben vélhetjük felfedezni, 
amely e mögött a szóhasználat mögött rejlik: ez pedig a szemléletmód határozottan belterjes
sé válása, s ennek politikuma az adott korban nehezen lenne tagadható. A magyarság néprajza 
Bútorzat című fejezetében Viski mindössze egyeden kisebbségektől (nemzetiségektől) szárma
zó tárgyat közölt, de ezt nem is említette meg (V isk i 1933a. 253). Kevéssé érthető ez akkor, 
ha azt vesszük, hogy a szerző ugyanebben a fejezetben éppen a nemzetiségeket ajánlja figyel
münkbe mint régies kultúrformák őrzőit (V iski 1933a. 253), de a korszellemből jól levezet
hető. Ez a zárt gondolati rendszer, amely a dinamizmus megjelenítésére egyedüliként az evo
lucionista fejlődéskategóriákat kínálja, az irodalmi kitekintés teljes hiányával tetézve25 az em
pirikus köntösbe bújtatott deskripció egyik alappillére lesz majd.

Nehéz eldönteni, hogy a Bútorzat fejezet megformálásában a fentieknek volt-e na
gyobb szerepe, vagy annak, hogy ekkorra a kutatás dilemmája teljesen elmélyült. A két vi
lágháború közötti Magyarországon mind a korszerű bútorgyártás, mind pedig a korszerű 
bútortörténet-írás gyerekcipőben járt. Akkor, amikor az Egyesült Államokban (egyébként 
már a 19. század utolsó éveiben) szociális alapgondolattól indíttatva egy egész iparág tuda
tos átstrukturálása ment végbe, amikor Breuer Marcell a Bauhausszal tett szert világhírnév
re, itthon poszthistorizáló neoszalonok jelentették a mintát, a szociális ötlet helyébe pedig 
a szociális kényszer lépett, amelyet provinciális kisüzemek szolgáltak ki (vö. V a d a s  é. n., kü
lönösen 7-16). Valójában nincs mit csodálkozni azon, hogy egy normatív tudomány 
képviselője rögtön zavarba jött, ha benézett egy parasztházba. Utólag persze kifogásolhat
juk, de inkább természetesnek kellene tekintenünk, hogy ebben a közegben a bútorok nép

23 Szepesbéla, 15. század, Magyar Nemzeti Múzeum, Itsz.: 36/1916. 3.
24 Kiállítás a Néprajzi Múzeumban 1993. március 12.-június 20.
25 A vonatkozó fejezetben egyetlen Magyarországon kívüli irodalmi hivatkozás sem szerepel (vö. Viski

1933a. 284-286).
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rajzi kutatásának elmélete éppen a kutatás tárgyának adekvát megfogalmazásával és saját 
módszerének kidolgozásával maradt adós. Tegyük azonban gyorsan hozzá: ugyanez a hazai 
bútortörténet-irásról is elmondható. Feulner monográfiájához ( F e u l n e r  1927) hasonló 
munkát idehaza hiába keresnénk.

A kutatói tanácstalanság, meglehet, e helyen erősnek tűnhet, de mindenképpen 
igazolhatónak láthatjuk abban a gesztusban, ahogyan Viski elfordult az általa újabbnak neve
zett, valójában leginkább a 19. századi tárgyaktól. Itt a polgári és úri osztályok hatását hang
súlyozta (kevéssé tárgyilagosan), amelyek a néprajz számára kevésbé fontosak (VlSKl 1933a, 
például 265-266). Hogy ez az érv voltaképpen a menekülés leplezése, az abból tűnik ki vi
lágosan, hogy ahol mégis elemzésre vállalkozott, ott az eredményei vagy bizonytalanok, vagy 
semmitmondóak.26 (A néprajztudomány hasonló alapálláson, de még következetesebben for
dult el az ipar kutatásától mint polgári kategóriától [D o m o n k o s  1974.18]. Látnunk kell, hogy 
a két terület mennyire összefügg, s azt is, hogy mindkét esetben különösen élesen jelentkez
nek az ipari forradalom következményei, amely következményeket a kutatás nem akarta ele
mezni.) Azt sem szabad elfelejteni, hogy szakembere sincs a kérdéskörnek. Talán Cs. Sebes
tyén Károlyra várt volna ez a szerep (ő irta az Ungarische Jahrbücher bútorokról szóló fejezetét 
[Cs. Se b e s t y é n  1938]), azonban a művészettörténet terén megmutatkozó hiányosságai és erős 
szimplifikáló hajlama meggátolták ebben. (Ez utóbbira jó példa a K. Csilléry Klárával folyta
tott polémia az ácsolt ágyról. K. Csilléry igazát épp egy igen friss franciaországi ásatás példája 
támasztja alá újabb érvekkel. V ö. K. C sillé r y  1954; 1956; 1996; Cs. Se b e s t y é n  1956.)

Hogy a két világháború közötti időszak mi mindennel maradt adós, és itt most 
elsősorban a bútorgyűjteményben rejlő lehetőségek kiaknázására és új kihívásokra gondo
lunk, arra 1945 után K. Csilléry Klára munkássága adja meg a választ. Mielőtt azonban er
re rátérnénk, szólni kell egy 1939-ben eszközölt gyűjtésről, amely majd negyven esz
tendővel Bátky úttörő kísérlete után újra a tudatosság igényét csillantotta fel. Ez Fél Edit 
martosi gyűjtése (ltsz.: 136289-136302). A martosi kollekció újszerűsége abban állt, hogy 
első ízben jutott érvényre a gyűjtésben a teljességre törekvő tárgyi kontextusok vizsgálatá
nak igénye azáltal, hogy a gyűjtő egy konkrét lakásenteriőr27 teljes beszerzésére törekedett. 
A kollekciót szokás a funkcionalizmusból magyarázni, ha azonban az ebben a korban Írott 
művekkel vetjük össze (Fél 1935; 1941), s melléjük tesszük az átányi eredményeket, akkor 
sokkal inkább egy, a tárgyi rendszerek és az életformák összefüggéseit vizsgáló kutató képe 
bontakozik ki előttünk. (Jellemző lehet erre nézve, hogy maga a szerző műveit „poly- 
graphiának” tekinti [lásd K ó s a  1989. 227].) Talán lényegesebbnek tűnik azonban rámutat
ni arra, hogy minden erénye dacára a martosi gyűjtés ugyanazt a „népi bútor” képet tárja 
elénk, amelyet még Jankó millenniumi gyűjtése alapozott meg, úgy funkcionális, mint for
mai tekintetben. S ha egy kicsit előretekintünk, ez a problémalátás az átányi gyűjtés vonat
kozó tárgyegyütteseinek is komoly kritikája.

A gyűjtemény egészét tekintve ez az összkép a mai napig nem mondható, hogy ko
moly átalakuláson ment volna át. Mégis, az 1945-öt követő évtizedekben lényegi változások 
történtek, amelyek révén a bútorgyűjtemény értelmezési keretei, illetve ezen keresztül a ma
gyarországi paraszti lakáskultúráról alkotott képünk jelentős módosuláson ment át.

26 V iski a b ú to ro k  le írására  az t az arch itek ton ikus  sze m p o n tren d sz er t a lka lm azta , am ely  a fo rm ak ép zést
az ép ítésze ti tagozatokbó l v eze ti le. A z alkalm azhatóság  ko rlá tá ira  n é zv e  lásd  V isk i 1933a. 2 6 5 , 270.

27 A  tárgyegyüttes e re d e ti e lre n d e zé sé t szem lé lte tő  te re p e n  készü lt fo tó t közli V isk i 1933a. X X IX . tábla.
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K. Csilléry Klára szerint az addig felgyülemlett bútoranyag számossága már átte- 
kinthetedenséget eredményezett, ami a gyarapítási koncepciók kidolgozását veszélyeztette; 
ez tette szükségessé az önálló bútorgyűjtemény megszervezését 1947-ben (K. C sillé r y  
1989b. 29). K. Csilléry elsőként a meglévő bútoranyag földrajzi megoszlását vette vizsgálat 
alá,28 és tervszerű gyűjtéseket kezdeményezett a feltáratlan területek vizsgálatára. Az a tény, 
hogy ezt a munkát a bútorkészítő központok alapján végezte, a kutató művészettörténeti kép
zettségével magyarázható. E mögött ugyanis az a felismerés húzódik meg, hogy a parasztság 
által használt bútorok esetében nem elegendő csupán a „polgári hatásra” rámutatni, és leírá
sukra a művészettörténeti kategóriákat alkalmazni -  ahogyan azt Viski tette kevés sikerrel 
A magyarság néprajzában (vö. 26. számú jegyzet). K. Csilléry a hangsúlyt a lokális történeti fo
lyamatokra helyezte, és igyekezett egy-egy bútorkészítő műhely termékei közül lehetőleg 
olyan sorozatokat gyűjteni, amelyek a műhely működését időben is jól reprezentálják (vö. 
K. C s il l é r y  1989b. 30).

A bútorgyűjtemény 1970-ig 1733 tárggyal gyarapodott. A szakemberek gyűjtéséből 
származó tárgyak aránya jelentősen megnőtt, de ennek értéke még így is csupán 38 százalék. 
Ugyanebben az időszakban K. Csilléry Klára 416 tárgyat gyűjtött (összesen 447-et), ami a tel
jes gyarapodás 24 százaléka, tehát a szakemberek gyűjtéseinek mintegy 63 százaléka az ő te
vékenységének köszönhető. A székek esetében gyűjtéseinek 72 százaléka terepmunka ered
ménye (vö. F e jé r  1999. IX). Ez minden bizonnyal nagy szerepet játszik abban, hogy 
K. Csilléry gyűjtései esetében tervszerűség mutatható ki, szemben más kutatók gyűjtéseivel, 
amelyek inkább a megelőző időszakok felfogását tükrözik vissza.

Elsősorban ez az a kollekció, ami alapján ma már meglehetős biztonsággal alkotha
tunk képet a parasztság bútorairól és lakáskultúrájáról. A gyűjtemény jól reprezentálja mind a 
nagy, olykor országrésznyi területeket ellátó központok tevékenységét, amilyen például Debre
cen, Komárom vagy éppen Hódmezővásárhely, mind pedig azokét a kisebb, lokális, esetenként 
csupán egy-egy települést ellátó műhelyekét, amelyek sok esetben éppen az előzőek hatására 
jöttek létre, vagy azokból szakadtak ki (erre jó példa Fadd). A folyamatok megértésében dön
tőnek bizonyult az a momentum, ahogyan a kutatás az 1960-as években egyre nagyobb jelen
tőséget tulajdonított az évszámos tárgyaknak. Ezek segítségével váltak az egyes készítőhelyeken 
végbement -  elsősorban stáláris -  átalakulások egzakt módon megfoghatóvá. Nem kis részben 
ennek a munkának az eredményeire támaszkodva írhatta később le K. Csilléry Klára a népmű
vészet korszakhatárait, amely megközelítésében -  a magyar néprajztudományban elsőként -  
függetlenedett a történeti stílusok korszakolásától (K. C sillér y  1979). Ugyanebből a szempont
ból nem kisebb jelentőséggel bírt az a rendkívül alapos, (hely)történetírói jártasság, amellyel 
részben megalapozta gyűjtéseit, részben eredményeit a mindenkori társadalmi kontextusba 
ágyazta. Ennek köszönhető az is, hogy ma a múzeumi gyűjtemények legkorábbi darabjaira sem 
kell úgy tekintenünk, mint előzmények nélküli tárgyakra.

Az 1970-ig ívelő korszak értékelésénél elsősorban a komplexitás megjelenését kell 
kiemelnünk. Ez a történetiség már említett kezelése mellett két alapvető területen jelentke
zett. Az egyik a társadalmi különbségek tükröztetésére való tudatos törekvés (K. C sillé r y  
1989b. 41-42). Ezt legjobban talán a faddi gyűjtésekkel29 lehetne szemléltetni, ahol az eltérő

28 K. Csilléry 1989b. 30. Ezekben az években készült a Néprajzi Múzeum Magyar Osztályának földraj
zi katalógusa; lásd BarabAs 1949.

29 Ltsz.: 62.149.5, 62.182.5, 62.149.12-62.149.13, 63.54.1.
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tárgyformák -  amelyek egyúttal a műhely termékszerkezetébe engednek bepillantást -  jól pél
dázzák a módos mennyasszony és a nincstelen uradalmi cseléd között meghúzható társadalmi 
ranglétrán elhelyezkedő megrendelők vagyoni helyzetének eltérő tárgyi manifesztációját.

A komplexitásra való törekvés alapvetően változtatta meg a „lakáskultúra” és a „bú
tor” fogalmak értelmezését is. Egyfelől fokozott igény jelent meg a tárgyi kontextusok minél 
teljesebb felgyűjtésére, ami a bútorgyűjteményben a teljes enteriőrökre irányította a figyel
met. Ennek révén a bútorok alkalmazását, egykori használatát kívánták minél érzékletesebbé 
tenni. Gyűjtés révén több mint 10 ilyen enteriőr került a gyűjteménybe, amilyen például a 
kapuvári (K. C s il l é r y  1989b. 39, ltsz.: 64.94.1-64.94.74). Ha azonban a rekonstrukciós 
lehetőségekkel is számolunk, tehát azokkal az együttesekkel, amelyek eredetileg nem össze
tartozó tárgyakból állíthatók össze, ezek száma jóval magasabb -  erről a gyűjteményi tárgyak 
földrajzi eloszlásánál még lesz szó. Maga az enteriőr is szélesebb értelmet nyert azáltal, hogy 
a gyűjteménybe kerültek olyan, nem szorosabban a lakásban használt berendezési tárgyak, 
mint például „tanyázó bölcső” (vö. K. C s il l é r y  1989b. 45-46, ltsz.: 65.71.2), amelyek tehát 
vagy házon kívüli tartózkodás/munkavégzés esetén voltak használatosak, vagy a porta más 
épületeiben. Ugyancsak ennek a szemléletmódnak köszönhetően az előző periódushoz ké
pest rendkívüli módon kiszínesedett a bútorféleségek palettája is. A legszembeödőbb különb
ség az ácsolt láda és a lécvázas szék „felfedezése” (lásd 3. számú ábra), ami azért példaérté
kű, mert itt két, a megelőző időszakban merőben eltérő megítélés alá eső tárgyról van szó. 
Míg a lécvázas székektől korábban azért fordult el a kutatás, mert túlzottan modernnek ítél
tetett, addig az ácsolt láda egy „ősi” darab, csakhogy a gyűjtések megindulásakor szinte már 
mindenütt kikopott a lakásbeli használatból.

Elsősorban a komplexitás irányába történő nyitás az, amivel a bútorgyűjtemény ma 
meghaladja a korábbi állapotokat. Mert bár alább kritikai észrevételek is elhangzanak majd, 
ez mégsem lebecsülendő, hiszen nem csupán -  esetenként több -  évszázados folyamatok 
megértésére nyílik így lehetőségünk, hanem a századforduló nagyon reprezentatív, nagy vo
lumenű, ámde meglehetősen karcsún adatolt gyarapodásainak értelmezése is ezáltal vált 
lehetővé. Amiért mégis hiányérzetünk lehet, az egyfelől a gyűjtemény első látásra nagyon ho
mogénnek tetsző összképe, amely elsősorban abból fakad, hogy a főként a presztízsbútorok
ra koncentráló gyarapítási stratégia végül is nem változott meg lényeges mértékben. Ez per
sze érthető, hiszen mindaz, amit az előbbiekben eredményként említettem, gyakorlatilag 
egyedül K. Csilléry Klára munkásságát dicséri; a feladatok egy nagyívű életművet töltöttek ki. 
Másrészt éppen ezen okból szükségszerű is lehet, hiszen a történeti folyamatok tanulmányo
zására éppen ezek a presztízsbútorok adtak lehetőséget. Ugyanakkor igazságtalanság lenne el
hallgatni, hogy ezen a téren azért eredmények is mutatkoztak. Legelsőként a tiszaigari gyűj
tésre gondolok (ltsz.: 50.14.26-50.14.82). Ekkor első ízben nyílt mód arra, hogy a kutatás lá
tómezejébe sajátos módon a mindennapi élet is belekerüljön. Azért sajátos módon, mert a 
kutatóprogram létrejöttét jelen esetben direkt módon befolyásolta a politika. A feladat egy 
agrárproletár közösség kutatása volt (vö. B a la ssa  1955a). Az eredmény a bútorgyűjtemény
ben egy koherens, a korábbi presztízsbútorok világától merőben elütő tárgyegyüttes, melynek 
kialakításában K. Csilléry Klárán kívül elsősorban Kresz Mária vett részt (lásd még például 
ltsz.: 50.14.79-50.14.81). A tiszaigari gyűjtés jelentőségét növelte, hogy -  ha nemkívánatos 
nyomásra is, de -  első ízben irányította a figyelmet határozottan a társadalmi különbségekre 
és a kultúra változására. A bútorok felgyűjtése révén első Ízben került sor lakásrekonstruk
ciós kísérletre (K. C s il l é r y  1989b. 39-40). Hasonló kezdeményezés eredményeképpen folyt
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azután tárgygyűjtés Bodonyban Morvay Judit közreműködésével (vö. K. C s il l é r y  1989b. 
39-40, ltsz.: 54.93.5-54.93.16). A mindennapok és a munka iránti érzékenység Morvay 
Judit szatmári gyűjtéséből is kitetszik (javarészt Molnár Máriával közös gyűjtés, lásd például 
ltsz.: 64.87.105-64.87.106, 64.87.112). Az a kollekció azonban, amely egyértelműen a min
dennapok tárgyi világát reprezentálja, csak 1972-ben került a gyűjteménybe Vértesacsáról 
(ltsz.: 72.7.1-72.7.12). A kollekció -  amelyet egy helybeli lokálpatrióta gyűjtő, Bucski Árpád 
állított össze -  jelentősége abban áll, hogy a gyűjtő nem arra törekedett, hogy a „legrégibb, 
vagy legtetszetősebb, legdíszesebb, de legalábbis tisztán házilag és kézműves technikával 
előállított darabokat” mutasson be, hogy „egy eszményi... enteriőrt hozzon létre, hanem... 
hogy az együttes ne csak alkotóelemeiben, de elrendezésében is minél hívebben megfeleljen 
az eredeti [értsd: abban a formában, ahogyan az a faluban még a 2. világháború után is álta
lános volt -  F. G.] parasztszobáknak” (K. C s il l é r y  1973. 111-112). Hiányérzetünket más
felől a mindenkori jelen tárgyainak hiánya (vagy a hiány felvetette kérdések megválaszolásá
nak hiánya) okozza. A néprajztudományt -  az alkalomszerű kampányoktól eltekintve -  álta
lában sokkal inkább tekintették történeti tudománynak.

A bútorgyűjteményben 1970 táján egyfajta megtorpanás észlelhető. Az 1960-as 
években a kedvező gazdasági környezetnek köszönhetően különösen kiugró gyarapodás ta
pasztalható. A gazdasági lehetőségek bővülésével áttételesen is számolnunk kell. Mód nyílt a 
kutatói létszám fejlesztésére, s az intézmény a szakma legjelentősebb személyiségeit tudhat
ta munkatársai között. Ugyancsak ekkor, a társadalmi modernizációs törekvésekkel összhang
ban, de ugyanakkor egy fejletlen műtárgypiac mellett kedvező lehetőség adódott a gyűjte
mény nagyarányú gyarapítására. Csupán ebben az évtizedben 1140 tárgy került a gyűjtemény
be (lásd 1. számú ábra). A gyarapodás számszerű csökkenése még magyarázható a szentend
rei Szabadtéri Néprajzi Múzeum előmunkálataival, ami nemcsak az energiákat, hanem rész
ben a tárgyakat is elszívta (erre nézve lásd BALASSA M. 1989). Ha mélyebbre nézünk, akkor 
azonban látnunk kell, hogy valóban egyfajta elbizonytalanodás vette kezdetét. Ez a valódi tár
gyi nóvumok megritkulásában jelentkezett, más szóval elkezdődött az önismédés, amely leg
feljebb a geográfiai szóródást és a variációk számát növelte, egyebekben pedig a korábbi gyűj
teményfejlesztési elképzelésekre reagált. K. Csilléry Klára távozásával (1974) olyan vezér- 
egyéniség volt kénytelen magára hagyni a gyűjteményt, akit nem sikerült pótolni. 1971-től
1989-ig a gyarapodás összesen 839 tárgyat tesz ki (lásd 1. számú ábra). Ebből a korszakból 
inkább azok a kezdeményezések említhetők, amelyek azután kitermelték a maguk újításait. 
Az első Thonet-székek (ltsz.: 80.106.74-80.106.75) -  amelyek az 1980-as mezőkövesdi kiál
lításra30 érkeztek -  megszerzése Szuhay Péternek köszönhető. Fülöp Katalin 1988-ben 
Úszódról gyűjtött egy, a két világháború közötti modernitást tükröző garnitúrát (például ltsz.: 
88.76.10-88.76.17), majd Györgyi Erzsébet 1989-ben Sárpilisről egy hasonlót (ltsz.:
89.94.1-89.94.12). Sajnos azonban ezen kísérletek esetében kevéssé látszanak az elméleti és 
módszertani alapok, amelyekre egy nagyobb szabású gyűjteményfejlesztési stratégiát fel le
hetne építeni. Tegyük hozzá, ez nem csupán a bútorgyűjtemény dilemmája.

30 A népművészet születése -  Mezőkövesd. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 1980. október 28.-1981. március 2.
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A gyűjteményben található datált tárgyak kö- 
A g y ű jtem én y  je len leg i zül a legtöbb a 19. század közepéről szárma-
összefé te le  zik- A datált tárgyak vizsgálata a gyűjteményi

tárgyak összességét tekintve 20-25 százalékos 
mintavételnek tekinthető, ami a statisztikai nagyminta kritériumait kielégíti. Ugyanakkor a 
mintavétel nem tekinthető reprezentatívnak, mert a datálás gyakorisága a különféle bútorok 
esetében nem azonos. Lényegesen magasabb a datálás gyakorisága a kelengyebútorokon és a 
szent sarok tárgyain, mint az egyéb darabokon; ugyanígy magasabb ez az érték a szakképzett 
iparos által készített tárgyakon, mint az attól eltérő esetekben. A vizsgálatba be nem vont (da- 
tálatlan) tárgyakat is figyelembe véve a statisztikai görbe maximuma a 19-20. század fordu
lója felé tolható el.31

A görbe normális eloszlást mutat, melynek maximuma a történeti igényű muzeo
lógusi érdeklődés és a terepen hozzáférhető tárgyállomány gyakoriságának metszéspontját 
rajzolja ki. A 20. századi tárgyak hiányát a kutatói szemlélet eltérő orientációjában kell lát
nunk, míg a korai tárgyak, a 19. század elejéről vagy még régebbről származók kisebb gyako
riságát ezek korlátozott hozzáférhetősége (hiánya) magyarázza. A legkorábbi tárgyak a felte
hetőleg a 14. századból származó, Nagy-Küküllő megyei szász környezetből való, megjelené
si formájukat illetően egész Európát tekintve egyedi megfogalmazású templomi ácsolt lá
dák.32 Az ornamentális festéssel fedett bútorok legkorábbi darabjait a 17. századtól tudjuk rep
rezentálni. A gyűjteményben három ilyen tárgy szerepel, valamennyi láda. Ezek közül kettő 
datált, erdélyi szász darab (Dél-Erdély, 1686, ltsz.: 87.74.1; Dél-Erdély, 1669, ltsz.: 89.1.5), a 
harmadik kormeghatározása stíluskritikai módszerekkel történt, ez a komáromi műhely ter
méke (17. század, ltsz.: 23546). A 18. századból származó tárgyak darabszáma már emelkedő 
tendenciát mutat. Ebből a századból az évszámmal meghatározható legkorábbi darabok a szé
kek között találhatók (széktámla, Nyugat-Dunántúl, 1714, ltsz.: 126125). E századból szár
mazik a legkorábbi datált ácsolt láda (gyűjtés helye: Szarvas, 1720, ltsz.: 61.52.2). A datálat- 
lan, festett és/vagy faragott ornamentikával díszített bútorok zöme, amennyire az összehason
lító elemzések erre nézve adatokat szolgáltatnak, szintén 19. századi készítésű.

Míg a 19. századi vagy korábbi készítésű tárgyak között zömmel presztízsbútorok 
találhatók, addig a 20. századból származók között azok vannak többségben, amelyek kívül 
esnek ezen a körön. Ennek az az oka, hogy e tárgyak természetes (értsd: a múzeumban való 
bekerülést megelőző) élettartama általában rövidebb, ezért régebbi darabok kisebb számban 
maradtak fenn. Mint láttuk, kevés olyan tárgy van a gyűjteményben, amely a 20. század meg
változott ízlését, reprezentációs aspirációit, illetve ezeknek a kortárs polgári bútorformákkal, 
a gyáripari tömegtermelés révén történő kiszolgálását reprezentálja.

Ezek az utóbb említett darabok a modern ipari termelés ismérveit viselik magu
kon (alapfa, vakfurnér, színfurnér, flóderozott, lakkozott, viaszolt, politúrozott felületképzés, 
illetve kárpitosmunka). A többség, mint az a szakirodalomból jól ismert, kézművestech
nológiával, néprajzi terminológiával élve asztalostechnikával készült fenyőfa bútor, amelyet 
ornamentális festés borít. Ez a készítési mód az ácsolt ládákat (194 darab) értelemszerűen le
számítva minden bútorféleség esetén előfordul. A keményfa (tölgy, dió, bükk) használata, il
letve a faragott (domborúfaragás) ornamentika kevesebb tárgyat érint. Az eltérő díszítési mó

31 A statisztikai adatokra és elemzésükre lásd K. Csilléry 1985b.
32 Ltsz.: 95638-95640, 97344-97346,101200, 101202.
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dók általában jól helyhez köthetők (például ékrovás: Kalotaszeg, berakás: Balaton-felvidéki 
német borkereskedők, áttört faragás: Palócföld). Az ornamentika szinte kizárólag növényi dí
szítmény: leveles indadísz és/vagy virág; a figurális díszítmények ritkábbak (madár: Komá
rom, 19. század eleje, Homoród-mente, 19. század második fele, emberábrázolás: Mohács, 
palóc áttört bútor). Az ornamensek kompozíciós rendje stilárisan kötött, kor- és műhelyazo
nosító jelentőséggel bír.

A gyűjtemény belső tagolása funkcionális elvek szerint történik, melynek kidolgo
zása K. Csilléry Klára érdeme. Eszerint a tárgyak öt nagy csoportra oszthatók: tárolóbútorok, 
ülőbútorok, világítóeszközök, gyermekbútorok és kiegészítő bútorok. Ez a felosztás össz
hangban van a bútortörténeti kutatások által használt klasszifikációs szempontokkal, de in- 
dokoladan a fekvőbútorok kategóriájának mellőzése, Így az ágyak (és ágyféleségek) a kiegé
szítő bútorok közé vannak besorolva. Ugyanígy problematikus az asztalok besorolása ugyan
ebbe a csoportba. Az öt nagy csoporton belül a rendszer további alcsoportokkal számol. Ezek 
kialakítása talán túlzottan részletezőnek mondható, ami járhat azzal a veszéllyel, hogy össze
tartozó tárgyakat elválaszt egymástól (külön csoportba tartozik például a „láda” és a „láda
rész”, az „ágy” és az „ágyrész”, a „fáklya” és a „fáklyatartó”), de végső fokon gyakorlati hasz
nálatát nem nehezíti meg. E szerint a tagolás szerint 27 olyan tárgyféleség van a gyűjtemény
ben, melynek arányszáma a gyűjtemény egészére nézve meghaladja az 1 százalékot. Ezek a 
következők: álló szekrény (84), pohárszék (53), téka (166), tékalap (48), ácsolt láda (194), 
láda (367), ládika (84), doboz (57), pad (213), sarokpad (94), karosszék (94), szék (513), 
gyalogszék (156), fáklyatartó (51), gyertyatartó (289), koppantó (53), mécses (90), lámpás 
(127), bölcső (99), tálas (103), ágy (168), ágyrész (53), asztal (133), fogas (191), óra (50), 
tükör (138), lakásdísz (69).

Ezek együttes száma (3737) a teljes gyűjteményi anyag több mint 79 százalékát te
szi ki. Valójában az arányszám még ennél is több, mert nem számoltam további 168 olyan 
tárggyal, amelyeket mint funkcionálisan összetartozókat ide sorolhatunk (láda-ládarész, fák- 
lyatartó-fáklya, bölcső-bölcsőállvány, szék-széktámla stb.). Ezek figyelembevételével az arány
szám megközelíti a 83 százalékot.

Ha ezek közül a tárgyak közül kiválogatjuk a gyűjtés megindulásakor a legnagyobb 
százalékban bekerült bútorfajtákat, akkor a millenniumi gyűjtéskor tapasztalt 62 százalékkal 
szemben 44 százalékos értéket kapunk. Ebben azonban csak részben láthatjuk az arányok 
kiegyenlítődését, hiszen melléjük szintén tradicionálisnak (téka, saroktéka) és archaikusnak 
(ácsolt láda) tekintett tárgyak lépnek be.

Ami a tárgyak formai-stiláris megoszlását illeti, a kép itt is vegyes, mert -  mint lát
tuk -  a székek között valóban végbement a „parasztszék” túlsúlyát kiegyensúlyozandó polari
zálódás, de ez csak kismértékben terjedt ki olyan merőben új típusú bútorokra, mint például 
a Thonet. Ugyanez mondható el a szekrények esetében is, amelyek nagyobb számban a 2. vi
lágháború után kerültek a gyűjteménybe mint a lakáskultúra differenciáltabb felfogásának iga
zolásai. Azonban a bekerült tárgyak szinte kivétel nélkül egy korábbi népibútor-képpel össz
hangban, ornamentális festéssel díszített darabok, míg a valóban nóvumként értékelhető komó
dokból a mai napig összesen 24 darab található a gyűjteményben (lásd 2. és 3. számú ábra).

A belső aránytalanságok akkor válnak igazán szembetűnővé, ha szemügyre vesz- 
szük, hogy a maradék 21 százalék 64 alcsoporton oszlik meg, ami átlagosan 0,3 százalékos 
arányszámot jelent. Ezek a súlyos hangsúlyeltolódások többféle okra vezethetők vissza. 
Egyfelől bár kis számban, de akadnak a gyűjteményben olyan tárgyak, amelyek megszerzése
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nagy nehézségekbe ütközhetett. Ilyen például az egyeden fejalj, amely az 1950-es években 
már csak rekonstrukcióként volt elkészíttethető (ltsz.: 55.75.17). De az okok közé sorolhat
juk a lakáskultúra szabatos definíciójának hiányát is, amely a képek és tükrök már említett 
gyűjteményközi vándorlásait eredményezte, valamint a konyhai berendezési tárgyak közül 
például a cserépfazekat a kerámiagyűjteménybe, a vasfazekat és a kanáltartót a táplálkozás
gyűjteménybe, a törülközőt a textil- és viseletgyűjteménybe, a fedőtartót és a törülközőtartót 
a bútorgyűjteménybe „száműzte”. Ezek között a keretek között a gyűjtemény mai arculatának 
kialakításában természetszerűleg nagyobb mértékben jutott érvényre K. Csilléry Klárának a 
bútorokkal szembeni mind elmélyültebb kultúrtörténeti érdeklődése. Nem lennénk azonban 
igazságosak, ha elhallgatnánk, hogy publikációiban mindig lényegesen komplexebb lakáskul
túra-fogalmat használt, mint amit a múzeumi nyilvántartási rendszer lehetővé tett számára.

A gyűjtemény az 1950-1960-as évek gyűjteményfejlesztési koncepciójának kö
szönhetően földrajzi tekintetben meglehetősen jól lefedi a kutatott területet (lásd 1. számú 
táblázat). Az 1913-as közigazgatási rendszer szerint mindössze két megyéből nincs bútor a 
gyűjteményben (Ugocsa, Verőce). Az egyes megyékből származó tárgyak abszolút számát te
kintve jól kirajzolódnak azok a bútorkészítő központok és piackörzetük, amelyek a gyűjte
ményfejlesztési elveket a 2. világháború után meghatározták. A legnagyobb darabszámmal 
képviselt megyék mind ilyenek: Tolna (340, Sárköz), Heves (250, palóc bútorok), Borsod 
(227, Mezőkövesd és Miskolc), Csongrád (168, Hódmezővásárhely), Veszprém (165, Veszp
rém és környéke), Nógrád (161, palóc bútorok), Kolozs (133, Kalotaszeg) stb. A megyék túl
nyomó többségéből egy „kvázienteriőrre” való bútorral rendelkezünk, habár természetesen 
nem minden területről állítható össze korhű enteriőr. A tárgyállomány földrajzi meghatáro
zottsága jó, mindössze 10,5 százalék esetében nem áll rendelkezésünkre legalább a megyére 
vonatkozó meghatározás; de ezek egy része is tájegységhez köthető stíluskritikai módszerrel.

A gyűjtő személyét illetően mutatkoznak a gyűjteményben a legnagyobb hiányos
ságok. Ez a dolgozat mindig a múzeum nézőpontjából határozza meg a gyűjtés fogalmát, te
hát azt a pillanatot tekinti mérvadónak, amikor a tárgy a múzeum tulajdonába került. Ezen 
belül azt a személyt tartja a gyűjtőnek, akinek tudományosan megalapozott döntése eredmé
nyeképpen a tárgy a múzeumba került. Ez alapján a gyűjteményi tárgyak közül csak 1503 da
rab (mintegy 32 százalék) került gyűjtésként a múzeumba úgy, hogy gyűjtőjeként a múzeum 
alkalmazásában álló néprajzkutatót jelölhetünk meg. További 92 tárgy (kevesebb mint 2 szá
zalék) érkezett olyan néprajzkutatók tevékenysége révén, akik nem voltak a múzeum dolgo
zói (egyetemi hallgatók, gyűjtőutak, munkacsoportok résztvevői stb.). Nagyobb egységben az 
Iparművészeti Főiskola gyűjteményéből került a gyűjteménybe 35 tárgy 1960-ban, ez túlnyo
mórészt a Malonyay-féle gyűjtésből származó anyag (ltsz.: 60.75.1-60.75.35), az Iparművé
szeti Múzeumtól pedig több tételben összesen 65 tárgy. Ez utóbbiak vegyesen a századfor
duló kereskedelmi kiállításainak bútorait tartalmazzák, de egy ottani profiltisztítás végered
ményét is tükrözik: így kerültek a gyűjteménybe például a legrégebbi tárgyak, a Nagy-Kükül- 
lő megyei ácsolt ládák.33 A legnagyobb tételt, mint arról már volt szó, a Fémelosztó Rt. szolgál
tatta 1920-ban (98 darab). A gyűjteményben 66 raktárrendezéskor előkerült tárgy található.

A gyűjtemény jelentősebb átadást a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum felé 
eszközölt. Ekkor két alkalommal (1973-ban és 1994-ben) összesen 71 darab tárgy átadására 
került sor.

33 Ltsz.: 95638-95640, 97344-97346, 101200, 101202.
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Ez átvezet a gyűjtemény nyilvántartási állapotának kérdéséhez. A Nyilvántartási 
Osztály az említett két átadás mellett számon tart még két határozatlan időtartamú kölcsön
zést 1978-ból és 1987-ből. A két lista összesen 214 darab bútort nevez meg. Alapos azonban 
az a gyanú, hogy a két kölcsönzés nem valósult meg, legalábbis nem valósult meg maradék
talanul. Az átadási listák ugyanis (ideértve az 1994-est is), bár eltérő időben keletkeztek, át
fedéseket tartalmaznak, tehát papíron van olyan tárgy, amit kétszer adtak át. Ugyanakkor je
lenleg is megtalálhatók a gyűjteményben olyan tárgyak, amelyeknek az idézett adatok szerint 
már több mint egy évtizede a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban kellene lenniük.

Ami a probléma természetét illeti, az nem új. Az eddigiekben 289 darab tárgy se
lejtezésére került sor, legnagyobb részben 1910-ben és 1921-ben (valamint 1912-ben, 1915- 
ben, 1955-ben és 1965-ben); ezt a tényt a leltárkönyv rögzíti is, de a tárgyaknak legalábbis 
egy része mindenképpen megvan a gyűjteményben. Hogy valójában mennyi, az még csak 
meg sem becsülhető. Ebből a két tényből is látható, hogy az eddigiekben közölt adatok és 
következtetések -  bár bizom benne, hogy ami a trendeket illeti, helyesek -  a konkrét számo
kat illetően azonban bizonyosan rosszak, ráadásul a hiba nagyságára sem lehet következtet
ni. Tényleges választ kérdéseinkre csak egy revízió után kaphatnánk.

A nyilvántartás azonban más meglepetéseket is tartogat, amelyek mind-mind átszí
nezhetik ennek a dolgozatnak az adatait. Az első és legfontosabb gond, hogy a számítógépes 
adatbázis-építés a nyilvántartásnak egy olyan állapotában indult meg, amely még nem volt er
re érett, tehát hiányzott a muzeológusok konszenzusa bizonyos, a digitális adatrögzítés által 
feltétlenül megkívánt terminológiai és formai egységesítéseket illetően. Az adatok enélkül ke
rültek számítógépre, és azóta sem ellenőrizte ezeket senki, tehát az sem bizonyos, hogy a ha
gyományos nyilvántartáshoz képest hibátlan állománnyal dolgozunk. A bútorgyűjteményt 
illetően 1992-ben egy 10 százalékos állományon végeztem egy próbát. Az adatbázisból kilis- 
táztattam a gyűjteménybe tartozó tárgyakat, és a készítés idejének megfelelően osztályokba 
rendeztem azokat. A kor szerinti felosztás összesen 87 osztályba sorolhatónak találta a tár
gyakat, azonban a tételes vizsgálat eredményeképpen az osztályok száma 8-ra csökkent. 
A több mint tízszeres (!) hiba kivétel nélkül az eltérő írásmódokból adódott, amely a leltáro
zásnál és az adatbevitelnél egyaránt keletkezhetett. A vizsgálat során egyébként a gyűjte
ményt illetően a találati arány 2 százalékos hibát eredményezett, tehát az esetek 2 százaléká
ban kaptam olyan tárgyat, amelyik bizonyosan nem a bútorgyűjteményben található.

A hagyományos nyilvántartási rendszer bizonytalanságait a digitalizálás tovább mé
lyítheti. Akkor lesz igazán probléma az a terminológiai tisztázadanság, aminek következmé
nyeivel már „papíron” is szembe kell nézni. Ezek részben a terminus technicusok követke
zetlen használatára vezethetők vissza, részben pedig arra, hogy a tárgymegjelölésre alkalma
zott, irodalminak szánt terminológia is sok helyütt a „népnyelvből” táplálkozik. A „gyalog
szék” tudományos bevezetése talán még nem jelentene hatalmas problémát, de a „tálas” kife
jezés például már éppúgy jelenthet -  a mai fogalmaink szerint -  konyhaszekrényt, mint fo
gast. Ugyanígy a régi típusú leírókartonokon sokszor nem dönthető el egyértelműen, hogy a 
megadott változatok közül melyik is a „népi”, de nehézséget okoz ezek átírása is, különösen, 
ha kisebbségi nyelvről van szó.

A készítés, használat és gyűjtés helyének megjelölésénél nagyon sok hiányosság ta
pasztalható. A leltározók számos esetben olyan településnevet tüntettek itt föl, amelyet az
1913-as helységnévtár nem ismer, külterület, település-összevonás következtében vagy más mó
don megszűnt, esetleg 1913-ban még létezett, de a gyűjtéskor már nem. Hogy itt bizonyosan
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szerepelnek spekulatív úton keletkezett adatok, illetve hibás bejegyzések, azt az bizonyíthatja 
legszembeötlőbben, hogy van a gyűjteményben olyan tárgy, amely raktárrendezésből előkerült 
anyagként szerepel, de gyűjtési helye Sárköz. Tovább színezi a problémát, amikor ezek a rova
tok átkerülnek a tárgykartonra: ott ugyanis a származási helyet kell feltüntetni, de hogy az a fen
ti három közül melyik is legyen, az mindig a leltározó személyes döntésén múlik.

A legszebb talán mégis a szerzeményezés módjára felkínált vétel-ajándék-gyűjtés 
kategóriarendszer. Láthatóan nem világos, hogy minek minősül az az aktus, amikor a gyűjtő 
fizet a tárgyért, vagy ha nem, mint ahogy az sem, hogy mi minősül egyáltalán gyűjtésnek. Ez 
a dolgozat megpróbál önmagán belül következetesen használni egy fogalmat -  ahogyan a 
gyűjtést fentebb definiáltam -  de ezzel csak a személyes döntések számát szaporítja eggyel: 
következetes csak olyan mértékben lehet, amilyen mértékben az előzmények azok voltak.

Hogy ez mennyire s milyen régóta teljességgel bizonytalan, arra idézzünk három 
törzskönyvi bejegyzést a bútorgyűjtemény előéletéből:

1894, tksz.: 106: .Jankó János ajándéka”;
1894, tksz.: 109: Jankó János gyűjtése”;
1898, tksz.: 186: „Az Ezredéves Országos Kiállítás ajándéka. Gyűjtötte Herman 

Ottó”.

A három példával azt kíséreltem meg érzékeltetni, hogy az adatkezelés anomáliái 
milyen bizonytalansági faktorokat eredményezhetnek a feldolgozómunka során.

Ami a szárazabb tényeket illeti: a tárgykarton gyűjteményi példányában 20 száza
lékos hiány mutatkozik, a meglévő kartonok kb. 70 százaléka fotózott. A nyolcpontos leíró
karton bevezetésének első kísérlete kevéssé volt sikeres34 (vö. K o v á cs  1939b), míg ma a régi 
típusú leltárcédulák aránya kevesebb mint 10 százalék.

A gyűjtemény tárgyainak kisebb része, váltakozóan mintegy 60-80 válogatott da
rab 2000 januárjáig a múzeumépület egy kisebb alagsori raktárában volt elhelyezve tanulmá
nyi célzattal, megosztozva a raktáron a földművelés-gyűjtemény hasonló célból válogatott tár
gyaival. Az elmúlt években ide költözött a lebontott etnológiai kiállítás tárgyainak egy része, 
így a raktár tanulmányi jellege nem érvényesülhet, ezért fenntartása indokolatlanná vált.

Az állomány többi része a Törökbálinton bérelt raktárban található. A tárgyakat itt 
három szinten tároljuk tematikus bontásban, azon belül egyetlen tárgycsoportot (fogasok) kivé
ve leltári szám szerinti sorrendben. A tárgyak nagy része közös raktártérben helyezkedik el, a 
fogasok, a padok és néhány szórvány darab (dikók, díványok) a földművelés-, a kosár-, az egy
házi, a közlekedés- és az építkezésgyűjtemények területéből kiszakított helyeken. A jelenlegi 
raktári elhelyezési körülmények jelentősebb gyarapítást hely hiányában nem tesznek lehetővé.

A raktárépület egy szerelt vasbeton csarnok, melynek hőtechnikai tulajdonságai 
igen kedveződének. Sem a nyílások légtömör zárása, sem a szellőzés műtárgyvédelmi szem
pontból nem megoldott. A raktárban a tárgyak nyitott acél polcrendszeren állnak. A hátrányos 
klímatechnikai adottságokból eredően a raktári por jelenlétével együtt kell élnünk. A portala
nításra nincs rendszeres restaurátori kapacitás, a raktár takarítását pedig nem rendszeresen vég
zik. Szerencsére komolyabb állagvédelmi veszélyforrással az utóbbi tíz évben mégsem kellett

34 Csak kevés k a r to n t  ír tak  á t e rre  a  fo rm átum ra . A te rm in o ló g ia i egységesítés k e zd e ttő l fogva p ro b lé m á 
kat okozott, am i a z  eljárás m ó d sze rtan á t tárgyaló tan u lm án y b ó l is k itű n ik  (vö. K ovács 1939b).
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szembenéznünk, de ez nem a körülményeknek, hanem inkább maguknak az itt tárolt bútorok
nak köszönhető. A bútorok túlnyomó többsége ugyanis valamilyen szinten válogatott, jobb 
minőségű faanyagválasztékból készült, melyek esetében a fertőződés veszélye kisebb. Amit vi
szont a jelenlegi körülmények között egyszerűen nem lehet kivédeni, az a klimatikus változá
sok hatására bekövetkező hőmozgás, illetve -  faanyagról lévén szó -  a zsugorodás és dagadás 
ciklikus bekövetkezése. 1992-ben egy éven keresztül mértük a raktárhelyiségben a hőmérsék
leti és a relatív páratartalmi értékeket. Eszerint éves szinten mintegy 20 százalékos légnedves
ség-változással és akár 20-25 fokos hőmérséklet-ingadozással is kell számolnunk. Jelenleg a 
bútorok jól tűrik ezt az igénybevételt. De nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy zsu
gorodás és dagadás esetén egyrészt a fedőréteg minden esetben mikrosérüléseket szenved, 
amely előbb-utóbb szabad szemmel is észrevehető lesz. Másrészt minden ilyen alkalommal po
tenciális fertőzési kapuk nyílnak a kórokozók számára, s az megjósolhatatlan, hogy ennek eset
leges hatásával mikor és milyen körülmények között kell szembenézni.

Az, hogy a gyűjtemény tárgyai meglehetősen jól publikáltak, elsősorban K. Csilléry 
Klára munkásságának köszönhető. K Csilléry Klára legutóbb megjelent bibliográfiája szerint 
( M ű t á r g y v é d e l e m  1997) 498 publikációt készitett (valamint ő készítette a mindmáig egyet
len filmet a bútorkészítésről35), amelyek túlnyomó többsége a bútorok kutatása terén elért 
eredményeit tartalmazza. Az első nagy mű az 1951-ben megjelent A z ácsolt láda (K. C sil l é r y  
1951), amelyet aztán számos tárgytörténeti tanulmány is követett az ácsolt ágyról, az asztal
ról, a bölcsőről, a szék eredetéről, a csuklós támlájú pádról (K. C s il l é r y  1954; 1958; 1966; 
1970; 1975b stb.). 1972-ben jelent meg A magyar nép bútorai című kismonográfia (K. C sil l é r y  
1972a), majd 1982-ben az első nagyszabású szin tézist magyar népi lakáskultúra kialakulásának 
kezdetei címmel (K. C s il l é r y  1982). A legutóbbi összefoglalások a bútorművességről és a la
káskultúráról 1991-ben, illetve 1997-ben láttak napvilágot a Magyar néprajz kézikönyvsorozat
III. és IV. köteteiben (K. C sillé r y  1991a; 1997). Mindeközben sorra jelentek meg az egyes 
bútorkészítő központokról írott elemzések (csak néhány példa: K. C sil l é r y  1975a; 1983; 
1987; 1989a), és mintegy 200 címszó a Magyar néprajzi lexikon öt kötetében (lásd M ű t á r g y 
v é d e l e m  1997.178-183), melyek döntő többsége szintén a bútorok tárgykörét érinti. Mind
ezek az írások rendre használják illusztrációként a bútorgyűjtemény tárgyait, mondhatjuk, az 
összes lényeges darabot közlik. Ezeken a műveken kívül jelentős számú bútort közölnek a 
különböző népművészeti kiadványok (B á t k y - G y ö r ffy  1928; F é l - H o f e r -  K. C silléry  1969; 
H o f e r - F é l  1975; D o m a n o v s z k y  1981), valamint Domanovszky György kismonográfiái 
( D o m a n o v sz k y  1942a; 1964).

A gyűjteményfejlesztés jövője két nézőpont- 
A g y ű jtem ény  jövője ból közelíthető meg. Az első kérdés a lakás-

kultúra vonatkozásában merül fel. Az egykor 
volt tárgyi kontextusok megőrzése kizárólag 

múzeumi vagy kvázimúzeumi keretek között valósítható meg. Legalábbis a 19. századtól an
nak a lakáskultúrának az elemei, amely iránt a magyarországi néprajztudomány konvencioná
lisán érdeklődik, s amely érdeklődés a gyűjtemény szerveződésében is felismerhető, elég jól 
ismertek, a megismert tárgytípusok száma véges. A múzeumi gyűjtemények ezekből a tárgy

35 K. Csilléry Klára -  Keszi Kovács László: Az ácsolt láda. 1955. A Néprajzi Múzeum Film- és Videostú
diója: Film062.
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típusokból elegendő darabbal rendelkeznek; a darabszám növelése révén a megismerés és az 
értelmezhetőség kereteinek tágítása nem remélhető.

A másik szempont az, hogy hogyan értékelhetők ezek a tárgyak a lakáskultúra kon
textusából kiragadva. A múzeumi gyűjtemények arról tanúskodnak, hogy a kutatók figyelme 
sokkal inkább erre területre összpontosult. Ezért lehet például a gyűjteményben mintegy 400 
darab festett láda, amelyek a lakáskultúra felől nézve mind tárolóbútorok és ládák (a csekély 
számú másodlagos stb. funkciókról nem elfeledkezve), míg megjelenésüket illetően a válto
zatok száma beláthatatlan. Ezeket a (tehát tárgytörténeti, esztétikai, stilisztikai) szemponto
kat a gyűjteménygyarapítás tényezőjeként tekintve a 19. század kezdete adódik korszakhatár
ként. Az ennél korábban keletkezett tárgyak megszerzése mindenképpen kívánatos a fenn
maradt darabok kis száma és a megválaszoladan történeti kérdések okán. A 18. században ké
szült tárgyak a néprajzi érdeklődés által belátható, ám tárgyakkal is dokumentálható 
időhatárokat illetően majdhogynem a régészeti leletek relevációjával bírnak, nem is beszélve 
a korábbi darabokról.

A 19. században vagy annál később keletkezett tárgyak esetében a beszerzést 
illetően különös körültekintéssel kell eljárnunk. E századot illetően a történeti alakulásme
netek elég jól tisztázottak, a folyamatok meglehetős bőséggel tárgyakkal is dokumentálhatók 
a múzeumi gyűjteményekben (de akár tekinthetjük a magángyűjteményeket is). Általános 
irányelvként ajánlható, hogy a szakirodalomban és a tárgyi gyűjteményekben jól dokumentált 
tárgyak beszerzéséről mindenképpen le kell mondani. Azon tárgyak felgyűjtése azonban, 
amelyek tudományos (és kulturális) értelemben nóvumként jelentkeznek, mindenképpen kí
vánatos, függedenül attól, hogy milyen technológiával (asztalos vagy ácsolt) készültek, tekin
tet nélkül a korukra.

Mind módszertani, mind elméleti megalapozásra szorul a 19. század második 
felétől jelentkező, a koruk polgári lakáskultúrájával megfeleltethető provinciális stílusokban 
megfogalmazott tárgyak gyűjtése, ideértve a lakáskultúra 20. századi változásainak dokumen
tálását is. Ezek esetében a formai változatok száma információtöbbletet nem kölcsönöz sem 
a lakáskultúra mint vizsgálati szempont, sem pedig történeti aspektusok szempontjából, ezért 
behelyettesíthetőek.
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1. számú táblázat. A bútorgyűjtemény tárgyainak földrajzi megoszlása

Megye Darab Megye Darab

Abaúj-Torna 42 Nagy-Küküllő 33

Alsó-Fehér 3 Nyitra 27

Arad 2 Pest-Pilis-Solt-Kiskun 474

Árva 7 Pozsega 1

Bács-Bodrog 25 Pozsony 5

Bács-Kiskun 7 Sáros 13

Békés 119 Somogy 115

Baranya 83 Sopron 138

Bars 57 Szabolcs 39

Bereg 18 Szatmár 117

Beszterce-Naszód 26 Szeben 86

Bihar 113 Szepes 6

Borsod 227 Szerém 0

Brassó 69 Szilágy 4

Csanád 44 Szolnok-Doboka 9

Csík 45 Temes 2

Csongrád 168 Tolna 340

Esztergom 26 Torda-Aranyos 60

Fejér 62 Torontál 56

Fogaras 4 Trencsén 3

Gömör 35 Turóc 1

Győr 26 Udvarhely 84

Háromszék 16 Ugocsa 0

Hajdú 57 Ung 9

Heves 250 Vas 82

Hont 51 Verőce 0

Hunyad 24 Veszprém 165

Jász-Nagykun-Szolnok 79 Zala 194

Kis-Küküllö 1 Zemplén 16

Kolozs 133 Zólyom 26

Komárom 61
Krassó-Szörény 22 Ismeretlen/tájegység 244

Máramaros 42 Ismeretlen/Magyarország 254

Maros-Torda 8
Moson 3 Összesen 4719

Nógrád 161
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1. számú ábra. A bútorgyűjtemény gyarapodása (1885-1989)
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2. számú ábra. A tárolóbútorok gyarapodásának megoszlása (1885-1945)
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3. számú ábra. A tárolóbútorok gyarapodásának megoszlása (1945-1989)
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TEXTIL- ÉS VISELETGYŰJTEMÉNY1

KATONA EDIT

A Néprajzi Múzeum legnagyobb gyűjteménye, a Kárpát-medencei anyagot felölelő textil- és 
viseletgyűjtemény az eredendően osztatlanul kezelt műtárgyállományból először tematikai, 
majd további geográfiai csoportositás eredményeként különült el, de csak a múzeum 1947-es 
önállósodásával, illetve belső átszervezése során vált a Magyar Osztály különálló egységévé. 
A gyűjtemény a különféle nemzetiségű paraszti lakosság által vagy számára készített és hasz
nált lakás-, háztartási és gazdasági élettel kapcsolatos textíliákat, valamint a testi ruhadarabo
kat foglalja magában, de nem tartalmazza készítésük eszközkészletét.

A gyűjtemény nagyarányú fejlesztése szorosan összefüggött azzal a fokozott érdek
lődéssel, amely a népviseletek és a paraszti háztartások lakást díszítő textíliái iránt a 19. szá
zad elejétől a 20. század végéig megnyilvánult.

A 17-18. századi, elszigetelten jelentkezett előzmények (például erdélyi viseletké
pek a 17. század végéről: V is e l e t k ó d e x  1990; A p o r  1972; B é l  1984. 449-461.) után a 19. 
század elején Magyarország népességének döntő hányadát kitevő földművelő, falusi népes
ség kultúrájának „felfedezése”, a táj- és népismertető cikkek sorozata a textil- és viseletkultú
rán belül elsősorban a népviseletek sokféleségét, „festői szépségét” -  sokszor metszeteken is 
megörökítve -  tárta az olvasók elé (például B ik k essy  1816; 1820; J a s c h k e  1821; Va h o t  
1846; vö. K r esz  1956; Pa l á d i-K o v ács 1985). A reformkorban a gazdaság fellendítését, a 
„nép” sorsának javítását programjukba tűző mozgalmak hatására indult el a paraszti haszná
latú tárgyak, s legelsősorban a ruhadarabok nemzeti értékké emelkedése. Az összetett folya
mat mozzanatai közül az 1840-es évek pesti iparmű-kiállításai emelhetők ki, amelyeken már 
megjelentek a cifraszűrök és a kivarrott bundák mint a népi kézműiparosok jeles termékei 
( G e l l é r i  1885. 80-134; K r esz  1968. 7). Ebből a szellemi áramlatból táplálkozhatott a de-

1 A dolgozat elkészítésében nyújtott segítségért köszönetét mondok Balogh Jánosné Horváth Teréziának, 
akivel együtt kezdtük el a feldolgozást, és aki mindenben, de legfőképpen a 20. századi kutatók és ki
állítások értékelésében volt segítségemre munkám során. Ö készítette el a textil- és viseletgyűjtemény- 
nyel kapcsolatos irodalom jegyzékét és a mellékleteket. Közös munkánk eredményeként két témában 
három résztanulmány született: Katona -  B. H orváth 1998; 1999; B. Horváth -  Katona 1999. Kö
szönettel tartozom N. Fülöp Katalinnak a rendelkezésemre bocsátott kutatási eredményeiért. A tanul
mány nem készülhetett volna el Bozsik Gyöngyi és Szász Zoltánné gyűjteménykezelők, valamint 
Schlachta Anikó kitartó munkája nélkül.
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recskei Sárváry Jakab táblabíró is, amikor létrehozta az első hazai néprajzi gyűjteményt, me
lyet 1841-ben a debreceni kollégiumnak ajándékozott. A kézművekből álló 50 darabos gyűj
teményben tiz volt viseletelemnek és kettő lakástextilnek nevezhető (Z o l t a i 1914. 286-288; 
Sá n d o r  1953. 315-316). Hozzájárult a jelenséghez a cifraszűr karrierjének egy tartalmában 
is újabb állomása: a Bach-korszakban ugyanis, amikor hatóságilag üldözték a parasztoknál a 
cifraszűr viselését, ez a tipikusan magyarnak tartott paraszti ruhadarab -  mint a nemzeti el
lenállás jelképe -  feltűnt a nemesi-polgári öltözetek alkalmi ruhadarabjai között (G y o r f fy  
1930. 15, 25; lásd korabeli divatrajzok).

A 19. század második felében a sajtó (különösen a Vasárnapi Újság) továbbra is kö
zölt ismeretterjesztő cikkeket a népélet köréből, s mellettük megszülettek az első részletesebb 
és szakszerűbb leírások, összefoglalások (például K u b in y i- V a h o t , 1854; O r b á n  1868-1873). 
1861-ben felbukkant az első javaslat a Nefelejts című újságban arról, hogy fényképfelvételek 
segítségével ugyan, de „illő volna, ha a népviseletek mintái is az ország minden vidékéről 
ugyancsak a nemzeti múzeumban képviselve lennének” (K r e sz  1956. 198). De jelentkezett 
a korábbiaknál egy sokkal erősebb, a „háziipiar” felfedezéséből kibontakozó mozgalom is, 
amely már erőteljesebben és gyakorlati céllal közeledett a paraszti tárgykultúra felé. Nyugat- 
Európában a gyáripari tömegtermeléssel szemben a művészi ipar megteremtésének igényé
vel fordult a figyelem a történeti stílusok újraélesztése mellett a nemzeti stílus letéteménye
sének tartott háziipar felé. Ez az útkeresés a világkiállítások anyagán keresztül követhető nyo
mon, amelyeken Magyarország -  gyáriparának elmaradottsága miatt és a külföld számára a 
megkívánt egzotikumot is nyújtva -  virágzó házi- és kézműiparának termékeivel, elsősorban 
viseletdarabokkal reprezentálta nemzeti karakterét. így például az első, az 1851-es londoni 
világkiállításon egy „The Bunda” néven emlegetett hímzett subát mutatott be, az 1867-es pá
rizsi világkiállításra a háziipari egységben egy debreceni és egy rimaszombati szűrt, az etnog
ráfiai szándék megnyilatkozásaként a különböző országok népviseletét bemutató csoportok
hoz pedig egy debreceni gubát adott (K r esz  1968. 3, 7).

A vázolt előzmények vezettek egy átfogó, központi néprajzi gyűjtemény létreho
zásához. Megalapításában főszerepet a gazdaság- és oktatáspolitika, valamint a tudományos 
élet képviselői játszottak.

A textil- és viseletgyűjtemény a legelőször ösz- 
A gyű jtem ény  m e g a la p ítá sa . szegyűjtött kollekcióját az 1873-as bécsi világ-
A 19. század i nagy  k iá llítások  kiállításnak (Wiener Weltausstellung köszönhette,
korszaka melynek célja Rómer szavaival élve az volt,

„hogy minden ország értékét megmutassa a há
ziipar terén, mi alkalmazható és mi sajátságos, nem csupán az anyagi haszon kedvéért, hanem 
az emberiség fejlődéstörténeti szempontjából...” (R ö m e r  1875. 6; 1973. 20-21). 1872-ben 
Xántus Jánost és Rómer Flórist bízták meg, hogy a kiállítás céljára a magyarországi háziipart 
reprezentáló tárgyakat gyűjtsenek. A munka megkezdése előtt Xántus vázlatos gyűjtési tervet 
dolgozott ki, amelyben első ízben határozta meg a néprajzi muzeológia tárgykörét, mely a 
majdani Néprajzi Múzeum gyűjteményeire is alapvető befolyással bírt. A textil- és viselet
gyűjtemény tekintetében a „gyűjtésnek... a következőkre kellene kiterjednie... hímzett haris
nyák, övék, párták, kontyok, vászon- és selyemneműek s egyáltalán mindenféle népies hím
zések; csipkék, kötések s más efféle kézimunkák; kivarrott csizmák, cipők, kalapok, süvegek, 
tarisznyák; kivarrott szűrök, dolmányok, bundák, ködmönök, gubák, tüszők mint helyhez kö
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tött speciális kézi ipar-cikkek; pokrócok, szőnyegek, kotrincák [sic!], fejtakarók s egyéb házi 
szövések; különösen: helyhez kötött eredeti mustrákban” (XÁNTUS 1872. 267).

Xántus János és Rómer Flóris a rendelkezésükre álló rövid idő ellenére az akkori 
Magyarország nagy régióit képviseltetve állította össze „népipari” kollekcióját. E munkájuk
ban a törvényhatóságok minisztérium által elrendelt segítségén kívül rokoni, baráti és szak
mai kapcsolataikkal is éltek. Xántus János Erdélyben, Délkelet-Magyarországon (Temes, 
Krassó-Szörény megye), személyes kötődései miatt Somogy megyében és szerény eredmé
nyességgel Szeged és Debrecen vidékén; Rómer Flóris pedig a tág értelemben vett Felföldön, 
Kárpátalján, a Dunántúl egyes területein (főleg Moson, Vas, Zala, Somogy, Baranya, Veszp
rém, Fejér megyében), Bács-Bodrog megyében, valamint a Duna mentén, Esztergom és Du- 
naföldvár vidékén gyűjtött. A tárgygyűjtésből az Alföld nagy része kimaradt (EAD 162; Ipar- 
művészeti Múzeum Irattár 5/1873; G r á FIK 1997. 23). A gyűjtött tárgyak döntő hányadát a 
textil- és viseletdarabok tették ki. Pontosabb adatok hiányában Xántus János gyűjtőnaplója 
alapján csak feltételezhetjük, hogy ez minimálisan kb. 1050 darabot jelentett, kollekciójának 
56 százalékát. Hasonló lehetett a helyzet Rómer Flórisnál is, akinek csak a Bécsbe küldött 
lajstromát ismerjük, mely szerint a kérdéses érték legkevesebb 815 darabra, azaz anyagának 
66 százalékára rúgott. A paraszti kultúra felfedezésének történetéből, a népélet felőli köze
lítésből és a látványosságra törekvő kiállítási célból fakadóan nem meglepő, ha első néprajzi 
gyűjtésükben a viseletdarabok (a textil- és viseletdarabokon belül Xántusnál legalább 70 szá
zalékban, Rómernél 61 százalékban) domináltak a kevésbé plasztikusan kiállítható lakástex
tilekkel szemben (EAD 162; Iparművészeti Múzeum Irattár 5/1873).

A nemzetiségi megoszlás tekintetében a viselet- és textilanyag ugyanazt a képet 
mutatja, mint az egész gyűjtemény, azaz a nemzetiségi darabok túlsúlyát. A háziipar címén 
megszerzett tárgyak körét a fogalmi tisztázatlanságok és az etnográfiai közelítés miatt tágan 
értelmezték, hiszen a mai értelemben vett háziipari, azaz eladásra szánt paraszti termékeken 
(például tót csipkék, tót hímzések) kívül a házi munkaként önellátásra létrehozott darabok 
(például ingek, katrincák, hímzett párnahéjak, diszlepedők, törölközők), valamint a falusi 
specialisták által szűkebb közösség számára alkalmanként készített tárgyak (például párták, 
menyasszonyi fejdíszek) mellett a kézműipar paraszti használatra készített termékeinek szé
les skáláját (például szűrök, subák, csizmák, ékszerek) is beleértették.

A gyűjtés módszerét ismerve számos esetben nemcsak a használatból kiemelt da
rabok megvásárlásával kell számolnunk, hanem sokszor kifejezetten megrendelésre készített 
tárgyakéval is. Legkirívóbb példa az a női selyemujjas, amelyre nagy műgonddal a császári-ki
rályi párt éltető német szöveget hímeztek (és amely tárgyat csak 1965-ben leltároztak be, 
nyugat-magyarországinak jelölve, ltsz.: 65.130.48). De az alkalmi jelleget hangsúlyozza az 
egyes tárgyakra díszesen rávarrt 1872-es, illetve 1873-as évszám, mely nemcsak a hagyomá
nyosan évszámos szász darabokon, hanem más vidékek jelentősebb tárgyain is megtalálható, 
néhol a mesternek vagy a tulajdonosnak és a készítés helyének feljegyzésével együtt (például 
a 70.100.2-es leltári számú szűrön „GK Vas megye Sárvár 1873”, az 122859-es leltári számú 
ködmönön „Gyurkovits József Nyitrán 1873” felirat fedezhető fel). Ugyanerre utal Rómer 
Flóris egy levelében: „Breznó-Bányán rendeltem személy ruhát... Beszterczéről hol épen he
ti vásárkor valék ismét női munkákat rendeltem, Zólyomban pedig szűröket, dolmányokat, 
stb.” (K ő h e g y i 1971. 285; G r á f ik  1997. 29). A legújabb divatú holmik megszerzése tehát 
fontos szempont lehetett. Ez derül ki Rómer leveléből is, amelyet Nyáry Jenő ősrégészhez 
írt, gyűjtőútja megszervezése kapcsán: „Kéryek, [sic!] csinálj kis tervet a Nógrádi népviseleti
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kirándulásra, és kutasd ki hol lehetne valami meglepőt és újat gyűjteni -  a régiségeken kí
vül!” (Kőhegyi 1971. 284.)

Az egykorú jelen tárgyai mellett a történetiséget hordozó régiségekhez is hozzáju
tottak, így gyarapodott a gyűjtemény például úrihímzésekkel, egy 1665-ös, valamint egy 
1766-os hímzett lepedőszéllel (ltsz.: 51.14.598, Pomogy, Moson megye; a tárgy múzeumi pá
lyafutását lásd B. Horváth -  Katona 1999). A kortárs Pulszky Károly bizonyos úrihímzések
kel kapcsolatos megjegyzése tovább árnyalja a gyűjtés módszeréről kialakult képet: „Römer 
és Xántus urak gyűjtési lajstromából kitűnt, hogy nem a köznép háziiparának termékei, hogy 
a nevezett urak gyűjtéseik közben ezeket többnyire közbirtokosoktól kapták, kiknél, mint 
családi örökség nemzedékről-nemzedékre szállottak.” (Pulszky 1878. 7.) A kiválasztás során 
minden bizonnyal az esztétikai szempontok lehettek a legfontosabbak, bár a lajstromokban 
néhol feltűnnek a „mindennapi”, „durvább”, „közönséges” jelzőkkel illetett egyszerűbb pél
dányok is. A tárgytípusok esetében a sorozatok, formai és díszítménybeli változatok megszer
zésére törekedtek. Különösen kiemelkedők lehettek az ékszer-, főkötő-, szűr- és subasoroza
tok. A néprajzi meggondolásoknak és kiállítási céloknak megfelelően több teljes öltözetet is 
gyűjtöttek: így például a Somogy megyei Tarnócáról egy juhászlegény- és egy menyecskevi- 
seletet, egy hétfalusi csángó magyar, valamint egy breznóbányai tót legényöltözetet. Csak ar
ról tudunk, hogy az utóbbi kettőt együttesként mutatták be.

Az anyag végül is -  bár területi eloszlásában és tematikus összetételében nem 
egyenletesen, de -  megvalósította Xántus tervezetét, mert a korszak háziiparának metszetén 
keresztül híven tükrözte a tájilag és nemzetiségileg igen változatos népélet ünnepélyes, dí
szes tárgyi világát.

Ezt a viselet és egyéb textil szempontjából kiemelkedően nagy gyűjteményt elő
ször a hazai közönségnek mutatták be a „Köztelken” az Országos Gazdasági Egyesület bu
dapesti székházában 1873 első negyedében (Sándor 1953. 332, 339). A budapesti kiállí
tásról megjelent részletes tudósításból tudjuk, hogy az anyagot a gyűjtési elveknek megfele
lően Magyarország tájai szerint földrajzi rendben (keletről nyugat felé haladva), etnikai egy
ségek alapján, azon belül pedig tárgytípusonként, tárgysorozatonként rendezték. A dunán
túli magyar vidék háziiparát bemutató teremben például cifraszűröket lehetett látni „sokfé
le változatban, szabásokban és színekben. Nem messze az ajtónál a zalamegyei szűrök függ
nek sorban, odább a somogyiak, melyek... mindenféle zsinórral úgy ki vannak kanyargatva: 
»hogy a menydörgős mennykő is eltévedne rajta«; hanem e tekintetben a szombathelyiek 
sem engednek, van köztük néhány valóságos mestermű is... A szűrök szomszédságában jobb- 
rúl-balról nehézkes méltósággal fogadnak minket a hatalmas bundák. Hosszú és rövid 
szőrűek... cifra, vörös és zöld kivarrásokkal... Ott fehérlenek a borjúszájú patyolat ingek 
tizenhatszélű rojtos gatyák, kopogó vörös csizmák Baranyából, tulipános csizmák Somogy- 
búl.” (CSUKÁSSI 1873.)

A kollekció a sikernek köszönhetően még további, a látogatók által behozott dara
bokkal is gyarapodott. A bécsi világkiállításon, a Práterben viszont Rómer jelentése szerint a 
gyűjteménynek oly szűk helyet jelöltek ki, hogy ,,[a]ki itt... az össze-vissza rakosgatott kháoszt 
szemléli, csak sajnálni fogja mélyen, hogy olyan tárgyak, amelyek a szakemberekből a megle
petés felkiáltását csalják elő, ennyire kedvezőtlenül tárulnak az egész világ szeme elé.” 
(Römer 1875. 22; Sándor 1953. 331.) A bécsi szállítási tárgyjegyzékek és a tárlat katalógu
sa alapján úgy tűnik, hogy a kollekció jelentős része nem kerülhetett bemutatásra (EAD 162, 
Iparművészeti Múzeum Irattár 5/1873, Ungarn 1873).
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Az 1873-as bécsi világkiállítás a néprajzinak nevezhető tárgyakkal kapcsolatban 
azért volt annyira jelentős, mert ez az első olyan megmozdulás, amely nem csupán egyszeri 
szemlét, vásárt vett tervbe (bár a kormánynak volt ilyen, szerencsére nem érvényesített szán
déka), hanem muzeológiai irányulásba fordult, mert célul tűzte ki, hogy az összegyűjtendő 
objektumok ne csak időleges bemutatásra, hanem archiválásra, közgyűjteményben való meg
őrzésre is kerüljenek. A század végéig ez a típusú gyarapodás maradt aztán a jellemző: konk
rét kiállítás céljára szereztek be tárgyakat, amelyeket utólagosan helyeztek el a múzeumi gyűj
teményben. Európai viszonylatban 1851 óta vannak rá példák, hogy egy-egy nagy kiállítás 
eredményeinek megőrzésére múzeumot alapítottak (vö. G e l l Ér i 1885. 33-34).

Időközben 1872-ben a Magyar Nemzeti Múzeum szervezetén belül megalakult a vi
szonylag önálló Néprajzi Tár, amely akkor csak Európán kívülről származó darabokat tartalma
zott. Az 1873-as kiállításra küldött háziipari kollekciónak az lett volna a rendeltetése, hogy a 
Néprajzi Tár magyarországi gyűjteményét alapozza meg, de a művészi ipar szempontjainak elő
retörése miatt a kultúrpolitika vezetői úgy határoztak, hogy mégis az újonnan alapított Iparmű
vészeti Múzeum kapja meg. Ettől a döntéstől kezdődően az anyag szétosztódott. Az a része, 
amely a művészi tervezés szempontjából értékes volt, textúrájában és díszítettségében minta
ként szolgálhatott, bekerült az Iparművészeti Múzeum vérkeringésébe. Első kiállításán például 
már szerepeltek a szőnyegek, ágy- és asztalterítők, valamint az ékszerek közül a legmívesebbek 
(Sc h ic k e d a n z —P ulszky  1877. 58-59, 70). Hasonló célból válogatott közülük Pulszky Károly 
A magyar házi ipar díszítményei című -  németül is megjelent s idegen nyelvű címeiben a sok nem
zetiségi anyag közlése miatt helyesen „magyarországinak” mondott -  reprezentatív albuma szá
mára, amelyben elsősorban a lakásdíszítő textilek és a síkba kiteríthető, katrincának nevezett kö
tények mintáját közölte (P u lszk y  1878). Az anyag nagyobb részének sorsa nem volt ilyen ked
vező, erről Xántus így ír: „van még 6 láda évek óta az iparművészeti múzeumban becso
magolva... úgy tudom, azok tartalmának legnagyobb része molyette bundák és szűrök marad
ványai a Xántus és Rómer-féle háziipar-gyűjteményből, s egyéb oly tárgyak, melyeket az ipar- 
művészeti muzeum nem használhatott, mert részint nem tartoztak keretébe, részint azokba 
nem voltak beilleszthetők, mert primitív kivitelű háziiparczikkek” (XÁNTUS 1892. 302).

A majdani textil- és viseletgyűjtemény számára legkorábban, 1872-ben gyűjtött tárgy
együttes teljes egészében sohasem juthatott el oda, ahová szánták. A kollekcióból még 1873 
elején egy dél-erdélyi román és egy Kolozs megyei, mezőséginek jelölt magyar kivarrott ing 
„0 Felségének a királynénak küldetett el”, az utóbbi „saját kívánságára” (EAD 162. 34-35, 
86-87). Néhány kölcsönzött tárgyat pedig visszajuttattak eredeti tulajdonosának. A jelesebb 
iparművészeti darabokat, mint például az úrihímzéseket vagy az 1665-ös évszámú „régi ma
gyarországi szövetként” megjelölt lepedőszélt (Iparművészeti Múzeum ltsz.: 50.20.50.1) vég
leg beillesztették az Iparművészeti Múzeum törzsanyagába (Sc h ic k e d a n z - P u lszk y  1877.70). 
Az idővel mégis átadott tárgyak is több hullámban, más forrásokból beszerzett textilekkel 
összekeveredve kerültek a néprajzi gyűjteménybe. Xántus János és Römer Flóris megközelí
tőleg 4000 tárgyat gyűjtött, melynek legalább a fele lehetett testi ruhadarab, valamint lakás- 
és háztartási textil. A Néprajzi Tárba az első átadáskor, 1898-ban csak 895 öltözetelemet és 
egyéb textilt jegyeztek be (a 214-es törzskönyvi számon), közöttük azonban olyanokat is, 
amelyeket nem ők gyűjtöttek, hanem például a millenniumi kiállításból származóak voltak. 
Az átadottak között egyetlen prémes bőrholmi sem volt. Azok egy része jóval később, 1919- 
ben került át, törzskönyvileg Berger Samu zágrábi műgyűjtő letétével összekeverve, erősen 
sérült állapotban (NMI 40/1919; a törzskönyvbe 1920-ban vezették be 122839 és 122881
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közötti leltári számokon). 1951-ben az Iparművészeti Múzeum ajándékaként nyilvántartásba 
vett 1624 textil között is több Xántus János és Römer Flóris gyűjtötte darab volt (például az 
51.14.1147-es leltári számú torockói párnavég Xántus vagy az 51.14.647-es leltári számú köp- 
csényi díszlepedővég Römer beszerzéséből).

A számszerűségében jelentős, történeti értékű, összehasonlító vizsgálatra alkalmas 
1872-es anyag beazonosításával sokáig nem foglalkozott senki. Csupán néhány darab megha
tározását vezették rá a leltárcédulára. Nem sok ügyet vetettek az egy cm-es papírdarabokra 
irt és a tárgyakra rögzített évszámra és kisérő számokra. Az 1980-as években N. Fülöp Ka
talin kezdett a témával foglalkozni, de elért eredményei (szóbeli közlése szerint mintegy száz 
tárgy azonosítása) jórészt kéziratos feljegyzéseiben maradtak. A beazonosítás nehézségeit nö
veli, hogy csak szűkszavú lajstromok állnak rendelkezésünkre, az átadások során adatok vesz
tek el, származási helyként a legtöbb esetben „Magyarország”, „Dunántúl”, „Alföld” megjelö
lések szerepeltek, a nemzetiség feltüntetése nélkül. Balogh Jánosné Horváth Teréziával a 
Néprajzi Múzeum irattárában, textil- és viseletgyűjteményének anyagában és az Iparművé
szeti Múzeumban elkezdett kutatásunk alapján (amelyet a Magyar Nemzeti Múzeumra is 
szükséges kiterjeszteni, mert az ottani régi leltárkönyvek szintén említenek a szóban forgó 
évekből Römer neve alatt futó textileket) úgy véljük, hogy az anyag jelentős része azonosít
ható lenne (lásd 1. számú melléklet). Az egyeztetés a szóban forgó tárgyak meghatározásán 
túl például a magyar himzőstílusok további tudományos értékelését pontosítani, bizonyos 
esetekben módosítani fogja.

A hazai ipari szakkiállítások sorozatában kiemelkedő volt az 1881-es budapesti ma
gyar országos nőipar-kiállitás (G e l l é r i 1885. 187), amely a múzeumi anyagot nem gyarapí
totta, mégis a szakterület tematikája szempontjából jelentős volt, mert a viseletdarabok he
lyett a szőttes és hímzett lakástextíliákra terelte a figyelmet. „A kiállítás meggyőzött bennün
ket arról, hogy a pórnép erejében egy megmérheden kincset birunk, melyet a rendszer s a 
szükséglet kívánalmai szerint lehet idomítanunk, iskoláznunk s jövedelmezőbbé, vagyis a ve
le foglalkozók számára hasznossá tennünk. A közönség, mely eddig a népiparágak terméke
it: szőnyegek, vásznak, szövetek, hímzések stb. stb-it nem ismerte, mely e czikkekért éven- 
kint nagy összeg pénzzel adózik a külföldi iparnak, szinte meg volt lepve a székelyek, toron
táliak, csabaiak stb. szép készítményei által.” (G e l l é r i 1881. 17; 1885. 189.)

Az 1885-ös budapesti általános országos kiállítás összetételét, bemutatását, vala
mint hatását tekintve mérföldkövet jelentett a néprajzi muzeológia számára. A magyarorszá
gi háziipar fölvonultatásakor ugyanis egyaránt érvényesültek az iparművészeti és a néprajzi 
szempontok. „Amint a házi ipar tárlatunkon bemutattatott... az inkább népünk ethnografiai 
[sic!] ismertetése és több volt, mint a házi- és népipar rendszeres gyűjteménye.” (K e l e t i 1886. 
303.) A Kiállítási Kalauzban (B a l o g h - T o l d y - G e l l é r i 1885) közreadott ismertetés szerint a 
32 „főcsoport” között a XXIX. volt a „házi-ipar”, amely ,,[e]gyik legvonzóbb csoportját képe
zi a kiállításnak... ugyanis külön fülkékben vannak feltüntetve a színgazdag hazai népvisele
tek, és pedig a csángó, székely, palócz, bánáti, kalotaszegi, temesi, sváb, román, tót, szerb és 
bolgár népviseletek... Már e viseleteknek szövetei, hímzései és egyéb sajátosságai is rendkívül 
érdekes képét nyújtják változatos háziiparunknak, a... csarnok azonban számos más tárgygyal 
is bizonyítja háziiparunk életrevalóságát... mint a fonó- és szövő-ipar... a női kézimunkák te
rén.” (Ba l o g h - T o l d y - G el lé r i 1885. 180.)

A megközelítés módja néprajzi volt: tizenöt -  Magyarország különböző vidékeiről 
való -  enteriőrt alakítottak ki, ahol a jellegzetes helyi viseletbe öltöztetett bábukkal „genré-



képszerű” jeleneteket mutattak be. „Valóságos néprajzi gyűjtemény volt, ez annyiféle népvi
selettel és oly változatos eredetiséggel, a milyeneket Európának semmi országa fölmutatni 
nem képes... élethűnek tervezett bábukon, amelyeket Maugsch és Schönhut bártfai, illetőleg 
bánffy-hunyadi gyermekjáték készítők készítettek.” ( H e r ic h  1886. 500.) A megvalósítás 
azonban a „művészi ipar”, azaz az iparművészet céljainak volt alárendelve, hiszen az enteri
őrökbe annyi, a helyi háziiparra utaló tárgyat, közöttük textilt zsúfoltak be, amennyit tudtak, 
megbontva ezáltal a szobabelsők néprajzi hitelességét. A viseletdarabok és a lakástextilek így 
számszerűleg egyenrangúan szerepeltek, míg az 1873-as kiállításban az előbbiek, az 1881-es- 
ben pedig az utóbbiak voltak túlsúlyban. A lakástextilek közül leggazdagabban a szőttesek 
voltak képviselve, „a finom fehér patyolatszövettől kezdve a tarka szőnyegekig” (SZALAY 1886. 
159). A tárlat tanulságát Szalay Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum későbbi főigazgatója egy
részt az élő háziipar felhasználásában találta meg, másrészt a muzeológia feladatát a „régi jó 
minták egybegyűjtésében” látta, mielőtt „népünk az olcsó gyáripari tárgyak gyors terjedésével 
mindinkább” elfordulna tőle (Sza l a y  1886. 159-160).

Ez a tárlat azért kiemelkedő jelentőségű, mert innen származnak a mai textil- és 
viseletgyűjtemény első leltározott tételei, mivel ezek már 1885-ben a Néprajzi Tárba kerül
tek, előbb, mint az 1873-as kiállítás anyaga. így a békéscsabai szobabelsőből Göndöcs Bene
dek gyulai plébános és pusztaszeri címzetes apát egy gyulai férfi- és női (eddig tévesen bé
késcsabaiként nyilvántartott) viseletét, a legelső felnőttöltözeteket (leltári számaik a textil- és 
viseletgyűjtemény legelső leltári számai: 2389-2402) és a Hunyad megyei román enteriőrből 
Szedlárik Istvánná több lakástextilt és öltözetet (ltsz.: 2404-2486) adományozott a múzeum
nak (NMI 3/1885; NMI 2/1887; lásd 2. számú melléklet). Ezek az öltözetek ma már nem 
teljesek, az idők folyamán több darabjuk elpusztult. A kalotaszegi szobát a helyi népművé
szet megismertetésén munkálkodó Gyarmathy Zsigáné állította össze, aki az iratok szerint 
több hímzést is felajánlott a múzeumnak, de ezeknek sem a leltárkönyvben, sem a gyűjte
ményben nincsen nyoma. Valószínűleg igaz volt az átadási jegyzékre ceruzával írt megjegy
zés, hogy a kereskedelmi miniszteré lett mind (NMI 3/1885). A kiállítás többi tárgya vagy 
visszakerült kölcsönzőjéhez, vagy „megvásároltatott”, és a Kereskedelmi Múzeum révén újra 
„fölhasználtatott” vagy „elcseréltetett” és elkallódott (V ik á r  1893. 87; K r e sz  1977a. 21). 
Ezen a kiállításon kapott először megkülönböztetett figyelmet a kalotaszegi és a mezőköves
di viselet és hímzés. Mindkét terület népi öltözködés- és textilkultúrája később, az 1896-os 
millenniumi kiállítás után a magyar népviselet és népművészet jelképévé vált, és állandó vál
tozásuk mind a néprajzi irodalomban, mind a textil- és viseletgyűjteményben a legjobban 
nyomon követhető egészen napjainkig.

A gyűjtemény az 1885-ös általános és az 1889-es, alább ismertetésre kerülő szak- 
kiállítás között csak 58 példánnyal növekedett, melynek egy részét az Erdélyi Kárpát Egye
sület bazárjából megvett hímzett kalotaszegi lakástextíliák tették ki (ltsz.: 2499-2516), na
gyobb hányada pedig „Brinza Máriától, az osztály rendes gyűjtőjétől vásároltatott”, aki való
jában kereskedő volt, és feltehetően a múzeumi szakemberek kéréseihez is igazodva szállítot
ta a műtárgyakat. Tőle vásárolta Xántus 1890-ben az első mezőkövesdinek jelölt hímzéseket 
és a legrégiesebb díszítésű matyó ruhadarabokat (ltsz.: 3949-3968, 4577-4579).

A gyűjtemény számára mind mennyiségileg, mind tematikailag jelentős gyarapo
dást az 1889-es budapesti országos kisdednevelési kiállítás hozott. Bár a kiállítás célja a ma
gas csecsemő- és gyermekhalandóság leküzdését szolgáló felvilágosítás volt, megtekintésére a 
vonzerőt mégis főképpen A kisdednevelés ethnograpbiája itthon és a külföldön című egység jelentet-
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te (G e l l é r i 1889. 80-84). A néprajzi anyag összeállítása -  az újabb kutatások szerint (K a 
t o n a  -  B. H o rv á th  1998; 1999) -  elsősorban Xántus János bizottsági tag érdeme volt, aki a 
rendkívüli dotációs keretből, a gyűjtés megszervezése és tudományos irányítása révén 19 öl
tözettel gyarapította a gyűjteményt.2 A gyűjtés -  az 1873-as kiállításon már bevált módszer 
szerint -  a helybeli világi és egyházi értelmiség segítségével valósult meg. Xántus a kollekció
ját a kiállítás lebontása után még további tizenkét öltözettel egészítette ki, amelyek közül ki
emelkedik Odor Emília tanítónő ajándékaként megkapott hét gyermekviselet. Az öltözetek 
az akkor legszebbnek számító ünnepi darabokból álltak: „Minden egyes tárgy természethü, 
azaz nem mondva csináltatott, hanem maguktól a jómódú parasztoktól szereztetett be.” (V a sá r 
n a p i Ú jsá g  1889. 530; kiemelés -  K. E.) A kollekció földrajzilag, valamint nemzetiség és élet
kor szerint differenciálódott. A kiállítás e csoportjának célja a sokszínűség bemutatása volt, 
ezért a nemzetiségi öltözetek többségbe kerültek, akárcsak 1873-ban. Ez tükröződik a mú
zeumba jutott anyagban is, hiszen az összesen 31 öltözetből és egy variánsból csak hat szár
mazott magyar gyermektől. A magyar mellett sokác, „sváb”, „tót”, erdélyi szász, „oláh”, bol
gár, horvát és a múzeum gyűjteményében csak ebben az együttesben előforduló „hienc" öl
tözet (ltsz.: 2886-2891) szerepelt a készletben. Xántus tájegységen, nemzetiségen belül a 
bölcsőbeli textilek és csecsemőruhák mellett az öltözet életkor szerinti változását tükröző, öt
hat éves kor körüli fiúknak és leányoknak való ruházatokat vásárolt meg. A Vasárnapi Újság
ban közölt képek szerint a kiállításban magyar nemzeti zászló és címer alá zsúfolt, felmaga
sodó csoportozatban ültek -  népviseletes játékbabákkal vegyesen -  az élethűre mintázott vi- 
seletes gyermekbábuk (Va s á r n a p i Ú js á g  1889. 528).

A múzeumba került anyag azért különösen jelentős, mert ezek az első nem felnőtt 
viseletek a gyűjteményben, és azóta sem sikerült ilyen, nemzetiségileg összetett, reprezenta
tív ünnepi gyermeköltözet-készletre szert tenni. Az együttes, kisebb hiányoktól (csecsemő
holmik, cipők, harisnyák) eltekintve, ma is teljesnek mondható, de 1889 óta csupán egy-két 
öltözet szerepelt belőle néhány kiállításon.

A millennium előestéjére tehát mind a tudományelméletben, mind a muzeológia 
gyakorlatában lassan kikristályosodtak azok az irányzatok, amelyek a textil- és viseletgyűjté- 
seket meghatározták. Ekkorra már két fő tendencia különült el egymástól: egyrészt a népmű
vészeti célzatú, másrészt az életmódot -  pontosabban az ünnepi népéletet -  megjelenítő-do- 
kumentáló célzatú gyűjtés. A háziipar pártolásának gondolatköréből kiindulva és az iparmű
vészet iránti tudományos érdeklődés kibontakozásával párhuzamosan jelentkezett a népmű
vészeti kutatás, a népi lakás- és háztartási textileknek, valamint viseletdaraboknak az anyag, 
technika és ornamentika együttesében való szemlélete és gyűjtése, kettős, azaz megőrzési és 
újraélesztési célzattal. A népi díszítőművészet kutatásában a művészeti megközelítés mellett 
a „magyar diszitő styl” keresése állt a figyelem középpontjában, amelynek során az ornamen
tika és az egyes kiragadott motívumok nemzetközi és (ős)történeti kapcsolatait vizsgálták. 
A magyar nemzeti stílus eredetének és ismérveinek kérdésében Huszka József rajztanár mun
kássága volt nagy hatású. Az általa ősmagyar ruhadarabnak tartott cifraszűr és suba díszítmé
nyében, a pávatoll, pávafark, pávaszem néven ismert motívumokban vélte felfedezni a hon
foglalás előtti magyarság ornamentikájának továbbélését ( H u sz k a  1885; 1897; 1898). Művei

2 Ltsz.: 2696-2703,2705, 2707-2713, 2715-2718, 2724-2727, 2729, 2731-2738, 2741-2752, 2755-
2757, 2760-2761, 2763, 2765, 2768, 2778-2787, 2789, 2791, 2794-2795, 2798-2814, 2816, 2819,
2828, 2832-2841, 2843-2844, 2846, 2848.
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és az azok nyomán kibontakozó tudományos viták a népművészeti tárgyak új szemléletű, ösz- 
szehasonlító elemzését indították el.

A későbbi textil- és viseletgyűjtemény sorsát másrészről a népélet hiteles bemuta
tására való törekvések határozták meg, amelynek során teljes enteriőrök és komplett öltöze
tek megszerzésének igénye merült fel. Míg a díszitőművészeti szemléletű gyűjtésekben a 
múlt darabjai is figyelmet kaptak, addig a népélet felőli közelítésben az akkori jelent repre
zentáló együttesekre helyeződött a hangsúly. Az életmód történeti mélységű vizsgálata csak 
Herman Ottó kutatásaiban, az úgynevezett ősfoglalkozásokhoz (halászat, pásztorkodás) kap
csolódóan jelentkezett. A gyűjtött tárgyak körében a ruházat dominált: a háziipari-népművé
szeti és történeti indíttatású gyűjtésekben az egyes darabok, a népélet bemutatását célzókban 
pedig teljes costume-ök formájában. A viselet fontosságát láthatjuk a lakástextilekkel szemben, 
például a németeknél is: a berlini Museum für Volkskunde 1889-ben eredetileg Museum für 
Deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Hausgewerbes (Német Népviseletek és Házi
ipari Termékek Múzeuma) névvel és tartalommal alakult meg.

A nagy kiállítások korszakának lezárásaként a budapesti Városligetben rendezett 
1896-os ezredéves országos kiállítás összegezte mindazt a tudást és törekvést, melyet az új 
tudomány, a néprajz addigra megszerzett, illetve a maga számára feladatként szabott meg 
(lásd X á n t u s  1892; V ik á r  1893; W l . H. 1893).

A millenniumi kiállításon Magyarország néprajza három csoportban: a néprajzi fa
luban, a háziipari csoportban és az ősfoglalkozások részlegében jelent meg. A tudományos 
elgondolásokban végbement változásokat szemléletesen mutatja, hogy a háziipari kiállítás 
már helyileg is elkülönült a néprajzi falutól. S bár a háziipar bemutatását a rendező, Kovács 
Gyula sok munkálkodást imitáló viseletes „bábalak” beállításával (például Torontál megyei 
szövő, bánffyhunyadi hímző, hajdúnánási szalmafonó, besztercebányai csipkeverő és fazekas- 
zsaluzsányi fazekas) élénkítette, mégis „a háziiipar termékei iránt a nagyközönség érdeklődé
se az ezredéves kiállításon távolról sem volt olyan élénk, mint az 1885-iki kiállításon, a hol 
az eredeti fantázia ezerféle változatában ékeskedő, színpompás népies készítmények... az 
újdonság ingerével hatottak. Az ezredéves kiállításon az érdeklődés inkább a néprajzi típu
sok szerint csoportosított házakkal betelepített faluban, a kiállítás ezen egyik főattrakciójában 
összpontosult, a pozsonyi városháza csarnokaiban kiállított háziipari termékek eléggé teljes 
és szakavatottan rendezett gyűjteményének némi rovására.” (R áTH 1898. 299.) A legnépsze
rűbb látnivaló tehát az ideiglenes skanzen volt. Közvetlen előzményének az 1873-as bécsi vi
lágkiállítás osztrákok által felállított nemzetközi faluját tekinthetjük, ahol Magyarországot egy 
székely, egy német, egy szász és egy román berendezett ház, valamint egy magyar csárda kép
viselte (V a sá r n a p i Ú js á g  1873. 26; Bala ssa  M. 1972. 555). Az 1896-os kiállítással kapcso
latban a néprajzi falu gondolata már 1893-ban felbukkant, és ez vált végül a kivitelező Jan
kó János elképzeléseinek alapjává, aki ekkorra már tapasztalt, a tipikust megragadni képes tu
dósnak számított, és a szakirodalom tanulmányozásán túl elsősorban a terepmunka tapaszta
lataira támaszkodott. Megalkotta a néprajztudomány első tájmonográfiáit (Ja n k ó  1892a; 
1893a), és 1894-ben a Néprajzi Tár kinevezett vezetőjeként elkészítette a múzeumi gyűjte
mény első rendezési tervét. Jankó János a néprajzi faluban az 1885-ös kiállításhoz hasonlóan 
az ország reális nemzetiségi megoszlását követte, ezért a 24 porta fele magyar, fele nemzeti
ségi volt (EA 0083/A, Jankó kézirata). Tudományos koncepciójának megfelelően átfogta az 
egész magyar nyelvterületet (Göcsejtől a hétfalusi csángókig), és érzékeltette az ország nem
zetiségi sokszínűségét, mind a lélekszám alapján legnagyobb nemzetiségekre (szerb, horvát,
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ukrán, német, román, szlovák) nézve, mind a különlegességre (bolgár, vend) való tekintettel. 
Ezt a néprajzi képet József főherceg a cigányság életmódjának megjelenítésével egészítette 
ki. A rendezés során figyelme elsősorban a legjellegzetesebb háztípusok kiválasztására irá
nyult, de útijelentéseiben tömören, lényegre törően beszámolt a jellemző viseletekről és he
lyenként még a megvetett ágyak rajzának mellékelésével a berendezések textiljeiről is. A ki
választott viseleteket gondosan dokumentálta, azaz a helybeli asszonyok segítségével elemez
te, a ruhadarabok tájneveit feljegyezte, és a felöltöztetett embereket több oldalról lefényké
pezte (EA 0083/A; J a n k ó  1989). Útinaplója, a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményében 
megőrzött fényképei, valamint bővebb feldolgozásai (JANKÓ 1892a; 1893a; 1896b) felbecsül
hetetlen forrásai a textil- és viseletkutatásnak.

Jankó János ebben a hatalmas vállalkozásban azonban nem mindig tudta megvaló
sítani elképzeléseit, a 24 ház közül csakis hét (Jász-Nagykun-Szolnok, Csongád, Torontál, 
Bács-Bodrog, Somogy, Zala megyék) berendezését gyűjtötte maga (Jankó 1897a. 8). Jankó a 
többi 17 épület közül a helyi viszonyokat jól ismerő Gyarmathy Zsigáné kalotaszegi és Pin
tér Sándor palócföldi házberendezésének hitelességét emelte ki. A skanzenformának köszön
hetően a tiszta szobák díszes textiljei mellett a konyhákban, lakó- és gazdasági helyiségekben 
-  most először kiállításon, majd közgyűjteményben -  reálisabb arányban jelentek meg az egy
szerűbb lakás-, háztartási és gazdasági textilek (NMI sz. n./1896). A kosztümöket -  a beren
dezésektől eltérően -  többnyire Jankó János utasításainak megfelelően vásárolták meg, bár itt 
is számolnunk kell azzal, hogy a vármegyei hivatalnokok a legújabb divatnak megfelelően 
újonnan varratták némelyiket. Kiválasztásukban az 1885-ös példából és Vikár korszerű prog
ramjából (vö. Vikár 1893. 89) merített Jankó, valamint saját, 1894-ben már kidolgozott mú
zeumszervezési tervéhez igazodott, amikor a ruházat differenciált, társadalmi helyzet, nem, 
kor, családi állapot és alkalom szerinti változatainak bemutatására törekedett. 0  is zsánerké
peket (például lánykérést, búcsús szokásokat) jelenített meg, és néhány esetben -  ezen a té
ren is úttörő módon -  gondja lett volna az ünneplők mellen a hétköznapiasabb viseletek be
mutatására is. Útinaplójában írja: „A bolgár népviselet jellemzésére 4 bábnak felöltöztetése 
válik szükségessé. A bolgár férfi mellen otthonias öltözékében mutassa egyik alak a bolgár 
menyecskét. Egy másik alakon mutattassék be a leányok öltözéke, egy negyediken kijáró ün- 
nepies öltözéken a fiatal asszonyok viselete.” (Jankó 1989. 102.) Szándéka a vármegyei le
bonyolítás miatt csupán néhány figuránál és azoknál is csak részben valósult meg. A jegyző
könyvekből ugyanis úgy tűnik (vö. NMI sz. n./1896), hogy például a konyhákban vagy hát
só szobákban foglalatoskodó alakokon is minden esetben drága lábbeli volt -  a Brassó vár
megyei szövőasszony-alakot fátyolba és csizmába öltöztették - , tehát inkább félünnepiesen, 
mint munkaruhában mutatták be őket. A kiválasztásban Jankó, illetve megyénkénti megbí
zottjai mindenkor a karakterisztikus, parasztos viseletű falvak anyagát részesítették előnyben 
a polgárosultabbakkal szemben. Ha egy tájegységen belül más településen találta a legjelleg
zetesebb házformát és másikon a legmutatósabb öltözéktípust, akkor a látványosság javára 
döntött, és két különböző helyről hozatta az épületet és a viseletét. Ezt láthatjuk például a 
Nyitra megyei német (krickerháuer) háznál. „A mily érdekes maga a krickehäuer [sic!] és ház, 
ép oly érdektelen és keveset mutató... ruházkodása; és ez adja okát annak, hogy... inkább a 
megye változatos, kiválóan díszes, más viseletéire volt figyelemmel.” (Jankó 1897a. 77.) N é
hol a vidék sokszínű viseletkultúráját egy zsánerképbe komponálta. így például a matyó ház
ban a templombúcsú alkalmakor szokásos vendégség képezte a kerettörténetet: „a matyóvise- 
letet... három alak mutatja be, az ugyancsak borsodmegyei sziráki viseletét két alak. A jele-
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net értelme... a következő volt: »Az ’ember’, mikor még együtt ették a huszároknál a Sziráki 
Józsival a profontot, meghívta vendégségre jó fegyver-bajtársát. Most jött el a húgával együtt. 
Ki is öltöztek a lelkeim.«” (Ja n k ó  1897a. 39.)

Bár a néprajzi faluhoz csatlakozva felépítettek négy pásztorhajlékot, ahol viseletes 
„bábalakok”, illetve az építmény hazájából érkezett pásztorok fogadták a látogatókat, de eze
ken kívül az egyes házakban ábrázolt jelenetekbe Jankó előszeretettel csempészte be a jelleg
zetes hazai figuráknak tartott pásztoralakokat, sajátos öltözetükben. Példaként a szentgáli, va
lamint a bűdszentmihályi (Szabolcs megye) házat említhetjük: „Az első szobában konvenczió- 
fizetés van folyamatban. Beállitott a pitykegombos nadrágos kondás és a széles kalapjára 
büszke gulyás.” (Jankó 1897a. 48.) Előfordult az is -  mint a Bács-Bodrog megyei sokác ház
nál - ,  hogy minden rafináltság nélkül, a változatosság érzékeltetésére különböző falvak öltö- 
zetes alakjai kerültek egymás mellé.

A kiállított kosztümök a 19. század végének népviseletét reprezentálták, s csak a 
szentgáliaknál és a mecenzéfieknél (utóbbiakra N. Fülöp Katalin hívta fel a figyelmemet) 
fordult elő a már elhagyott, divatjamúlt öltözetek visszaidézése (Jankó 1897a. 26). A helyi 
viseleteket -  máig példaértékű módon -  a maguk teljességében, az alsóruházattal együtt igye
keztek megszerezni, s így bábukra öltve hitelesen megformálni (NMI sz. n./1896). Az 1885-ös 
és az 1889-es kiállításokhoz hasonlóan a „bábalakokat” a tájegységükre jellemző antropoló
giai típusnak megfelelően mintázták és festették ki. „Az alakoknak bábjait megcsinálta Maugsch 
Nándor bártfai gyáros fényképek után. A ruhákat a megküldött fényképek szerint a megye 
megvásárolta, azok elküldettek Bánfára s a babák ugyancsak a fényképek szerint ott felöltöz- 
tettettek.” (Jankó 1897a. 8.) Mindez természetes következménye volt a néprajzon belül ki
bontakozott embertani kutatásnak és követelménye a valódi élet illúzióját keltő ábrázolás- 
módnak. A bábukat külön megemlítették a vármegyei adományok között, ez is mutatja tudo
mányos értékelésüket (NMI 8/1897).

A néprajzi falu minden egyenetlensége ellenére kiemelkedő jelentőségű volt, mert 
mindmáig egyedülállóan próbált széles körű áttekintést nyújtani a 19. század végének idő
metszetében a magyarországi népélet regionális különbségeiről. Bár a vármegyék sokszor 
módosították az eredeti elképzeléseket, mert a szegénység palástolására inkább a jólétet kife
jező és új divatú tárgyakat vásároltak, s esetenként a valóságos darabok helyett másolatokat, 
például hirtelenjében összetákolt alsóruhákat és olcsóbb gyári anyagból újonnan varratott fel
sőruhákat küldtek (Palotay 1948a. 3), szerepük mégis pozitív, mert ez a sikeres vállalkozás 
csak finanszírozásukkal születhetett meg. Ilyen komplex tárgygyűjtésre azóta sem kínálkozott 
pénzügyi lehetőség.

Mai szabadtéri néprajzi múzeumaink sem törekednek olyan teljességre, mint az ez
redéves kiállítás, hiszen a viseletek nem szerepelnek egységeikben. Az öltözetek bemutatása 
a hagyományos történeti-néprajzi múzeumok-gyűjtemények -  köztük a Néprajzi Múzeum -  
feladata maradt, de az a komplexitásra törekvés, hogy az egy bizonyos korszakhoz, alkalom
hoz kötött lakás- és háztartási textilekkel kiegészített berendezésekhez illő viseleteket is be
szerezzenek, azóta is csak egy-két esetben valósult meg. Sőt, sok esetben bútorzat nélkül 
gyűjtötték a teljes lakástextil-együtteseket, vetett ágy kellékeit, egész szoba textiljeit.

A millenáris kiállítás eredményeként körvonalazódtak azok a tájegységek és etnog
ráfiai csoportok, amelyek a néprajzi kutatásban-tárgygyűjtésben a későbbiek során -  időbeli 
eltérésekkel ugyan, de -  megkülönböztetett figyelmet élveztek: a magyarság esetében a leg
elsőként kitűnt kalotaszegieken és matyókon túl a torockóiak, a csíki székelyek, majd a paló
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cok és a fehér gyászviseletüket megőrző csökölyiek; a nemzetiségek esetében pedig a soká- 
cok és az erdélyi szászok. Mind a három nagy kiállításon (1873, 1885, 1896) fontos helyet 
kaptak a hétfalusi csángók, de később nem foglalkoztak velük. A Dunántúlról a 20. század 
elejétől kezdve „felkapott”, gazdag lakástextil- és viseletkultúrával rendelkező Sárköz ekkor 
még nem került igazán az érdeklődés homlokterébe (F l ó r iá n  1990. 211). így amikor 1896- 
ban egy szeremlei parasztasszony levélben vételre felajánlotta két teljes öltözetét azzal az 
óhajjal, hogy szeretné őket viszontlátni a millenniumi kiállításon, Jankó a borsos ár miatt, és 
mivel nem illett koncepciójába, eltekintett megvásárlásuktól (NMI 3/1896).

Nagy érdeme a kiállításnak, hogy ma már beszerezhetetlen együtteseket és tárgyfé
leségeket juttatott a múzeumba, amelyek azóta is kuriózumnak számítanak. Példa rá a 133040- 
133047 leltári számú darabokból álló bűdszentmihályi kanászöltözet és annak pitykegombos 
nadrágja, amely az egyetlen rajthúzli típusú lábravaló (ltsz.: 133047) a gyűjteményben.

Az ezredéves kiállítás harmadik néprajzi egysége a történeti főcsoportban az úgy
nevezett ősfoglalkozások pavilonja volt, melyben a főrendező, Herman Ottó az életmód és 
kultúra folytonosságát látványos tárgysorozatokkal kívánta megrajzolni a magyarság korai tör
ténetétől az újkorig. Neki köszönhető (a szóban forgó, valamint az 1900-as párizsi világkiál
lítás részére gyűjtött) jelentős bocskor-, pásztorkalap-, bőrtüsző- és tarisznyakollekció. Gyűj
teménye az . 1920-1930-as évekig mindig kitüntetett helyet kapott az állandó kiállításokon. 
Evolucionista szemléletének nagy hatása volt az őt követő tudósgenerációra és rajtuk keresz
tül a Néprajzi Múzeum gyűjteményének fejlesztésére. Tevékenysége hatott a viselet egészé
nek és elemeinek összehasonlító módszerű történeti kutatására.

Az ezredéves kiállítás néprajzi gyűjteményének egyben tartását és megőrzését már 
a kiállítás tervezésekor próbálták biztosítani (X á n t u s  1892; V ik á r  1893; H e r r m a n n  1891b; 
1892. 109). A vármegyék adományai révén (a 10 visszaadott Nyitra megyei német és Szeben 
megyei szász kosztüm, valamint néhány magántulajdonban levő darab kivételével) a múze
umba került a néprajzi falu anyagának nagy része, sőt kiegészült két utólag ajándékozott öl
tözettel (Szabolcs vármegyei hajdú és banderista, NMI 8/1897). Az átadási jegyzékek (NMI 
sz. n./1896; 97/1897, melyben a cigánytelep dolgai tételesen nem szerepelnek) alapján a nép
rajzi faluból összesen mintegy 6250 tárggyal gyarapodott a múzeum, melynek 29 százaléka 
a textil- és viseletgyűjteményt illette. Az 1831 darab tárgynak 63 százalékát a 94 komplett 
kosztüm (50 magyar, 44 nemzetiségi) és egyes testi ruhadarabok; kb. 35 százalékát a 24 tel
jes lakás-, háztartási és gazdasági textilkészlet tette ki.

Már a kiállítási területen, a néprajzi faluban kezdett tönkremenni sok tárgy, amint 
erről Jankó János beszámolt: „ott konstatáltam, hogy csaknem minden házban kivétel nél
kül, de különösen 11-ben... a penész az összes ruhanemüekben oly mértékben uralkodik, 
hogy a tárgyakat jelen állapotukban raktározás czéljából becsomagolni nem lehet... A baj an
nál komolyabb, mert a falúfelügyelőség és az őrszemélyzet egybehangzó vallomása szerint 
az egész nyáron állandóan küzdöttek a penész ellen s... napról-napra a penészt »letörülték« 
az estétől reggelig ismét kivirágzott. A letörléssel csak az infectiót terjesztették amint erről 
a börféléken (ködmön, suba, mellény, sapka, csizma stb.-ken) a penészfészkek rendkívüli 
mélysége szomorúan győz meg... a falút többé nem az elkallódástól, hanem az elpusztulás
tól kell félteni... a kibontakozásnak egyetlen módját látom magam előtt, és ez az, hogy az 
egész falú anyagát feltétlenül száraz s erősen füthető helyiségben azonnal vegyük mérgezés 
alá.” (NMI 53/1896.) A textileket külön helyiségbe zsúfolva fertőtlenítették, s mivel Jankó 
János ázsiai expedícióra indult, helyettesére, Semayer Vilibáidra és Bátky Zsigmond egyete
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mi gyakornokra hárult a további kezdés. Ez azonban a textilneműk esetében abbamaradt, 
hiszen 1898-ban miniszteri utasításra a Néprajzi Tár Csillag utcai helyiségeiben az első ál
landó kiállítás rendezése élvezett elsőbbséget. Ahhoz a kiállításhoz -  éppúgy, mint a későb
biekhez az 1930-as évekig mindig -  a millenniumi készletből válogattak. A kezdeti pené
szedésen túl a kiállításokon való folyamatos igénybevétel, a gyűjtemény sorozatos költözkö
dései és a rossz tárolási körülmények következtében ez a hatalmas lakástextil- és viseletkor
pusz erősen pusztult.

A gyűjtemény a néprajzi faluból Palotay Gertrúd, Fél Edit és N. Fülöp Katalin 
kutatásai szerint hét teljesnek mondható, azonkívül tizenkettő kiegészítésekkel összeállítha
tó öltözettel rendelkezik, és további húsz kosztümtöredéket tart nyilván. Valójában ennél 
kedvezőtlenebb a helyzet, mert sok közülük erősen elhasználódott, vagy nem összeillők a 
darabjai, hiszen egy-egy faluból átlag 2-3 női és ugyanannyi férfialak szerepelt az ezredéves 
kiállításban, és ezek elemei keveredhettek egymással az utólagos összeállítások során a do
kumentáció hiánya miatt. Biztató azonban, hogy az utóbbi néhány évben is felbukkant egy- 
egy újabb, korábban millenniumiként nem regisztrált ruhadarab. Megmaradt például egész
ben Nógrád megyéből sóshartyáni leányöltözet, Somogy megyéből csökölyi idősebb asz- 
szonynak való fehér gyászos öltözet, valamint Abaúj-Torna megyéből mecenzéfi férfiviselet, 
de a kalotaszegiek rekonstruálása már kétséges.3 A lakás- és háztartási textilegyüttesek még 
kevésbé maradtak együtt, újra összeállításuk még reménytelenebb. A múzeumi nyilvántar
tásból (234-es törzskönyvi számon) a vármegyék ajándékaként csak a kalotaszegi, torockói, 
szebeni és zalai (onnan csupán két tárgy) szoba textiljei tűnnek ki. Mindezeket figyelembe 
véve mégis úgy véljük, hogy a millenniumi néprajzi gyűjteményben nagyobb arányban le
hettek a „hiteles” tárgyak és együttesek, mint ahogy azt eddig a múzeumtörténeti irodalom 
feltételezte (P a l o t a y  1948a. 3). Ezért nagyon sajnálatos, hogy a kortársak nem vették szám
ba a néprajzi falu textil- és viseletanyagát, kiállítási célú gyakori tisztítása-kezelése során a 
leírók nem ügyeltek eléggé a tárgyak származási helyét és egyéb lényeges adatait tartalma
zó, rájuk varrt papírcédulákra; az 1898 és 1965 között több hullámban végzett beleltározá- 
sok során nem mindig másolták le a még megmaradt cédulák szövegét, így az információk 
jó része végleg elveszett. A hatalmas tárgykészletből csupán egy, a leírókartonokon 
„Milléniumi Kiállítási Maradékként” elkönyvelt töredék maradt ránk. Ebből néhány darab 
még mindig leltározásra vár.

A Herman Ottó-féle gyűjtemény és a Kereskedelmi Múzeum ajándékaként 1905- 
ben átadott háziipari csoport 27 felöltöztetett bábalakja (NMI 50/1905) jobban megmarad
hatott. A „háziipari csoport” öltözékeinek különleges értékét az adja, hogy korabeli munka
ruhák, melyek N. Fülöp Katalin szóbeli értékelése szerint a vidéki szegénység polgároktól 
levetett vagy ügyetlenül, sebtében összevarrt, összeválogatott öltözetdarabjaiból állnak. Mára 
már ez az anyag szintén hiányos, néhány közülük a leltárkönyvek bejegyzése szerint mint 
„rongy elégettetett”, 1910-ben „kiselejteztetett”, illetve eltűnt vagy nem került azonosításra.

A 19. század végének nagy kiállításai -  köztük különösen a millenniumi -  elindí
tották a nagy néprajzi magángyűjtemények kialakításának első hullámát. E korai gyűjtésekből 
származó, jó néhány ma már pótolhatatlannak számító műtárgy később a múzeumot gazda
gítva némileg enyhítette az intézmény korlátozott gyarapítási lehetőségeiből adódó hiányokat.

3 Ltsz.: 130676,132445, 133219,139764, 65J30.39; 132918-132920, 132922-132928,139594-139595;
illetve 130702a, b, 132954, 132965-132969.
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A 19. század végére, a 20. század elejére a gyűj-
A g y ű jtem én y  helyzete teményfejlesztés tekintetében lezárult egy kör
ei 19—20. század  fo rdu ló ján  szak. Az állami dotációból és a törvényható

ságok támogatásából finanszírozott nagy nem
zetközi és országos kiállításokhoz kötődő, a magyarországi népi kultúra egészéről összefog
laló képet nyújtani kívánó nagy gyarapítások helyett a szaktudomány és a néprajzi muzeoló- 
gia figyelme szűkebb, speciálisabb témák felé mozdult el: Jankó János monográfiái által elő
revetített kisebb táji vagy közigazgatási egységek és néhány kiemelt tárgyféleség felé irányult. 
A kutatás-gyűjtés széttöredezettsége mellett azonban a valóság tárgyi világának differenciál
tabb, árnyaltabb megragadása meg-megújuló kisérletező kedvvel és mélyebb összefüggések 
feltárásával járt.

A századforduló (1896-1906) átmeneti időszaka a múzeum Csillag utcai lakóépü
letben való elhelyezésével esett egybe. Az immár jelentősen megnövekedett műtárgyállo
mány szükségessé tette rendszerezésének és a megcsappant anyagi támogatás miatt a gyara
pítás irányelveinek még átgondoltabb kimunkálását. A feladat Jankóra hárult, aki több lép
csőben dolgozta ki elképzeléseit. A múzeumi agyag bővítésében elvi alapnak az ország ma
gyar és nemzetiségi lakossága tárgyi néprajzának egyenrangú gyűjtését tartotta. A magyarság 
kultúrájának megértéséhez pedig a „történeti ethnographia” felőli megközelítést hangsúlyoz
ta (NMI 61/1896; J a n k ó  1902b. 341-342). A folyamatosan szaporodó műtárgyállomány ren
dezési és felállítási tervét, mely egyben a gyarapítás irányait is magában foglalta, 1894-ben fo
galmazta meg. A textil- és viseletgyűjtemény helyét kijelölő tervezetben a Magyar Alosztály 
első és legrészletesebben kidolgozott fejezete a „ruházat” volt, amelyet a többi egységhez ha
sonlóan terület, valamint magyarság és nemzetiség szerint, mindezeken belül pedig kettős 
csoportosításban osztott fel: együttesek nem, kor, az emberi élet fordulói szerint; és tárgytí
pusok a viselet rétegződésében (alsó, felső), a testrészen (fej, felső-, alsótest, láb) elfoglalt he
lyük, valamint az előző két csoportba nem illő egyéb kiegészítők (ékszer) szerint. Az alosz
tály második, a „házberendezés tárgyait” tartalmazó egységében a „Fehérneműek” közé so
rolta a lakás- és háztartási textileket. A harmadik egységbe, a „kézi munka, házi vagy kisipar” 
eszközei közé feltehetően késztermékeket is beosztott, erre utal a „varrottasok” kitétele 
(NMI 2/1894).

Jankó 1902-ben hozzáfogott a vidéki múzeumok néprajzi gyűjteményeinek létreho
zását segítő nagyszabású kézikönyv előkészítéséhez. Hirtelen halála miatt munkatársa, Bátky 
Zsigmond foglalta össze 1906-ban az Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére címen a gyarapodás
tól az állagmegóvásig terjedően a néprajzi muzeológia ismeretanyagát, azóta is egyedülálló mó
don (B átky  1906a). Vállalkozása ugyanakkor a katalógusszerű feldolgozások első kísérletének 
könyvelhető el a textil- és viseletgyűjtemény tekintetében is. Bátky a már korábban megfogal
mazott gyarapítási szempontokon (együttesek, tárgysorozatok, történetiség) túl újra összegez
te a megszerzendő tárgyak körét: „egy néprajzi múzeumban egyaránt helye van minden, bár
milyen jelentéktelennek látszó tárgynak is, mely a nép környezetéből származik” (B á tk y  
1906a. IV), így „(mjúzeumba kell vinni mindazt a holmit, a mit népünk maga készít magának 
akár szükségletére, akár gyönyörűségére, vagy a mit az ú. n. kis mesteremberek csinálnak ré
szére ugyané czélból.” (BÁTKY 1906a. 9). A nagyipari termékek Bátky értelmezésében csak 
mint a teljes öltözetek részei és a paraszti ízlés szerint átalakítva (például női fejdíszek, gyári 
anyagra dolgozott hímzett lakástextilek) kaphattak helyet. Modellek rendelése kérdésében a 
kis népviseletes babák beszerzése ellenében foglalt állást, de ugyanakkor „a hímző-varró tech
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nika körébe tartozó mustrák” esetében engedményt tett, és szentesítette a korabeli gyakorla
tot (BáTKY 1906a. 11, 20). Ezért gyarapodhatott a gyűjtemény továbbra is nagy számban ilyen 
tárgyakkal. Bátky a Néprajzi Tár anyagát téma szerint csoportosította. Úgy látszik, éppen a tex
til- és viseletgyűjtemény miatt volt a legnagyobb gondban, mert a díszített testi ruhadarabokat 
(fejkendő, katrinca) két helyre is beosztotta, keverve a funkció és a díszítési mód szerinti osz
tályozást. A viseleteknél a női ruhadarabok közül az ingek és fejrevalók, a férfiakénál pedig 
elsősorban a felsőruhák, a „bekecs, suba és szűrfélék”, valamint az ékszerek gyűjtését szorgal
mazta. A házöltözet textiljeit a „női kézimunkák” között mutatta be, a diszítőművészeti meg
közelítésnek megfelelően. Bátky előszavában leszögezte, hogy a textil és viselet terén csak a 
legszükségesebbek közlésére szorítkozik, mégis a kötet tárgyismertetőjében hatodrésznyi (50 
oldal) terjedelmet kapott ez az anyag, a gyűjtemény súlyának megfelelően.

A múzeumi textil- és viseletegység továbbfejlesztésére az általános irányelveken kí
vül nagy hatással volt a népművészet újabb, képző- és iparművészek általi „felfedezése”. 
A századforduló táján kibontakozó új stílushoz, a szecesszióhoz tartozó művészek egy cso
portja (például a gödöllői művésztelep alkotói) a népművészetben találta meg megújító for
rását, amivel a népi díszítőművészet megismerésének újabb hullámát indította el. Ennek a 
mozgalomnak az eredményeként születtek meg később a Malonyay Dezső művészettörténész 
által szerkesztett kötetek (M a lo n y a y  1907; 1909; 1911; 1912; 1922). A népművészet kuta
tását ekkor mind a művészettörténet, mind a néprajz feladatának tekintette (lásd a Magyar 
Iparművészet című folyóiratot), de a kölcsönhatások ellenére sem jött létre együttműködés 
közöttük. A forrásértékű kötetek illusztrációihoz például a szerzők nem használták a Népraj
zi Tár anyagát, és az általuk megszerzett és közölt textíliák jó része sem ide került (K r esz  
1968. 25-26). Az Iparművészeti Főiskola Textil Tanszéke őrzi például a zömében kalotasze
gi darabokból álló Malonyay-hagyatékot (B o d o r  1985).

A felfokozott népművészeti érdeklődés a néprajzi tájak közül elsőként Kalotaszeg 
felé fordult, ami szinte természetes volt az 1885-ös, 1896-os kiállítások, Jankó monográfiája, 
Gyarmathyné varrottast népszerűsítő, háziipari termelést működtető tevékenysége miatt (vö. 
J a n k ó  1892a; T ő k é s  1989; H á la  1998; Se b e s t y é n  1998). Ekkor a helyszíni tárgygyűjtés is 
egyre inkább Kalotaszeg felé irányult. Bátky Zsigmond 1898 és 1900 között Jankó megbízá
sából járt ezen a tájon azzal a kettős célzattal, hogy a gyűjteményben meglévő anyagot „hite
les determináló adatokkal (lelőhely és készítés helye, a tárgynak és részeinek eredeti megne
vezése, használás módja, díszítésének helyszíni értelmezése, földrajzi elterjedése stb.)” ellás
sa, és a gyűjteményt „óvatosan kiválogatott darabokkal vásárlás útján” kiegészítse (NMI 
105/1899, Bátky jelentése). Útja során megvásárolta például egy bánffyhunyadi nevezetes 
íróasszony vászonra rajzolt és helyi elnevezésekkel ellátott írásos hímzésmustráit (ltsz.: 
29060-29135; 29164-29166). Később Malonyay is közölte feltehetően ugyanennek az asz- 
szonynak más alkalommal számba vett mintakészletét (M a l o n y a y  1907. 224-228). A min
takincs két időbeli keresztmetszetéből érzékletesen rajzolódik ki a paraszti díszítőművészet 
variálási képessége. Bátky egyedülálló vállalkozása volt a kalotaszentkirályi szűcsök között 
végzett kutatása, melynek eredményeként -  azóta is páratlan módon -  sikerült elkülöníteni 
a bőrmellesek cifráinak nemet, kort és családi állapotot tükröző készletét (ltsz.; 
29137-29163). Ugyanebbe a sorba illeszkedett Erdélyi László anyaga, aki 1905-ben Mákón 
népi nevükkel együtt összegyűjtötte, illetve részben újravarratta a múzeum számára az ing
ujjkötéseket és a kötények díszes ránclevarrásainak, a „darázsolásoknak” változatos mustráit 
(ltsz.: 60703-60763; 68769-68792).
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A századelőn, még elhíresülésük előtt kezdte élénken foglalkoztatni az etnográfu
sokat a matyók színpompás textil- és viseletkultúrája. Jól nyomon követhető ez a múzeumi 
gyűjtésekben. Bátky Zsigmond 1906-ban Mezőkövesdről és Tardról a matyó hímzőstílus ala
kulását dokumentáló darabokat szerzett be: így a legrégiesebb helyi hímzés emlékeként szá
mon tartott, a 19. század első feléből való tardi főkötőket, valamint a század második felé
ben készült, még nem tarka, hanem csak piros-kék fonállal kivarrt szálszámolásos és szabad- 
rajzú hímzéseket (ltsz.: 70903-70975, 71002).

Az 1900-as évek legelején a néprajzi muzeológia is kezdett felfigyelni a sárközi 
népművészetre ( F l ó r iá n  1990. 211). A vidéki múzeumi hálózat kiépülésének kezdetén 
ugyanis Jankó János mint néprajzi felügyelő, majd Bátky Zsigmond a helyszínen, Tolna vár
megyében szakmai segítséget nyújtott a szekszárdi múzeum néprajzi gyűjteményének létre
hozásához (K ovÁCH 1904. 150-151). Ennek kapcsán bejárták a sárközi falvakat, és ők ma
guk, valamint biztatásukra Kovách Aladár gyűjtötte össze a Néprajzi Múzeum első ottani da
rabjait, köztük a viselettörténet számára igen értékes régies formájú úgynevezett tülök- vagy 
csücskös párta két példányát (ltsz.: 31457, 38664; Sz il á g y i 1984b. 278). Malonyay és a mű
vészek köre csak később -  Ács Lipótnak a háziipari műhelyek szervezését és a helyi népmű
vészetet népszerűsítő tevékenységét követően -  figyelt föl erre a tájra ( F l ó r iá n  1990. 211— 
212; lásd M a l o n y a y  1912), a nagyközönség számára pedig csak az 1920-1930-as években 
vált ismertebbé, elsősorban ruhahímzései (főkötő, fátyol: „bíborvég”) révén, a korábbi „ma
tyó divat” lecsengése után. Jankó János 1902-ben több értékes kisipari munkát, így női men
tét, subát és férfibundát hozott (ltsz.: 38669, 38673, 38674).

Az állami dotáció szűkössége ellenére a gyűjtemény folyamatosan gyarapodott. Az 
alkalmilag behozott tárgyak közül említésre méltó például egy Brinza Máriától megvásárolt 
Gömör megyei hímzett, recemunkával és csipkével díszített lakástextil-kollekció (ltsz.: 8844- 
8856, 13126-13135) és „Kubala Anna krakováni földmíves asszonynak nyitra-, trencsén- és 
túróczmegyei hímzésekből” (Ja n k ó  1900c. 37.) és három teljes szlovák viseletből álló ajándé
ka.4 Czobor Béla művészettörténész, egyetemi tanár hagyatékából pedig jelentős számú díszes 
lakástextil került a Néprajzi Tárba, köztük több olaszkorsós-vírágcsokros-madaras mustrájú du
nántúli hímzés és öt alföldi szőrhímzéses párnahéj, párnavég (ltsz.: 52137-52209; vö. C z o b o r  
1886). A korszak fellendült háziiparának termékei egyre csökkenő arányban, de továbbra is 
helyet kaptak a gyűjteményben. Míg Kalotaszegről többféle időben elszórtan kerültek be a 
polgári használatra szánt abroszok, ágyterítők és ruhadarabok, addig 1903-ban egyszerre vásá
roltak meg egy mintakészletet (ltsz.: 43456-43522) a békéscsabai Bartóky Lászlónétól. Bar- 
tókyné csaknem olyan intenzitással dolgozott a 19. század végén a szlovák szövés újraéleszté
sén, mint Gyarmathyné a kalotaszegi varrottasén. Kollekciója paraszti használatból kiemelt tel
jes és nagyobb részben asszonyi és takácsmunkákból levágott töredék, kisebb részben a felújí
tással kapcsolatos tervezgetések eredménye (B a l o g h  H o rv á th  1993. 463).

Az egyre szaporodó műtárgyállomány bármilyen raktári rendezése a Csillag utcai 
bérház szűkös hely viszonyai miatt szóba sem jöhetett: „a gyűjtemény... kényesebb része lá
dákba csomagolva fekszik raktáron, miközben rágja a szú, eszi a moly, s a helyszűke miatt 
ezt ki sem bonthatom, a pusztítás ellen semmiképpen nem védelmezhetem. A molyosodás 
veszedelmével szemben a védelemnek egyetlen eszköze van, s ez az hogy a tárgyakat állít
suk ki, ha még oly zsúfolt szekrényekben is... mert így legalább szem előtt vannak. S legott

4 Ltsz.: 9141, 9142, 9204-9208, 9210-9214, 9216, 9248.
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észrevesszük a veszedelmet, s a pusztulást csírájában visszfojthatjuk [sic!].” (NM1 112/1901, 
Jankó jelentése.)

Az állagmegóvási szempontból is fontos első állandó kiállítás Jankó János már 
1894-ben körvonalazott tervei szerint, de oroszországi útja miatt munkatársai, Semayer 
Vilibáld és Bátky Zsigmond megvalósításában, 1898-ban nyílt meg. A kiállításban a nemzet
közi és a magyar anyagot együtt mutatták be. Az utóbbi számára -  a Herman-féle halászati 
és pásztoréleti tárgysorozatokon túl -  tíz terem állt rendelkezésre. Öt termet a „dunánin- 
neni”, a „dunántúli”, a „tisza-vidéki” és az „erdélyrészi” magyarság; ismét öt helyiséget pedig 
a nemzetiségek („éjszaki” és „déli szlávság”, „oláhság”, „németség”, „cigányság”) kultúrjavai 
foglaltak el. Az 1885-ös „néprajzi szoba” típusú kiállítástól kezdve örökösen kísérleteztek az
zal, hogy életszerűen berendezett enteriőrökkel és életnagyságú -  ebben a korszakban még 
mindig antropológiai hitelességgel megformált arcú -  bábukra adott öltözetekkel árnyaltan 
ábrázolják a népélet egy-egy idealizált epizódját, de ez többnyire nem sikerült maradéktala
nul. Részben a helyszűke, részben a rendezési koncepció miatt a kiállításokat az üvegszekré
nyekbe zsúfolt tárgysorozatok uralták, és az életmódra csupán jelzésszerű tárgykörnyezet 
utalt. Ez történt 1898-ban is: „a gyűjtemény rendezői minden lehetőt megtettek arra, hogy 
legalább a bemutatott töredékek tipikusak legyenek. Ezért elhagyták mindenütt a feleslegest, 
s azt a mi... az összbenyomást megzavarná. Azon voltak, hogy a jelzett szűk keretben a tár
gyi ethnographia mindegyik oldala kellő méltánylásban részesüljön. A parasztfalu felöltözte
tett bábjait, már t.i. a mennyit lehetett, mély szekrényekbe állították s az egészet interieurré 
varázsolták, persze az interieur berendezését... csak egy-két szék, asztal... képezi...” (SEMAYER 
1898. 174.) A teljesebb tárgykörnyezetet „felöltöztetett bábalakokkal” csak a szentgáli szoba
részlet mutatta. A díszes lakástextilek külön kaptak elhelyezést: „Több... üvegszekrény pom
pás hímzésekkel, tetejük pedig becses keramika tárgyakkal van megrakva.” (Uo. 174.) Az ak
kori muzeológiában (V ik á r  1898. 265; NMI 2/1894, Jankó tervezete) az összehasonlításra 
és a kölcsönhatások érzékeltetésére lehetőséget nyújtó tárgysorozatok bemutatása számított 
újnak és korszerűnek. Erre négy évvel korábban Jankó még csak áhítozott: „az anyag cse
kélysége sorozatos kiállítást [p. o. az ország összes főkötői egymás mellett a ruházatból ki
választva] ma még nem enged meg” (NMI 2/1894). Most, a terv megvalósításakor azonban 
nem volt szerencsés, hogy keverték a tájankénti-nemzetiségenkénti bemutatás szempontjá
val, amikor a „tisza-vidéki magyarság” termébe helyezték el azt a főkötősorozatot, amelyet 
az ország legkülönbözőbb tájairól származó darabokból válogattak: „ilyen általános jellegű 
sorozatokat ugyanis rendszerint oly vidékek néprajzi tárgyainak társaságába helyeztek el, a 
melyekből feltűnően kevés tárgy akadt. Ez a múzeum hézagainak leplezése, mely a laikust 
félrevezetheti, de a szakközönséget nem fogja illusiókba ringatni.” (V ik á r  1898. 276.) Vég
eredményben ez az első bemutatkozás a millenniumi tárlat múzeumi falak közé szorított, 
leegyszerűsített mása maradt, de mégis rendkívüli a jelentősége, mert (a fűtéshiány miatt a 
teleket leszámítva) nyolc éven keresztül tárta bőséggel a közönség elé paraszti kultúránk vi
selet- és textilanyagát.

1902-ben ugyancsak Jankó nevéhez fűződött a múzeumi textilek -  tudomásunk 
szerint -  első szerepeltetése „bemutatásokkal és vetítésekkel kísért” ismeretterjesztő előadás
ban. A magyar és ázsiai hímzésekről címmel általa meghirdetett sorozatban először „a magyarság 
különböző töredékei” és a „vegyes nemzetiségek” jellegzetesebb darabjainak „anyagát, tech
nikáját, alakelemeit... kizárólag a m. n. múzeum néprajzi gyűjteményeiből” vett példákon ke
resztül ismertette ( N é p r a jz i É r t e s ít ő  1902).
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Ugyanebben az évben a Magyar Nemzeti Múzeum centenáris díszkötetében 
Bátky Zsigmond mutatta be a „magyarországi gyűjteményt” (B áTKY 1902a; németül 1905), 
felmérte, értékelte a textilanyag bizonyos egységeit is, utalt a hímzésgyűjtemény hiányos
ságaira, a 18. századnál korábbi tárgyak kis számára, és elsőként elemezte hangsúlyosan a 
vászon, illetve gyapjúból szőtt testi ruhán (ing, fejrevaló, kötény) alkalmazott hímzésmó
dokat (B á tk y  1902a. 354-355). Bátky ezzel beilleszkedett az 1873-as kiállítással megkez
dett folyamatba, amely elsősorban a ruhadarabok díszítésén keresztül próbálta jellemezni 
az egyes vidékek-nemzetiségek hímzéskultúráját. A kutatástörténetben megfigyelhető, 
hogy később Palotay Gertrúd, Fél Edit, majd N. Fülöp Katalin munkásságában a vászon
hímzések fogalma általában a lakástextilekre szűkült le, és a vászonhímzés kifejezést is 
azokra értették. A kötetben Bátky tanulmánya összesen két illusztrációt kapott, az egyik 
kerámia volt, a másik pedig viseletdarab: bőrruha, hímes melles, éppen Kalotaszegről 
(B á tk y  1902a. 356).

A 20. század eleje, amely Semayer Vilibáld igaz-
A gyű jtem ény  a 20. század  e le jén  gatóságának idejével (1902-1920) és a Nép

rajzi Tárnak a városligeti millenniumi iparcsar
nok épületébe való költözésével esett egybe, az előző évekhez képest lényegesen nagyobb ál
lami dotációval és a textil- és viseletgyűjtemény vonatkozásában is kiugróan magas tárgygya
rapítással jellemezhető. (1885-1913 között 10 675 tételszám alatt 11 605 műtárgyat regiszt
rálnak a leltárkönyvek. Ebből 1885-1905 közé 4802 tételszám alatt 5387 darab esett, míg a 
jóval rövidebb, 1906-1913 közé eső időszakra 5873 tételszám alatt 6218 darab, ami a teljes 
állomány 53 százalékát tette ki).

Semayer igazgatói tevékenységét a kortársak részéről sok kritika érte (B á tk y  1926b. 
45; Szilá g y i 1984c. 579), de az kétségtelenül nagy erénye volt, hogy kiváló szakembereket 
alkalmazott, és ha szűkös keretek között is, de időt és anyagi támogatást biztosított terepmun
kájukhoz. Irányítása alatt némileg javultak a raktározási körülmények, a második állandó ki
állítással pedig teljesítette a múzeum bemutatási feladatát.

A tárgygyarapítás érdekében a századelőn jelent meg nyomtatásban az első útmu
tató, amely a szélesebb gyűjtőhálózat kiépítéséhez kívánta biztosítani az elméleti hátteret. A 
Néprajzi Értesítő publikált egy kérdőívet, amely a néprajz teljes gyűjtőkörét érintette 
(S em a y er  1909). Ebben a textil és viselet témái elszórva, a „népélet”, azaz az emberi élet for
dulóinak kontextusában, a házi- és kismesterségek termékei között, valamint „ruházat” cím 
alatt fordultak elő. Semayer Vilibáld a kérdőívhez kapcsolódó kutatási programjában a múze
umi anyagban tapasztalható területi hiányok felszámolását irányozta elő, monografikus igény
nyel. Tervezete szerint az egyes tájak minden falujának bejárása után a legtipikusabbnak ta
lált településen folyt volna a mélyreható kutatás, valamint a tárgygyűjtés, amelyet a vidéken 
található legfontosabb változatok egészítettek volna ki. A nagyszabású terv ugyan nem való
sult meg, de hatása a gyűjteményben jól nyomon követhető a gyűjtőkörzetek kiválasztásában 
és a kutatási módszerekben (Sz il á g y i 1984c. 581).

A helyszíni gyűjtésekben tehát nagy intenzitással indult meg a terra incogniták, a 
néprajzilag ismeretlen vidékek felkutatása, melyben elsőként Györffy István tevékenysége 
emelhető ki. Györffy 1906 és 1909 között az akkor még sok tekintetben néprajzilag feltárat
lan Alföldön, 1910-1911-ben az ipolysági gazdasági kiállítás (és a múzeum) számára Hont és 
kisebb részben Nógrád és Nyitra megyében gyűjtött, valamint 1910 végén tájékozódó, majd
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1911-ben monografikus kutatást végzett a Bihar megyei Fekete-Körös völgyében.5 Ezek kö
zül a gyűjtemény számára a nagyobb pénzügyi támogatást élvező, kiállítási célú felföldi gyűj
tés hozta a legnagyobb eredményt, 416 tárgyat, főleg viseletdarabokat. A Bihar megyei gyűj
tés 72 tárggyal, többségében szintén ruhadarabokkal gyarapította gyűjteményt. Alföldi útjai 
számszerűleg nagyon kevés, de igen értékes tárgyakat eredményeztek, hiszen az 1909-ben 
megszerzett 36 textíliából 21 volt 18. század végi, 19. század eleji kunsági típusú, szőrhím- 
zéses párnavég.6 A ritkaságszámba menő hímzések utáni nyomozásról így emlékezett meg 
útijelentésében: „Mivel a karczagi és k. u.... múzeumokban igen szép 100-200 éves szőrhím
zéseket láttam s egyébként is az oszt.v. m.b. úr [azaz Bátky -  K. E.] ezeket különösen is fi
gyelmembe ajánlotta, gyűjtés közben ezek keresésére különös gondot fordítottam. E végből 
Kunmadaras és Túrkeve központokból bejártam Karczag, Kisújszállás városokon kívül P. La- 
dány, Tszöllös, Tfüred községeket, némelyikét több Ízben is és sikerült még egyéb tárgyakkal 
együtt 18 drb. szép régi szőrrel hímzett vánkoshéjat [valójában párnavég -  K. E.[ összegyűj- 
tenem.” (NMI 147/1909; közölve: G y ö RFFY 1984. 594-595.) A fenti tájak közül Györffy Ist
ván a „Nagyalföld” néprajzi tanulmányozását tartotta fő feladatának. Az Alföld jobbágy-pa
raszti kultúrájának felderítése vezette a központi magyarsággal a középkorban összefüggő 
egységet alkotó, de később nyelvi elszigeteltségbe kerülő fekete-Körös-völgyi magyarság ku
tatására, melynek sok régies elemet megőrző öltözete „a régi alföldi viselethez hasonlít a leg
jobban” (G y ö r f fy  1986. 130). Az Alföld történeti-néprajzi vizsgálatából kiindulva egész pá
lyája során az archaikumok keresése foglalkoztatta, és erre ügyelt tárgyválogatásainál is. Ezért 
nem törekedett a folyamatok leírásán és a fotódokumentáción kívül az alföldi parasztpolgári 
társadalom viseletének és lakáskultúrájának tárgyakban való megörökítésére, ami ma már pó
tolhatatlan adóssága maradt elődeinknek. A Fekete-Körös völgyéből viszont kulcsfontosságú 
darabokat szerzett be, az ott még hétköznapi használatban fennmaradt női és férfi fehér há
zivászon öltözeteknek, valamint daróc, szűrposztó és bőr felsőruházatoknak a megvásárlásá
val. Ugyanez a szándék látszik érvényesülni Hont megyei anyagában is, ahol a vászon-, szűr
és bőrholmik mellett a paraszti divatból kikopott mentékből hármat, a pártákból tizenkét da
rabot mentett meg.7 A nemzetiségi összetételt tekintve a Felföldről nagyrészt szlovák, kisebb
részt magyar, Bihar megyéből pedig magyar, román darabot hozott. Válogatásában a tájak et
nikai viszonyainak jelzésén túl a különféle nemzetiségek érintkezési zónájában az interetni- 
kus kapcsolatoknak tárgyi megjelenítése (például a bihari darócnál, bőrmellesnél, pruszlik- 
nál)8 vezette, másrészt az a tapasztalata motiválta, hogy „a régi magyar jobbágyviselet 
emlékeit... a legkonzervatívabb elem, a pásztorság vagy pedig a magyarság közé beékelt vagy 
vele közvetlen szomszédos, még a pásztoroknál is konzervatívabb nemzetiségek viseletében” 
kell keresni (G y ö r f f y  1986. 131; például szlovák süveg, tüsző, bocskor stb.). Györffy István 
egész muzeológusi pályafutásában a tárgyak történeti fejlődését, a kölcsönhatásokat és variá- 
lódásokat érzékeltető sorozatokban való gondolkodás volt a meghatározó. Az életből vett tel
jes együttesek gyarapítása háttérbe szorult, talán azért, mert a kiállítási célra még ott volt bá
zisként a millenniumi kollekció állandóan szerepeltetett maradéka. Ezért például a Felföld

5 A leltári számokat lásd EAD 1984. Györffy István-emlékkiállítás. Kiállítási dokumentáció 385. doboz.
6 Ltsz.: 77010-77011,77158-77164,78695-78697,78748-78751,78753,78778,78779,78803,78898.
7 Ltsz.: 87083, 92458, 92464; illetve 86912, 86915, 86925, 86972, 87045, 89561, 92413, 92414, 

92456, 92461, 92462, 92463.
8 Ltsz.: 89951, 89955-89956, 89961-89964, 89967-89968, 89979-89983.
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ről 90 ingvállat, 71 főkötőt és 29 pruszlikot hozott, de anyagából csak egy méznevelői szlo
vák női és egy ipolykeszi magyar kanászöltözet,9 a Fekete-Körös völgyéből pedig csupán két 
magyar női és egy férfikosztüm10 állítható össze. A helyi öltözködési módot inkább számos 
terepen készített fényképen szemléltette. Kutatásainak eredményeit közvetlenül csak a feke- 
te-Körös-völgyi magyarságról készített leíró jellegű kismonográfiájában tette közzé (G yÖRFFY 
1912; 1986), de későbbi munkáiban fokozottan támaszkodott ekkor megszerzett ismereteire 
és múzeumba juttatott tárgyaira.

A kedvezőbb pénzügyi feltételeknek és Semayer Vilibáld erőfeszítéseinek köszön
hetően -  amelyeket az országos gyűjtőhálózat kiépítésére tett -  a múzeum külső munkatár
sakat is megbízott tárgygyűjtéssel, elsősorban a további területi fehér foltok eltüntetése és egy 
nemzetiségileg kiegyenlítettebb kép kialakítása érdekében. Maga Semayer is hozzájárult eh
hez, hiszen az ő szerzeményeként tartjuk számon a Szeben megyei Szelindekről származó fi
atal szász pár öltözetét (ltsz.: 74963-74976), amely nagy hiányt pótolt, mivel a millenniumi 
falu szász viseletéi az Erdélyi Kárpát Egyesület brassói múzeumába kerültek a vármegye ado
mányaként (NMI 44/1898). Kiemelkedők még Sztripszky Hiador máramarosi hucul11 és Cs. 
Sebestyén Károly Krassó-Szörény megyei délszláv és román tárgyai (ltsz.: 74089-74114,109747- 
109762), Sebestyén Gyula nógrádi palóc12 és Divald Kornél felvidéki gyűjtései.13 Garay Ákos 
festőművész a szerémségi magyaroktól hozott ma már pótolhatatlan darabokat, köztük két 
női és egy férfiöltözetet.14 Közvetlenül a viselőjétől megszerzett öltözetnek tekinthetjük a 
nagyatádi Szentgyörgyi István kanász féltve őrzött, kopottas cifraszűrös gúnyáját (ltsz.: 
77512-77514). Garay Ákos tematikailag is újdonsággal állt elő, ugyanis rekonstrukciói révén 
,,[i]gen értékes gyarapodása az osztálynak... az ország különböző vidékein gyűjtött régi ma
gyar férfihajviseletek, a melyeknek a legrövidebb idő alatt, az öreg emberek halálával, feltét
lenül nyoma vész. Akárhányat most is csak emlékezet után tudnak még befonni.” (Sem a y e r  
1911a. 220.) Az utókor sajnos nem kezelte elég gondosan, sőt esetenként átalakítható kiállí
tási segédanyagként használta ezt a hosszú hajú, különféleképpen befont vagy csomókba csa
vart parókasorozatot. Ezen a káron nem változtat az sem, hogy a gyűjtő a témakörben vég
zett kutatásait gazdagon illusztrált, részletező tanulmányban foglalta össze, és úttörő módon 
a parókák leltári számát is feltüntette (G aray  1911).

Sikeres volt a tervszerű tematikus gyűjtések körében 1909 és 1911 között az eltű
nőben lévő hagyományos téli ruhadarabokra vonatkozó leletmentő tevékenység. „A Nemze
ti Múzeum néprajzi osztálya a jelen év elején már megindította a hazai néprajz pusztuló ré
gi anyagának rendszeres felkutatását és összegyűjtését. Mivel a magyar ipari termelés az utób
bi évtizedekben a hagyományos magyar népviseleteket csaknem teljesen kiszorította, az osz
tály tisztviselői több nagy országos vásáron megjelentek, a melyen egész vidékek téli visele
té volt tanulmányozható és számos népipari emlék volt a néprajzi osztály számára megsze
rezhető. Ugyané vásárokon sikerült a népipari termelés utolsó forrásait is kinyomozni és e

9 Ltsz.: 86912, 86962, 92387, 92390, 92424, 89604-89611.
10 Ltsz.: 88823, 88825-88827, 89937-89939, 89941, 89943-89950, 89952, 89956.
11 Ltsz.: 88465-88467, 88548-88564, 88570-88573, 88575-88585, 88594-88602, 88608-88609, 

88616-88622, 88732-88734, 88741-88745, 88808.
12 Ltsz.: 76876-76902, 76906-76918, 76935.
13 Ltsz.: 52070-52080, 75681-75682, 80889-80899, 87951-87953, 89187-89188, 89198-89199, 

89988-90005.
14 Ltsz.: 83888-83890, 83892-83894, 83936-83937, 83945-83948, 131142.



nyomon elindulva, még számos más értékes régi terméket és czéh-emléket megmenteni.” 
( N é pr a jz i É r t e s ít ő  1909a.) A pusztuló, vagyis egyre kevésbé divatos, jellegzetesen paraszti 
téli ruhadarabok múzeumba mentésének szükségességére Bátky hívta fel a figyelmet Útmuta
tójában (B áTKY 1906a. 224, 242, 244), és akkor, amikor először publikált a gyűjtemény anya
gából egy kis egységet, a somogyi-tolnai ködmönöket (B á t k y  1906b). Kétségtelenül indokolt 
volt a szűröket, subákat, ködmönöket összegyűjteni, mert Magyarország központi térségében 
a parasztság körében akkor kezdték rohamosan felváltani ezeket a darabokat a polgárosultabb 
posztóöltözetek és a különféle vastagon bélelt ujjasok. A megbízott munkatársak, Bátky Zsig- 
mond, Györffy István, Beluleszkó Sándor, Madarassy László, Sebestyén Gyula, Mészáros 
Gyula, Sztripszky Hiador, Schmidt Tibolt a viseletváltozás nyomában az Alföld, Palócföld, a 
Duna mente, Bihar, Kolozs és Veszprém megye sokadalmain fordultak meg, és ott, illetve on
nan kiinduló gyűjtésekkel számban és változatban gazdag eredménnyel: 30 darab szűrrel15 (a 
mai állomány 19 százaléka), 10 darab subával16 (a mai állomány 15 százaléka), 4 kisbundá- 
val (ltsz.: 76848, 76861-76863; a mai állomány 17 százaléka) és 14 ködmönnel17 (a mai ál
lomány 5 százaléka) tértek meg. A vásárlátogatási kampány után a muzeológusok továbbra is 
fokozottan törekedtek a bőr- és szűrposztó ruhadarabok beszerzésére. Mára már az erdélyi 
területeket leszámítva valóban alig bukkan fel bőr- és szűrruha, s ezért egy-egy mintaválto
zat kedvéért még a töredékek gyűjteménybe illesztését is szorgalmazzuk. A vásárlátogatási ak
ciókkal kezdődött a céhes tradíciókon alapuló, a helyi igényekhez alkalmazkodó s azt befo
lyásoló ruházati kisiparoknak, a szűcs- és szűrszabómesterségnek a kiemelt vizsgálata, amely 
elsősorban e ruhaféleségek történeti múltjára, a készítés módjára, a táji, forma- és díszítésbe
li változataira terjedt ki.

Az állami dotáció növekedése következményeként gyűjtési koncepcióként fogal
mazódott meg, hogy „már csak szorosan múzeális, mondhatom elsőrangú értékű tárgyat fo
gadtunk be a gyűjteménybe, még pedig nemcsak olcsó fa-, agyag- és vasféléket, hanem drága 
ruha- és ékszerneműeket is, mire azelőtt fedezetünk nem volt” (Semayer 1913.188). így tud
tak például az olcsóbb fémből, sárgarézből készült ékszerek mellé ezüstből és néhány arany
ból készült szász, szláv és magyar ékszert venni (NMI 154/1914). Ez a szándék a Malonyay- 
kötetekből sugárzó értékrendnek megfelelően természetesen a díszesen megmunkált népmű
vészeti tárgyaknak kedvezett. Az egyszerűbb, hétköznapibb darabok főként Györffy István 
jóvoltából mint a régiesség hordozói válhattak múzeumi tárggyá.

A népművészeti értékű textíliáknak a súlya különösen nagy volt az alkalmi gyara
pításokban. A 19. század vége óta egyre népszerűbb és általában jelentős műértékkel bíró ma
gángyűjtemények a századelőn már jelentékenyen befolyásolták az állomány összetételének 
alakulását. 1909-ben például Huszka Józseftől 21 darab székelyföldi festékes gyapjútakaró és 
2 darab takarótöredék (ltsz.: 77024-77046) érkezett. A kollekció -  melyhez azóta is csak né
hány szőttes csatlakozott -  tartalmazza a készítésbeli, használati és leggyakoribb mintabeli 
változatokat, s így vetekedik az erdélyi múzeumok hasonló anyagával. Ebben az időszakban 
gyarapodott a múzeum a gyapjúszőttesek egy másik válfajával, az úgynevezett torontáli sző
nyegekkel. A legfontosabb délvidéki szerb szőnyegszövő központokból származó s részben 
már háziipari műhelyekből kikerült darabokat Grünbaum Vilmos nagybecskereki kereskedő

15 Leltári számaik 76849 és 83740 között elszórtan találhatók.
16 Ltsz.: 76861-76863, 77012-77015, 77250-77252.
17 Ltsz.: 76865-76871, 76902, 78685, 83436, 83741-83743.
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tői és gyűjtőtől vásárolták meg (L a c k n e r  1997. 35-37).18 1910-ben került a Néprajzi Tár bir
tokába Kodály Zoltán Zobor-vidéki (nyitraegerszegi) magyar nőiing-gyűjteménye, amely egy 
tárgyféleségen keresztül érzékletesen dokumentálta a századfordulón felgyorsuló helyi divat
változásokat (ltsz.: 85812-85858; KOCSIS 1992). 1904 és 1909 között Nitsner Antal kelme
festőtől Szekszárdról, a Malonyay-féle kötetben társszerző Sági János múzeumőrtől Keszthely
ről és Finály Sándortól Budapestről több mint 400, eddig kellő figyelemre nem méltatott kék
festő textilmintát19 érdemes megemlíteni. Ezek a tematikus sorozatok jól példázzák a házi, há
ziipari és kézműves textilművesség legfontosabb technikáinak mintakincsbeli variálódását.

Mindezek ellenére a mai textil- és viseletgyűjtemény anyagát továbbra is a közve
títő kereskedőktől való vásárlások gyarapították nagyobb arányban, a tervszerű gyűjtéseket 
messze túlszárnyalva, amit maga Semayer Vilibáld is önkritikusan ismert el: „A mikor 1895- 
ben a nemzeti múzeumba kerültem, egyetlen egy néprajzi gyűjtőnk volt, egy rácz asszony [va
lószínűleg Brinza Mária, Brinzáné -  K. E.]. Ma bármely délelőtt folyamán versengve kilin
csel nálunk a sok élelmes székely és zsidó, házaló »régiségkereskedő«, a kik csak úgy hordják 
a szebbnél szebb hímzést... És hiába a legerősebb fogadalmunk, hogy ezentúl lehetőleg ma
gunk fogunk gyűjteni. Az a gondolat, hogy a mit ezek ... előttünk kiterítenek, még hozzá a 
legtöbbször aránylag olcsó árakon, (hisz nincs rajtuk se hivatalos útiköltség, se napidíj, se bor
ravaló, se szállítási költség) azonnal elvész a magyar kultúra számára, a mint gazdáik küszö
bünket átlépik, de sokszor változtat elvünkön, ... a végén is kiválogatjuk a batyukban czipelt 
dolgok legjavát.” (Se m a y e r  1913. 188.) A vásárlások révén nagyszámú, főképpen hímzett la
kástextília, illetve annak csak díszített része jutott a múzeumba, sok esetben pontatlan adat
tal vagy adatolatlanul. Ennek a gyarapítási formának annyi pozitívuma volt, hogy több olyan, 
addig nem képviselt területről, ahova akkor a külső megbízottak sem jutottak el, mint példá
ul Győr, Sopron (Grünbaum Gyulától öltözetek is), Zala (például Kungazda Gyulától és Asz
talos Jánosnétól 64 darab halápi díszlepedő), Veszprém, Baranya és Szolnok-Doboka megyé
ből is bekerültek fontos darabok. A díszítményt illetően az a csíkszentsimoni hímzett párna
vég emelkedik ki, amely a magyar paraszti textilművészetben oly ritka emberábrázolásnak, 
mégpedig az egyetemes kultúrában nagy múltra visszatekintő „Ábrahám feláldozza Izsákot” 
bibliai témának a naivan szép megfogalmazása (ltsz.: 79924).

1912-től kezdve a Néprajzi Osztály igazgatója némileg csökkentette a tárgygyara
pítás ütemét, hogy feldolgozhassák a begyűlt anyagot (SZILÁGYI 1984c. 584). Az 1. világhá
ború okozta nehézségek miatt a mélypontra zuhanó gyarapítás folyamatosságát minden kí
nálkozó lehetőség kihasználásával igyekeztek fenntartani. Ilyen volt a Hadsegélyező Hivatal
ba és a Magyar Fémelosztó Rt.-hez háborús célra behordott kisebb-nagyobb tárgyak, töredé
kek, viseleti kiegészítők halmazából való válogatás. Ebből a forrásból a textil- és viseletgyűj
teményhez 21 darab hagyományos paraszti bőrruha került és 46 fémtárgy, főleg csat. A mú
zeum vezetősége megpróbálkozott azzal is, hogy 1914-ben röplap segítségével (2. számú mel
léklet) postazsákos gyűjtőmozgalmat hirdessen a népviseletek gyarapítására. 1918-ban pedig 
felhívásban kérték a hősi halottak és hadi özvegyek nem használt ünneplőruháinak ajándé
kozását, mindkét esetben eredmény nélkül (S e m a y e r  1916b. 168; Sz il á g y i 1984c. 584).

A háború okozta mélypont ellenére is többszörösére duzzadt műtárgyállomány 
raktározási feltételei a tágasabb Iparcsarnokban kedvezőbbekké váltak. A Néprajzi Értesítő

18 Ltsz.: 96404-96428, 98504-98507, 102068-102083, 107523-107524.
19 Ltsz.: 50672-50916, 69994-70022, 65.130.120-65.130.228.
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időszakos beszámolóiból jól nyomon követhető a raktári rend kialakítása. Akkoriban az 
anyagminőség alapján minden magyarországi és külföldi „nemzetközi” viseletét és egyéb tex
tíliát együtt tároltak, kezeltek. A raktári állományt először minőségi alapon bontották szét: 
„Mindegyik tárgycsoportból a kiállított gyűjtemény pótlásául kiválogatjuk a tipikus darabokat 
vagy -  különösen a díszítéssel ellátott tárgyakból sorozatokat -  s azokat vagy a kiállított tár
gyak közé osztjuk be, vagy jegyzék mellett könnyen hozzáférhető szekrényekbe helyezzük el; 
a többes, vagy egyáltalán felesleges [!] példányokat pedig -  szintén jegyzék mellett... ládákba 
csomagoljuk... Az ilyen módon történő kiválogatásnak az a nagy haszna is van, hogy a... törzs
gyűjteményünket könnyebben rendben tudjuk tartani s... bármely czélból történő használat
ra -  különösen például vásárlások alkalmával az összehasonlításra [!] -  mindig kéznél van.” 
(Sebestyén 1908. 221; beszúrás -  K. E.) Megindult tehát a szélesebb körű nyilvántartási 
munka: raktári és kiállítási tárgyjegyzékek készítése, a válogatott minőségű tárgyak fotóztatá- 
sa, majd 1909-től kezdve a viseletdarabok és egyéb hímzések alcsoportok és nemzetiségek 
szerinti szétválogatása (Sebestyén 1908. 221; 1909. 128). 1910 elején a magyar gyűjtemény
csoport raktári anyagát megyék szerint osztották szét, „a hímzések, fehérneműek és ruhák ki
vételével” (Semayer 1910b. 272-273). De nemsokára jelenthették: „Minden a por, a nedves
ség és a moly iránt érzékeny anyagunk szekrényekbe van rakva olyanformán, hogy könnyen 
áttekinthető és hozzáférhető legyen. Bármilyen tárgyat nemzetisége és származási helye sze
rint rövid néhány perez alatt elő tudunk adni.” (Beluleszkó 1911. 79.) Majd 1914-ben el
kezdték a magyarországi ruhaanyag revideálását (Semayer 1914c). Talán a revízió tanulsága 
nyomán a „raktári anyag konzerválási munkálatainak egyszerűbbé tétele czéljából a textilis és 
bőrnemű tárgyakat a konzerválási módszereknek megfelelő csoportokba” osztották, és meg
kezdték „szakszerű rendezését” (Semayer 1915b). A beszámolókból bepillantást nyerhetünk 
az állagmegóvási munkálatokba: „A moly és szú ellen való védekezés szakadatlanul tartott. 
A gyűjteményben kiállított ruhaneműek kivételével, a ruházati csoport egész anyaga -  a ten
gerentúli anyagot is beleértve -  a szénkéneges ládában molytalaníttatott... A kiállított anyag 
állandó ellenőrzés alatt állott s a hol szükségesnek mutatkozott, porolással és szénkéneges 
porlasztó fecskendőkkel védekeztünk a molyok ellen.” (Sebestyén 1908. 221.) A muzeális 
tárgyaknak a hozzáférhetőségét a kutatók számára a raktári készletből kiválogatott sorozatok
kal, az úgynevezett tudományos gyűjtemény létrehozásával, a nagyközönség számára pedig 
kiállítással, a kor szóhasználatával élve „szemléltető gyűjtemény” felállításával oldották meg 
(Semayer 1907b. 189).

A Néprajzi Tár második állandó kiállítása nagyobb térben, a deszkafedése miatt 
tűzveszélyes Iparcsarnokban 1907-ben nyílt meg, és 1924-ig minden tavasszal felfrissítve és 
kétévente új szerzeményekkel bővítve várta -  a téli időszakok kivételével -  látogatóit. A nyi
tó kiállításnak a textil- és ruhaneműket érintő részéről nem emlékeztek meg az ismertetők 
(Semayer 1907b. 189), de az 1911-ben végzett átalakításokról szóló beszámolókból már több 
derül ki: „a szemléltető gyűjteményanyagát felfrissítettük és kiegészítettük, továbbá a felírá
sokat szaporítottuk. Az összes népviseleti bábúk helyreállítva, ruházatuk tisztára mosva ke
rülnek immár bemutatásra, újonnan elrendeztünk egy pásztorcsoportot, kanászt, csikóst lo
von, juhászt szamárral és gulyást... Ezek a szemléltetést rendkívül elősegítő csoportok a nagy- 
közönség részéről tüntető figyelemben részesülnek. Az újonnan bemutatott anyag legérdeke
sebbje a Garay Ákos... gyűjtötte régi magyar férfihajviseletek, a melyek életnagyságú mellszob
rokon természetben örökítik meg ezt a végső enyészetnek áldozatul esett ősi magyar szokást.” 
(Semayer 1911b. 305.) A textíliák és viseletek szerepeltetésére vonatkozó további ismerete
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két egyéb korábbi publikációk híján két későbbi kiállítási vezető adalékainak összevetéséből 
nyerhetjük (T á jé k o z t a t ó  1919; Bá tk y  1922a). A vizsgált témakör ezúttal nagyobb helyet ka
pott és a rendezésben újabb szempontok is érvényesülhettek. A „Magyarországi népek” egy
ségben kiemelten szerepeltek a népviseletek: egyik oldalon a magyarok, velük szemben „más 
nyelvű néptöredékek” ruházatai sorakoztak,20 „a saját környezetükből vett tárgyak (bútor, 
edény, hímzés, stb.) közepette” (T á jé k o z t a t ó  1919. 46), tehát most is csak szemelvényeket 
és nem teljes környezetet nyújtva. Az első állandó kiállításhoz hasonlóan itt is keveredett az 
együttesek és sorozatok szempontja, mert míg a viseletek táji tagolásban követték egymást, 
külön szekrényekben országos sorozatokat mutattak be nemcsak főkötőkből, hanem kalapok
ból és lábbelikből is (BÁTKY 1922a. 9). A lakás- és háztartási textilek talán a „Település” rész
ben, a magyar berendezéstípusokat bemutató szoba- és konyhabelsőkben kaptak helyet. 
A mezőkövesdi, kalotaszegi, torockói és csíki székely berendezéseken kívül a sárközi enteri
őrt ekkor alakították ki először, mely azóta állandó visszatérő színfoltja a kiállításoknak. 
A nemzetiségi szobák a „Házi szerszámok” részbe szorultak, hátterükben a „vándorcigányok 
csoportjával” (TÁJÉKOZTATÓ 1919. 48). Önállóan is bemutattak (a mai állandó kiállításhoz ha
sonlóan) díszes textíliákat 16 oldalszekrényben, „hímzések (varrottasok)” illetve „Női kézi
munkák” elnevezés alatt, egyenrangúan szerepeltetve a hímzett tárgyak két csoportját, a ru
haneműeket és a lakásberendezési tárgyakat: „Az előbbiek egy részénél a szabás is, az utób
biaknál már inkább a díszítés kivitele érdekel bennünket ez alkalommal.” (BÁTKY 1922a. 19.) 
Ebben a kiállításban vonultatták föl először kiemelten, a gyűjtési mozgalommal összhangban 
a „Téli ruházat”, illetve „Téli felső ruhaneműek” témáját, a szűrposztó és szőrös bőr ruhada
rabokat. Néhány más öltözet és annak eleme egyéb összefüggésben jelent meg: a kanász, ju
hász, gulyás és csikós alakja mellett a sarkantyúk a pásztoréletnél; az övék, lábbelik és paraszt
ékszerek a kismesterségeknél.

A két világháború közötti időszak, különösen 
G y ű jtem ény tö rténe t 1920 és 1934 annak az 1930-as évek közepéig terjedő, Bát- 
kÖZÖtt ky vezetése alatti szakasza volt nagyon moz

galmas és intenzív munkára sarkalló. 1924- 
1925-ben a megrongálódott Iparcsarnokból a Hungária körúti iskolaépületbe való költözkö
dés új raktárak kialakítását, műtárgyrevíziót, a nyilvántartás pontosítását és a harmadik állan
dó kiállítás megrendezését tűzte napirendre. A megnövekedett műtárgyállomány és a meg
sokszorozódott feladatok miatt a gyűjteményeket nemcsak anyagnem, hanem téma szerint is 
körülhatárolták, s így a muzeológusok jobban specializálódhattak a népi kultúra szűkebb te
rületeire. Az 1925-ben kelt munkaköri leírásból tudjuk, hogy Györffy István igazgatóőr volt 
a textil- és viseletgyűjtemény gondozója, kezelője (Sz il á g y i 1984c. 587). A gyűjtemény ar
culatát Györffy határozta meg. Mellette meg kell említeni Bátky Zsigmond, Viski Károly, 
Gönyey (Ébner) Sándor és az 1928-tól szerződéssel foglalkoztatott Palotay Gertrúd nevét is, 
akik az általános néprajzi-népművészeti kutatásaikon belül és saját speciális témáik révén je
lentősen hozzájárultak a gyűjtemény bővítéséhez és feldolgozásához.

A tárgygyarapításban a századelő hatalmas lendülete a háborús éveket követő 
pénzügyi megszorítások miatt megtorpant. Bátky az igazgatói poszt elnyerésekor jogosan bí
rálta az előző korszak alkalmi vásárlásainak magas arányát, de ezt minden igyekezete ellené-

20 Az 1991-ben megnyílt állandó kiállítás első termében újra felelevenedett és megvalósult az ötlet.
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re sem tudta megfordítani. Kevés lehetőség nyílt a terepmunkára, hiszen sokszor saját költ
ségen történt az inkább adatfeltárásra és fényképezésre szorítkozó gyűjtés ( N épr a jzi É r t e s í
t ő  1928b. 127). A mérleg nyelvét a tervszerűtlen gyarapítások felé húzták a még oly értékes 
darabokat is felszínre hozó magángyűjtemények, valamint a kereskedőktől származó tárgyak. 
A magángyűjtők közül Szmik Antal budapesti mérnök-gyárigazgató emelhető ki, akinek anya
ga 1905-ben, a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett csipke- és hímzéskiállításon tűnt 
fel (B e l u l e sz k ó  1905b). A gyűjteménynek eladott vagy adományozott 594 tárgya között 
nagyszámú kékfestő- és csipkeminta, fémgomb, pityke és sokféle hímzés található, de közü
lük a szövéstörténet, a mintaváltozatok terjedése szempontjából a legértékesebb kincsnek a 
lőcsei Szent Jakab-templomból származó 17. századi szepességi takácsszőttes térítők négy 
példányát tarthatjuk (ltsz.: 125924-125925, 126341, 126396).

A nyilvántartásból úgy tűnik, hogy néhány kereskedő állandó szállítója lehetett a 
gyűjteménynek. Ilyen volt a Kungazda család, amely több korszakon és generáción át, a 20. 
század elejétől egészen 1980-ig adott el a múzeumnak (1942-ig 755 darabra rúgó [F é l  
1942b]) textil- és viseletanyagot az ország legkülönbözőbb pontjairól. Köztük sok lehetett az 
előre megrendelt, felkutatott tárgy. Bár Györffy nevével -  kortársait felülmúlva -  a legtöbb, 
azaz 764 textil- és viselettárgyat jegyeztek a törzskönyvekbe, mégis tevékenységét csak a kor
szak teljes gyarapodásának fényében értékelhetjük. Intenciói ugyanis hatottak kollégáira, és ő 
döntött az alkalmi beszerzésekben (SZILÁGYI 1984c. 589). Sok korabeli leltári kartonon ol
vasható, hogy a gyűjtés Györffy utasításai alapján történt. Érdeklődésével összhangban ke
rültek be mezőkövesdi tárgyak, sőt öltözetegyüttes is (ltsz.: 131970-131976). Törekvésének 
tudható be, hogy többféle forrásból (például Madarassy révén Garay Ákos gyűjteményéből, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Osztályától és magánszemélytől) a jobbágykori férfi 
parasztviselet egyik legkarakterisztikusabb darabjának számító süvegből dunántúli, felvidé
ki és alföldi példányokkal egészült ki a gyűjtemény. Ezek a többnyire ásatási leletből szárma
zó 18. századi fejfedők a Néprajzi Múzeum legrégebbi viseletdarabjai (ltsz.: 92425, 131146, 
131162, 133450).

A gyarapodás topográfiai szóródását tekintve a trianoni határváltoztatás az egész 
Kárpát-medencére kiterjedő gyűjtési tradíciókat nem változtatta meg, csak a megvalósítást kor
látozta, nehezítette. Az elcsatolt területek vonatkozásában ezután inkább a magyarság tárgyi 
kultúrájának a mentésére törekedtek, többnyire másodkézből való beszerzéssel. Ezen a téren 
kiemelkedő volt Erdélyi Pál könyvtáros és irodalomtörténész színvonalas, 1927-ben bekerült, 
zömében kalotaszegi (ezenkívül torockói és erdélyi szász) varrottasokból álló kollekciója, a 
maga 420 darabjával (ltsz.: 126841-127260). Bállá Pétertől hiánypótló bukovinai textilnemű
ket vásároltak meg; Domokos Pál Péternek, Lükő Gábornak és Bállá Péternek pedig az első 
nagyobb, s átfogóbb moldvai anyag köszönhető. Mindezek a gyűjtőterület kitágulását jelzik a 
Kárpátokon túli magyarlakta vidékekre. Az országon belül elzártabb vagy kevésbé ismert és 
tárgyakban szegényes területek vonzották a kutatókat. Az 1920-1930-as években Gönyey Sán
dor a Rábaközben (például díszes gyermekágyas lepedőt, halottas lepedőszéleket, ltsz.: 125605- 
125609, 125618-125631), Borsod megyében a Mezőkövesdhez közeli, de textilkultúrájuk
ban eltérő fejlődésű falvakban (például Bogácson és Cserépváralján díszes lepedővégeket, ltsz.: 
129856-129860), Viski Károly az észak-borsodi Szalonnán (például díszes jegy-, vőfély- és 
nyoszolyókendőket, ltsz.: 131298-131302), Györffy István pedig Szatmár-Bereg megyében 
(például Panyolán férfi vászonruhákat, ltsz.: 131834-131837) gyűjtött. A már korábban is ki
tüntetett figyelemmel kisért etnikai csoportok közül tovább erősödött a matyók kutatása.
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A gyarapodásban a visdetdarabok között -  bár aránytalanul a főkötőhímzésekre összpontosít
va -  a sárköziek, a lakástextilekben pedig a kalotaszegiek domináltak.

A gyűjtemény nemzetiségi összetételét a műkereskedőktől és magángyűjtőktől 
(Berger Samu, Osztrcsil József, Szmik Antal) való vásárlások és ajándékozások befolyásolták 
a nagyszámú, főleg felvidéki szlovák hímzés révén, de ez az anyag néhány, gazdagabban dí
szített tárgyféleségre (főkötő, főkötőrész) koncentrálódott.

Az új szerzemények tematikus megoszlásában szépen kirajzolódik Györffy kon
cepciója, hiszen folytatódott az egyes tárgyféleségek történeti, formai és díszítésbeli változa
tainak gyűjtése. A vászonholmik közül elsősorban az ingek, azután a házbelső öltöztetésére 
szolgáló párnahéjak, díszlepedők és kendők rendszeres vásárlása mellett továbbra is kiemelt 
figyelemben részesítette a szűrszabó- és szűcsmesterség emlékeit. Saját teljesítményének köny
velhette el, hogy a „Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára mintegy 50 darab cifraszűrt és szűrsza
bó munkát őriz, mely túlnyomó részben a szerző gyűjtése” (G y ö r f fy  1930. 3). Elmélyült 
szűrkutatásainak köszönhetően 73 darab, főképpen Hajdú, Bihar, Szabolcs megyei hímzés
mintával21 finomította a szűrdíszítményekről kialakult képet. Györffy István a témában végzett 
kutatásait tájékozódó jellegűen ugyan, de a Dunántúlra is kiterjesztette, s néhány értékes dél
dunántúli női ködmönt szerzett be (ltsz.: 130517-130518, 130537-130539). A nyugat-dunán
túli szűcsök legmunkásabb, legdrágább produktumait addig csak egy Veszprém megyei, a mil
lenáris kiállításra beszerzett suba képviselte a múzeumban. Mellé Viski jóvoltából egy tihanyi 
férfi- (ltsz.: 130756), Gönyey révén pedig egy csökölyi hímzett női bunda (ltsz.: 70875) került.

A gyarapításban a társadalmi szempontok felé való elmozdulást jelezte Kiss Gézá
nak szülőfalujából, az ormánsági Kákicsról 1930-ban behozott, az életkorral fokozatosan vál
tozó főkötőkből álló sorozata (ltsz.: 130234-130242).

Az új szerzemények is inspirálták az 1924-ben, majd 1928-ban megindított Magyar 
népművészet és A Magyar népművészet kincsestára sorozatot. A kötetek célja kimondottan az volt, 
hogy a népi hagyományok megismertetésével együtt támogassa beépülésüket a modern lakás- 
és öltözködési kultúrába. Györffy érdeklődésének megfelelően a férfi kismesterek magyar jel
legzetességeket hordozó mintakincséből a jászsági szűcs-, valamint a nagykun és matyó szűr
hímzéseket adta közre (G y ö r f f y  1924b; 1925b; 1928a). A „magyaros” kézimunkák iránti fo
kozott érdeklődést kívánta kielégíteni Bátky Zsigmondnak a rábaközi és kalotaszegi varrotta- 
sokkal (saját és alkalmi múzeumi gyűjtés), Györffy Istvánnak a (saját és főként Kungazda-fé- 
le szerzemény) szilágysági, Viski Károlynak pedig a (szintén Kungazda-féle szerzemény) csík
megyei székely hímzésekkel foglalkozó mintagyűjteménye (Bá tk y  1924a; 1924b; G y ö r f fy  
1924a; V isk i 1924). Nagy jelentőséggel bírt a különben elhanyagoltabb szőttes témában meg
jelent két dolgozat: Viski Károlynak a székely „festékes” gyapjútakaróról és Gönyey Sándor
nak a múzeumi anyag hiánya miatt az adatgyűjtéseiből megírt bodrogközi szőttesekről szóló 
munkája (V isk i 1928a; GÖNYEY 1924). A népi díszítőművészet pártolása és divattá válása jól 
követhető a kézimunkaújságok (Muskátli, Tündérujjak) hasábjain, hiszen ezekben gyakran 
közöltek múzeumi példákkal illusztrált rövid, tömör összefoglalásokat a népművészeti alko
tásokról, a múzeumi munkatársak és más szakírók tollából. A minták reprodukálása indította 
el a technikai vizsgálódást, különösen a hímzések körében. Undi Mariska elfeledett korai jó 
munkája után (UNDI 1927) született meg Ferencz Kornélia és Palotay Gertrúd Hímzőmester
ség című, mindmáig utolérhetetlen kézikönyve, amelyhez a szerzőtársak áttanulmányozták, ki-

21 Ltsz.: 125149-125164, 125413-125415, 125587-125598, 126393, 128975, 129929-129968.
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elemezték és rendszerezték a gyűjteményben fellelhető legfontosabb magyar és nemzetiségi 
öltésformákat. Megtalálhatók benne a férfi kismesterek által alkalmazott hímzésmódok bő
rön, szűrposztón és a parasztasszonyok hímzései vászon jellegű alapanyagokon (F e r e n c z -  
Pa l o t a y  1932). A megizmosodott történeti-néprajzi kutatások eredményei közül (például 
G yÖRFFY 1937; ZOLTAI 1938) Palotaynak a gyűjtemény anyagából kiinduló két, nagy hord
erejű tanulmányára kell utalnunk, amelyekben a női ingeket szabásuk szerint szétválasztotta, 
és a mellévarrott ujjú típus eredetét és elterjedését feltárta (P a l o t a y  1931; 1938b).

Az 1928-as prágai népművészeti kongresszusra készült el a magyar népművészet 
első, A magyarság néprajzát megelőlegező összefoglalása. A francia, majd magyar nyelven meg
jelent képes albumban (B áT K Y -G y ö RFFY 1928) a fotók felét a textil- és viselettéma, benne a 
gyűjtemény anyaga tette ki. Az 1930-as évekre értek meg a feltételek arra, hogy a leíró jelle
gű, analizáló munkák után a szaktudomány szintézisbe fogja az addig elért eredményeket. így 
született meg Györffy István műve, a legelső tematikus monográfia a hímzett ruharabok leg
korábban tanulmányozott fajtájáról, a cifraszűrről (G y ö r f fy  1930), továbbá A magyarság nép
rajza, a tudományág nagyszabású összefoglalása és Györffynek a matyókról írt (de csak halá
la után, 1956-ban Fél Edit gondozásában megjelent) táji viseletmonográfiája (G y ö r f f y  
1956). Mindhárom munka a viselet és textil vonatkozásában követte a szerzők gyűjtemény
fejlesztési koncepcióját, és alkalmazta az addigra már kiforrott kutatási módszereit, a sokol
dalú nyelvészeti, történeti, levéltári búvárkodásnak, a terepen folytatott tárgy- és adatgyűjtés
nek, a régebbi múzeumi anyag értelmezésének és a szakirodalomnak az eredményeit. A mon
danivaló illusztrálására a helyszíni fényképfelvételek mellett a textil- és viseletgyűjtemény áb
rákon és fotókon is bemutatott anyaga szolgált. Csak a cifraszűröknél történt meg a teljes or
szágos múzeumi anyag számbavétele. A magyarság néprajzában a szóban forgó témakör elsősor
ban két fő részben, Györffy István Viselet (G y ö r f f y  1933) és Viski Károly Díszítőművészet 
(VlSKl 1933b) fejezetében kapott helyet. A népviselet esetében -  a gyarapítás arányaihoz ha
sonlóan -  Györffy az egyes ruhadarabok felől közelített, és a viseletek összképéről, táji vál
tozatairól inkább a képek, rajzok s magyarázataik adnak felvilágosítást. Bár a házberendezést 
egységben, együttesként szintén nem gyűjtötték, Viski a bútorzattal foglalkozó részben érin
tette a lakástextileket, amelyek így nem csak mint a népművészet díszes alkotásai szerepeltek 
(V is k i 1933a. 258-259, 276). A díszítőművészetbe -  a korábbi gyakorlatnak megfelelően -  
az ember és a ház öltözeteit egyaránt beleértették. Kiindulópontul Györffy a viseletét alapa- 
nyag-szabás-tárgytípus, míg Viski a népművészeti alkotásokat díszítés-technika-alapanyag sze
rint taglalta. Mindketten történetiségében igyekeztek megragadni a paraszti kultúrát, ezért 
tárgy gyűjtéseikkel összhangban a paraszti önellátás szintjén, majd a kismesterek által vászon
ból, gyapjúból és bőrből készített tárgyakra összpontosítottak. A tárgyakra mint történeti for
rásokra is támaszkodva igyekeztek az egymásra rakódott történeti rétegeket szétfejteni, a ke
let-nyugati és a felsőbb társadalmi osztályoktól alászálló elemeket, a nemzetiségi, valamint 
kisipari hatásokat elválasztani, és az ősi kiindulási alapot, mind formában, mind díszítési 
módban és mintában megtalálni. Györffy István A cifraszűr című könyvében (G y ö r f fy  1930) 
érvényesült legkiforrottabban a történeti-földrajzi módszer, hiszen a táji változatokat formai 
és díszítésbeli alakulásukban tárgyalta. A viseletmonográfiában foglalkozott az alföld és hegy
vidék érintkezési zónájában (amit a Fekete-Körös völgyében és a matyóknál is kimutatott) az 
összekötő és szétválasztó kulturális tényezőkkel. A történetiségben gondolkodó kutató szá
mára pedig igazi kihívást jelentett a cifraszűrhöz hasonlóan a matyó népművészet színpom
pájának eredete. Viski Károllyal egyetértésben (vö. V isk i 1933b. 322-323, 329-331) Györffy
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István mindhárom művében cáfolta azt a közfelfogást, melynek szószólói Huszka József, 
majd Lükő Gábor voltak, hogy a szűcsmunkák és a cifraszűrök virágornamentikájához hason
lóan a matyó népművészet is „ősi”, honfoglalás előtti keleti hagyatékból táplálkozna, hanem 
azt bizonyította, hogy e cifraságok a 18. század vége, 19. század vége közötti időszak fejle
ményeként uralkodtak el. A cifraszűr feldolgozása kitért a készítés és használat kérdéseire, a 
matyó könyv -  bár ennek csak utóbb lehetett hatása -  abban haladta meg a korábbi feldol
gozásokat, hogy az öltözködést társadalmi szempontból árnyaltan tárgyalta (életkor, az em
beri élet sorsfordulói, ünnepi alkalmak, hétköznapi élet szerint, a viseletváltozás és divat ha
tására figyelemmel).

A raktározási viszonyokra rátérve a gyűjtemény állományát még az Iparcsarnokban 
sokszor veszélyeztette az épület rossz műszaki állapota. 1920 telén a becsorgó eső miatt a 
„bekecsekben... mentési munkára” kényszerültek (B áTKY 1927c. 124). További károkat oko
zott 1921-ben, majd 1922-ben a tető megrongálódása (BALASSA 1961. 21). „A leszakadt tete
jű épületben hónapszám érte hó-eső és fagy a kiállított tárgyakat, több viseletes bábut is. Nem 
valószínű, hogy megmaradhattak volna. A kiállítás után nem vevődött számba az elpusztult 
anyag.”22 Ekkor a múzeum a „Néprajzi Osztály pusztuló anyagának megmentésére” a „selej
tezésre kerülő másodpéldányokból” hét textil- és viseletdarabot adott át a debreceni Déri 
Múzeumnak, 22 000 korona ellenében (NMI 15/1921). A Hungária körúti épületbe való 
költözködés s ott a gyűjtemény elhelyezése feltehetőleg két lépcsőben zajlott le, hiszen 1928- 
ban a „ruhaneműraktár” épületen belüli áttelepítéséről olvashatunk ( N é p r a jz i É rtesítő  1928a). 
A raktárrendezéssel párhuzamosan elkezdődött az előkerült szám nélküli tárgyak sokaságá
nak -  köztük a „millenniumi maradékoknak” -  meghatározása és beleltározása. A feladatot 
Palotay Gertrúdra bízták, aki 1946-ig, múzeumi alkalmazása végéig foglalkozott vele.

Az 1927 és 1942 között fennálló harmadik állandó kiállítás vonatkozó részét Györffy 
teljesítményének kell tartanunk. A Kárpát-medence népeinek tárgyi világát bemutató tizen
három teremből négyet teljesen, két további termet és egy folyosószakaszt részben a textil- 
és viseletgyűjtemény töltött meg, több mint ezer tárgyat, köztük közel negyven kosztümöt 
fölvonultatva (NMI 200/1937; BáTKY 1929). Az emberi testhez hasonlóan megformált, ki
festett arcú bábukra adott öltözékek egy része még mindig a millenniumiakból került ki, de 
látható az igyekezet, hogy új gyűjtésűekkel váltsák fel, illetve egészítsék ki azokat (például 
Felföldről a Györffy-féle Hont megyei, Tolna megyéből sárközi, Nyugat-Dunántúlról Sopron 
megyei anyaggal). A megelőző kiállításokkal összevetve az a legszembetűnőbb rendezési kü
lönbség, hogy az azonos vidékről származó magyar és nemzetiségi testi ruhadarabok, öltöze
tek, valamint a lakás- és háztartási textilek már nem voltak elszakítva egymástól, hanem egy
más mellé kerültek a négy fő nagytáji egységben (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély). A gyűj
temény földrajzi egyenetlensége miatt az alföldi termet az akkor még odatartozónak vélt me
zőkövesdi viselet és textília uralta. Az előző kiállításhoz viszonyítva a legfőbb azonosságot a 
téli felsőruhák csoportja jelentette, amely bevezetésül szolgált „a termekben néhány babán 
kiállított és képekben szemlélhető népviseletek-hez. ” (BÁTKY 1929. 13; kiemelés az eredetiben.) Fi
gyelemre méltó, hogy az öltözetek kiállításon való bemutatásának kétféle módja egyenran
gúan szerepelt: a múzeumi tárgyakba felöltöztetett bábukon és az eredeti helyszínen készí
tett fényképfelvételeken, illetve grafikus ábrázolásokon. A gyűjtemény tárgyai a korábbi kiál
lításokhoz hasonlóan még a pásztorélet és a női kézimunkák termeiben kaptak helyet. Mind

22 Fél Edit hivatalos levele Bodrogi Tibor főigazgatónak, 1967. június 10.



az öltözet, mind a női kézimunkák témánál jelentős szerepük volt a ruhadarabokból és a dí
szítmény szerint csoportosított lakástextilekből összeállított sorozatoknak. A kiállításon igye
keztek kedvezni a közönségnek, ezért a felújított és divatba hozott buzsáki hímzésekből is 
kitettek néhány példányt. A kiállítás kalauza (BáTKY 1929) az első illusztrált vezető, ahol fe
kete-fehér, sőt színes képek is készültek a gyűjtemény „hagyományos” anyagú (vászon, gyap
jú, bőr) tárgyairól, főként a téli ruhadarabokról. Az öltözeteket -  helyesen -  csak élő szemé
lyekről és nem a kiállított bábukról készült felvételeken szemléltették az ábrák.

Györffy István mint tanár a leendő szakemberek képzésekor a gyűjteményi anya
got is beillesztette az egyetemi oktatásba: „A néprajzi gyakorlatok egy részét -  tanársegédei
vel -  a Néprajzi Múzeumban tartatta. Ott sorra került minden tárgycsoport. A népviseletet 
eleinte maga mutatta be... tanári szobája... a Múzeumban, tele volt... népviseleti darabokkal, 
szőttesekkel... A hallgatóktól elvárta, hogy lehetőleg minden tárgyat és annak a funkcióját is 
ismerjék” (KOVÁCS 1974. 139). Mindezek mellett „[sjokat köszönhetnek munkásságának és 
jóakaratú tanácsainak a kézimunka pedagógusok, akiket legnagyobb elfoglaltsága idején sem 
restek tanításaival, utasításokkal ellátni, hogy a magyar népművészetet hiteles formában vi
gyék át az oktatásba” (GöNYEY 1940. 110).

Az 1930-as évek közepe és a 2. világháború 
A gyű jtem ény  tö r té n e te  közötti időszak a továbbra is visszafogott tárgy-
az  193 0 -as  évek  közepétő l gyűjtés, a belső múzeumi, nyilvántartási és rak-
a  2 v ilág h áb o rú  végéig  tározási munkák előtérbe kerülése és a generá

cióváltás jegyében zajlott (Bartucz 1937. 495;
1939. 92). Györffy Istvántól 1934-ben Gönyey Sándor (NMI 200/1937), majd 1936-tól Fél 
Edit vette át a textil- és viseletgyűjtemény vezetését. A meghatározó nagy személyiségek so
rában Fél Edit szolgálta a gyűjteményt a leghosszabb ideig, 35 évig (1935-1970), de anya
gával úgyszólván a haláláig, 1988-ig dolgozott. Mellette Gönyey Sándor gyűjtői és feldolgo
zási, Palotay Gertrúd elméleti és leltározási tevékenységéről kell megemlékezni. A kutatónők 
belépése, először éppen a textil- és viseletgyűjteménybe, a „nőiesebb” témákon (mint példá
ul a nők házi foglalatosságának, a vászonhímzéseknek, a falusi ízlés megnyilvánulásainak 
mélyreható vizsgálatán) kívül friss, újszerű látásmódot is hozott. A tárgyi világot ugyanis nem
csak kívülről, a készítők oldaláról, hanem a használók felől -  mintegy belehelyezkedve a tár
sadalmi közegbe -  közelítették meg. Gondolok itt Palotay Gertrúdnak a viselésmód ruhafor
máló szerepéről és Fél Editnek a tulajdonjegyekről írott dolgozatára (Palotay 1940b; 1948c;
Fél 1940). Megfogalmazta ezt a szemléletváltozást Palotay Gertrúd abban a kérdőívben, 
amelyben a viseletét változásaiban, gazdasági-társadalmi összefüggéseiben, az újításnak és di
vatnak a befogadás és visszautasítás kontextusában, az egyéniség és közösség viszonylatában 
ajánlotta vizsgálni (Palotay 1939), valamint kutatástörténeti áttekintésében, Fél Edit ered
ményeire is utalva: „A nép szépérzékének és esztétikai törekvéseinek a ruházatban kifejező
dő tényezőire,... utánzásvágyának s egyben újítási törekvéseinek, szeméremérzetének és ta
pintatának, az egyén és közösség ruhaformáló szerepének fontosságára azonban kétségtele
nül csak a legújabb kutatások figyelme irányult.” (Palotay 1948a. 10.)

Fél Edit működésének ezen korszakában a meglehetősen mostoha anyagi viszo
nyok ellenére is igyekezett a hiteles forrásból származó tárgyak arányát emelni, és maga is vi
szonylag sok tárggyal, 1942-ig 283 darabbal, irányítása mellett további 41 darabbal gyarapí
totta a gyűjteményt. (A jóval hosszabb ideig szolgáló Györffy nevéhez 764 tárgy fűződik,
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amellyel megelőzte azokat a kereskedőket, akiktől a legtöbbet vásárolt a gyűjtemény, azaz 
Kungazda Jánost [755], Szmik Antalt [594], Brinza Mária felvásárlót [520]. A múzeumi tiszt
viselők közül 455 darabbal Gönyey Sándor következett, majd a harmadik volt Fél Edit [F él  
1942b].) A számok mögött meghúzódó minőségi munka nehézségeiről így vallott: „Minde
nekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy gyűjtésekre sokszor legfeljebb csak fillérek állnak 
rendelkezésre s így egy-egy tájon végzett, a szükséghez alkalmazkodott tervszerű tárgyi gyűj
tésről az utóbbi években alig lehetett szó. Legtöbb esetben nem azt szerezhetjük meg, ami 
szükséges, hanem elsősorban azt, amit ingyen, esetleg cserébe egy-két fényképnagyításért ad 
a falusi nép, azután pedig azt, ami olcsó. Sokszor... kénytelenek vagyunk otthagyni a drága, 
számunkra is nagyjelentőségű tárgyakat... Magyarországon pedig... lassan még a nyoma is el
vész a réginek.” ( F é l  1938a. 243.)

A gyűjtemény területi-nemzetiségi összetételének alakításában a programja a kö
vetkező volt: „Az általam átvett gyűjtemény jelentős része nemzetiségi anyag volt / ezzel sem
miképpen sem kívánom az előttem járók munkáját kisebbíteni sem bírálni... Feladatomul te
kintettem elsősorban a magyar anyagnak a felgyüjtését határokon belülről és határokon kívül
ről.” (F él  1970. 10.) S valóban, egész muzeológusi pályája alatt legfőképpen a magyarság tár
gyi világának megragadására törekedett. Már ebben a korai korszakában körvonalazódtak 
azok a földrajzi tájak, etnikai csoportok, amelyekkel behatóbban kívánt foglalkozni. A gaz
dag textil- és viseletkultúrájú települések, vidékek közül Györffy tanítványaként és a matyók
ról szóló kézirata gondozójaként továbbvitte a mezőkövesdi kutatást, valamint a Sárköz ala
posabb feltárását vállalta fel (FÉL 1938a. 247-249). A felföldi református magyarságot rep
rezentálni kívánó martosi kutatásaival a múzeumi anyag nagy hiányát enyhítette. A múzeu
mi szakembereknek az a vállalása, hogy a híres népviseletes falvakban az Idegenforgalmi Hi
vatal által megrendezett ruhabemutatókon a zsűrizést elvégezzék (1940-ben Kapuváron Gö
nyey Sándor, Mezőkövesden Fél Edit) és a különböző Gyöngyös Bokréta Egyesületekben az 
öltözetek hitelességét ellenőrizzék, jó alkalmakat kínáltak a tájékozódásra (NML 56/1940; 
B a r t u c z  1937. 499). Ezek nyomán gyűjtött Fél Edit a somogyi Karádon, a palócoknál Őr
halmon (F él  1938a. 243-247), és ekkor fedezte fel a néprajzi kutatásban még új terepnek 
számító Kalocsa környéki Szakmárt, ahol éppen az 1920-1930-as években ment végbe a 
népművészet kiszínesedése (F é l  1938a. 249-251). Gönyey Sándor szorgos terepjárásának 
nagy nyeresége a Drávaszög megismertetése volt. Innen többek között 117 darabból álló, a 
sárközihez hasonló típusú, de mintájában helyi sajátosságokat mutató főkötőrész-sorozatot23 
hozott, s hozzá elkészítette a katalógusszerű mintakönyvet (GÖNYEY 1944).

Fél Edit Györffyvel ellentétben nem az egyes darabokból összeállított, az élettől 
sokszor elvonatkoztatott sorozatokat, hanem a valóságban ténylegesen összetartozó, egyide
jűleg megjelenő együtteseket tartotta a legfontosabbnak, muzeológusi pályája kezdetétől fog
va: „Igyekeztem az egyes ütőképes például évszámos példányok mellett olyan együtteseket 
behozni, melyek a már történeti múlttá váló paraszti életet kiállítás vagy egyéb bemutatás ke
retében talán alkalmasabbak az utókornak felidézni, mint az egyes darabok.” (Fél 1970. 10.) 
Ilyen irányú törekvéseit ekkor még csak Őrhalmon és teljesebb formában Martoson tudta 
megvalósítani. Őrhalomból egy teljes vetett ágyat „nyoszolyával” és ágyfelszereléssel együtt

23 Ltsz.: 137283-137285,137288,137295-137296,137299,137302-137311,137316-137327,137336-
137343, 137345-137346, 137348-137350, 137352-137355, 137505-137510, 137512-137519,
137526-137540, 137542-137556, 137563, 137567-137578, 137585-137593, 137597-137602.
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(ltsz.: 135740-135746), míg Martosról az Országos Protestáns Napok keretében rendezett 
kiállításhoz több öltözetet24 (csecsemő, fiatalember/vőlegény, fiatalasszony), valamint takács
szőttes, gyári gyolcs és karton ágyruháival együtt egy teljes szobabelsőt szerzett meg (ltsz.: 
136244, 136289-136415). Méltatlanul elfeledett csúcsteljesítménye volt, hogy a 19. századi 
országos nagy szobabelsőgyűjtések után jó négy évtizeddel, 1939-ben hozta be „a múzeum 
első, a helyszínen hitelesen gyűjtött teljes szobaberendezését” (K. CsiLLÉRY 1993. 39).

Fél Editet már ekkor is elsősorban a társadalmi szempontok tárgyi megnyilvánulá
sai izgatták. A viselet változatos jelrendszerének és színszimbolikájának megörökítése jegyé
ben gyarapította a gyűjteményt a korábban megszerzett ormánsági főkötősorozat ellenpárja
ként martosival.25 Egy asszony élete során a fejrevalói ugyanis az Ormánságban elszíntele- 
nedtek, kivilágosodtak, s végül fehérré váltak, míg Martoson egyre sötétebbek, majd feketé- 
sek lettek. Ebbe a sorba illeszkedett bele az a sárközi Sárpilisről való női ingsorozat, mely a 
19-20. század fordulójától megközelitőleg 1930-ig terjedően dokumentálja az ízlés- és divat
beli változásokat (ltsz.: 135854-135857).

Fél Edit gyűjteményfejlesztési koncepciójában a fent vázolt tendenciák érvényesí
tése mellett mindenkor igyekezett az elődök elgondolásait is figyelembe venni. így jól meg
fért egymás mellett a jobbágykor maradványaként a juhászok egyszerűen kikészített bőrnad
rágjának (Kocs, ltsz.: 134842) vagy a mellet befedő s hátul keresztpántokkal záródó bélelt 
szövetmellesnek (Szakmár, ltsz.: 135734) a felkutatása és a kalocsai, új stílusú hímzések be
szerzése (Szakmár, ltsz.: 135730-135734). 1938-as őrhalmi gyűjtése alkalmával már kitűnt 
Fél Editnek az a kifinomult érzékenysége, amellyel rátalált az olyan kultúrantropológiai jel
zéseket hordozó tárgyakra, mint a pendely anyagából szabáskor levágott kis hulladékra, me
lyet rontáshoz vagy annak elhárítására őrizgetett tulajdonosa, és arra a csecsemőingre, ame
lyet szemmel verés ellen egyik oldalán a színén, másikon pedig a visszáján varrtak össze (FÉL  
1938a. 244, 246; ltsz.: 136001, 135747). A ház- és emberi öltözetek folyamatos gyarapodá
sa mellett a háztartási textíliák elhanyagolt csoportja Gunda Béla révén néhány, a mindenna
pi háztartásban nélkülözhetetlen kendővel, fazékhordó hálóval, ételes tarisznyával bővült.26

A véletlenszerű gyarapodások között muzeológiailag kiemelkedő értékűek is akad
tak. Az 1938-ban a Mezőgazdasági Múzeumból profiltisztítás címén átadott hortobágyi csi
kós- és Békés megyei kubikusöltözetek27 késői folytatói voltak a millenniumi kiállítás házi
ipari csoportja óta megszakadt s a speciális foglalkozásokhoz kötött munkaruhák gyűjtésének. 
Kivételes esetnek számított az a teljes, ünnepi női kosztüm, amelyet Túráról ajándékoztak a 
múzeumnak (ltsz.: 134872-134882). Fél Edit általában szívesen készített a nagyobb terep
munkáiról beszámolót, de az utógyűjtésekkel és egy férfiöltözettel kiegészített túráiról ala
pos, az egész falu népviseletének történeti alakulására kiterjedő feldolgozást jelentetett meg: 
leírta azt az 1860 és 1937 közötti „ruhaéletet”, „amely az ajándékba kapott ruha előtt volt, 
azt, amibe az beletartozott és azt, ami abból lett” (F é l  1937. 84). Muzeológiai szempontból 
külön erénye és újdonsága a tanulmánynak, hogy a beküldött öltözetet tulajdonosán, az öl
tözködés menetében fotósorozaton örökítette meg, és a közölt egyes ruhadarabok fényképe 
mellett a leltári számokat is feltüntette. A korabeli tudósítás arról a részletről is beszámolt,

24 Ltsz.: 136214-136216, 136218, 136245, 136260-136262, 136274-136288.
25 Ltsz.: 130234-130242, illetve 136219, 136226-136227, 136237-136238, 136241.
26 Ltsz.: 136026-136028, 136693-136695, 136703, 138625-138628.
27 Ltsz.: 135767-135776,135794-135809, 135822.
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hogy az ajándékozó neje által bábura öltöztetett ruhát azonnal betették a kiállításba ( G o n y e y  
1936. 158-159). A martosi női viseletről szóló tanulmányában (a gyűjteményi anyagra mint 
a tudomány egyik forrására támaszkodva) a kutatásban és a tárgygyűjtésben egyaránt fontos 
új szempontokat vetett fel azzal, hogy megkísérelte az öltözet elemeinek térbeli elterjedtsé
gét, időbeli rétegzettségét körülhatárolni, s ezen keresztül a helyi specifikus jegyeket megha
tározni. A ruhadarabok funkciójának és jelzéseinek feltárásával pedig a múzeumba került 
martosi anyag tartalmi hátteréül is szolgált. A szóban forgó leltárcédulákon szintén olvasha
tók vázlatosan ezek az adatok, de nincsen rajtuk utalás a később megjelent dolgozatra, ezért 
nem aknázhatók ki még jobban a mindennapi muzeológiai gyakorlatban (FÉL 1942a).

A textil- és viseletgyűjteménnyel kapcsolatos további fontosabb feldolgozásokat 
részben a már említett táj- és tárgymonográfiák (Ja n k ó  1892a; 1893a; 1896b; G y o r f fy  1930), 
részben Györffy szigorú történeti szemlélete hatotta át. Az első csoportba Fél Edit martosi 
és túrái viseletfeldolgozásai, a másodikba pedig a magyarországi ujjatlan felsőruhákról ( F él  
1936) és Újváriné Kerékgyártó Adriennek a női fejviseletekről írott kitűnő munkái tartoz
nak (Ú. K e r é k g y á r t ó  1936; 1937). A történeti szemléletet Palotay Gertrúd képviselte, aki 
mint szerződéses alkalmazott a feldolgozásban és nem a tárgygyűjtésben kamatoztatta tudá
sát. Ő vette először kézbe teljeskörűen és széles látókörrel a hazai hímzéstémát. S ahogy a 
női ingeknél, úgy a hímzések mintakincsének tanulmányozásakor a paraszti munkákat min
dig az úri darabokkal, a külföldi párhuzamokkal együtt a különféle stílus- és divathatásokkal 
összefüggésben vizsgálta, és kultúrtörténeti háttérbe ágyazta (P a l o t a y  1931; 1937; 1938a; 
1940a). Az oszmán-török eredetű hímzéselemekről két nyelven megjelent könyvében (PALO
TAY 1940a) több tárgy hátterét, párhuzamait tárta fel, bár a Néprajzi Múzeumon kívüli leltá
ri számokat nem hivatkozta meg. Különösen sokat foglalkozott az erdélyi hímzésekkel (P a 
lo t a y  1937; Pa lo t a y  -  Sza b ó  T. 1941). 1940-ben Haáz Ferenccel és Szabó T. Attilával együtt 
alaposan felmérték a testi ruhadarabokra, valamint a lakás- és háztartási textilekre kiterjedő
en az erdélyi vászonhimzéskészletet. Publikációjukban feltérképezték és megpróbálták tisz
tázni lelőhely és nemzetiség szerinti hovatartozásukat. Feltárták a hiányokat, és pontokba 
szedték a hímzésgyűjtés alapkérdéseit (H a á z - P a lo t a y - S za b ó  1940). Eredményeiket csak 
részben vezették rá a kartonokra.

A gyűjtemény átvételével Fél Editre hárult a Hungária körúti épületbe költözés óta 
ki nem alakított raktári rend gondja: „A teljes gyűjteményi anyag akkor egymással elkevered
ve volt. Györffy István intencióinak megfelelően szakcsoportok szerint válogattam széjjel, a 
szakcsoportokon belül megyei rendszerben, s az egyes megyéken belül pedig számrendi sor
ban. Ilyenformán a tájékozódás, egy-egy objektum megtalálása a járadan számára is könnyű 
volt, mivel a megyékkel lent és a szakcsoportokkal fent címkézett dobozok az óramutató já
rásával egyirányúan voltak elhelyezve, következetesen egymás mellett az ingek, a szoknyák és 
a többi. Együttesek összeállítására abban az időben nem volt mód.” (Fél 1970. 18.) A me
gyerend megvolt már Semayer idejében is, de a költözködés nyilván felborította, s mindent 
újra kellett kezdeni. Az első érvényes revízió elvégzése Fél Edit nevéhez fűződik, hiszen: „a 
textil raktár előbbi vezetői... Györffy... Gönyey... többizben végeztek ugyan több évig tartó 
revíziót, ezek... azonban a Gyűjtemény számszerű állagáról és esetleges hiányairól nem ad
nak képet, minthogy a tárgyakat a leltári könyvekkel darabról darabra nem hasonlították ösz- 
sze” (NMI 200/1937). A revizió eredményeként kaphatjuk a korábbi becslések után az első 
reálisabb (bár a tétel és darabszám keveredése miatt nem problémamentes) számadatot a 
gyűjtemény nagyságáról. Eszerint 13413 leltári számmal ellátott és 1572 szám nélküli, azaz



Tábla I.

1. kép: Az első állandó kiállítás Kalotaszeg terme. 
Csillag utca, 1898.

2. kép: Az első állandó kiállítás tiszavidéki magyarság term e. 
Csillag utca, 1898.



II. Tábla

3. kép: Az első állandó kiállítás ősfoglalkozások, halászat terme. 
Csillag utca, 1898.

4. kép: Az első állandó kiállítás Japán terme. Csillag utca, 1898.
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5. kép: Az első állandó kiállítás 
északi szlávság terme. Csillag utca, 1898.

6. kép: Szemléltető gyűjtemény. 
Építkezés, háromszéki 
galam bbúgos kapu.
Iparcsarnok, 1912 körül.



I V .  Tábla

7. kép: Szemléltető gyűjtemény. 
Mezőgazdaság, szélmalom. 
Iparcsarnok, 1910 körül.

8. kép: Szemléltető gyűjtemény. Kerámia- és viseletgyűjtemény részlete.
Iparcsarnok, 1912 körül.



Tábla V .

9. kép: Szemléltető gyűjtemény. 
Textil- és viseletanyag részlete. 
Iparcsarnok, 1910.

10. kép: Szemléltető gyűjtemény.
Ázsia gyűjtemény részlete.
Iparcsarnok, 1912.



V I .  Tábla

11. kép: Szemléltető gyűjtemény. 
Fenichel-Bíró gyűjtem ény részlete. 
Iparcsarnok, 1912.

12. kép: Szemléltető gyűjtemény.
Torday-gyűjtemény részlete.
Iparcsarnok, 1910 körül.
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összesen 14 985 tárgyat találtak (NMI 200/1937). Már a revíziót is megnehezítette a raktár 
túlzsúfoltsága és az azonosításra alkalmatlan nyilvántartás. Bár készültek korszerű, a műtárgy 
eredeti tulajdonosára, a nemzetiségre és a megszerzés körülményeire is utaló kartonok (pél
dául Györffy szűrleírásai), mégis „a régi leltári cédulák 80%-án semmitmondó egysoros meg
jelöléseken kívül (például ing, lepedő, kötény, szoknya, stb.) alig volt valami közelebbi adat” 
(B a r t u c z  1939. 93). A revízió tanulságaként és K. Kovács László finn példák nyomán meg
fogalmazott, a forma és funkció részletezését előíró korszerű leltározási kézikönyve (KOVÁCS 
1939b; lásd 3. számú melléklet) alapján 1938 és 1942 között végezték el „az egyes darabok
nak pontosabb leírás által való identifikálását... az azonosságot meghatározó méreteknek, szí
nezésnek, mintáknak stb.” lejegyzését, rajzok és fotók készítését (B a r t u c z  1939. 93; 
D o m a n o v s z k y  1942c. 89).

Az 1930-as években kezdett sürgető szükséggé válni a módszeres s szakszerű állag- 
védelem. Fél Edit a maga teljes körű muzeológiai érdeklődésével az elsők között volt, aki a 
külföldi irodalomban is tájékozódva cikksorozatot szentelt a témának, s maga is igyekezett 
jobb raktározási és kezelésmódot meghonosítani a gyűjteményben (Fél 1938-1939).

A háborút és az ostromot a gyűjtemény legnagyobb része becsomagolva, a Magyar 
Nemzeti Múzeum pincéjében vészelte át. A textilraktárban csak kisebb tárgycsoport (Fél új 
szerzeményei, kicsi viseletes modellbabák, hat palóc kötény üvegezett keretben az igazgatói 
irodából, a később megérkezett erdélyi népművészeti kiállítás anyaga), a textilraktár felé ve
zető folyosón, szekrényekben két felöltöztetett kosztümbaba, a szekrények aljában ékszerek 
és a házban felszerelési tárgynak használt négy torontáli szőnyeg maradt (NMI 44/1945, Fél 
Edit jegyzőkönyve). A kinnmaradt tárgyak részben áldozatul estek a fosztogatásoknak: a ka
tonák a „nagy hideg miatt a Múzeum minden zegét-zugát felkutatták. Minden mozgatható 
textíliát magukra vettek és azzal takaróztak. A folyosón lévő kosztüm-babák ruháit letépdes- 
ték. Az ajaki babát is csak üggyel-bajjal tudtam a kezükből megszabadítani...” (NMI 44/1945, 
Márkus Mihály jelentése). A háborús pusztulás pontos számadatait nem ismerjük, de Fél 
jegyzőkönyvéből kiderül, hogy például a másik, mezőkövesdi viseletes bábunak csak a szok
nyája, fej- és vállkendője maradt meg, és két torontáli szőnyegnek, valamint az erdélyi kiállí
tásról visszajött kollekcióból is többnek lába kelt. A ládázott s elmenekített anyagból viszont 
a bőrmunkák súlyos penészkárosodást szenvedtek, melynek megszüntetése Fél Edit érdeme 
volt, és csaknem két évet vett igénybe (B a la ssa  1993. 18).

Az 1945 és 1970 közötti a korszakot az 1947-es 
A gy ű jtem én y  tö r té n e te  1945 és belső múzeumi átszervezés határozta meg, 
1970 k ö zö tt melynek értelmében a textil- és viseletgyűjte

mény a Magyar Osztály különálló egységévé vált. 
Vezetője továbbra is Fél Edit maradt, aki 1951 és 1956 között az osztályvezetői posztot is 
betöltötte. Meghonosított újításai túlléptek a múzeum falain, mind a gyarapítási szempontok, 
mind a leltározás-nyilvántartás korszerűsítése tekintetében.

A textil- és viseletgyűjtemény fejlesztésének ez a szakasza még inkább összeforrott 
Fél Edit nevével, mint a korábbi korszak Györffyével. Intenzív és céltudatos tevékenysége 
eredményeként a gyűjtemény -  a 20. század eleji iramot is meghaladóan -  kiugróan gyors 
gyarapodásának indult. Az állomány 1972 végére elérte a 36 799-es tételszámot, ami az 
1937-es revízióhoz képest 16 396 többletet jelentett, és 16 százalékkal meghaladta a megelő
ző időszak növekedési ütemét (4. számú melléklet). A magas értékhez hozzájárult a külön
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böző intézmények és magánszemélyek hivatalos átadásaiból származó műtárgyak sokasága. 
Ha csak a legnagyobbakat vesszük figyelembe, akkor az ilyen gyarapodások eredménye szám
szerűleg megközelítette a hatezret. Közöttük a legszínvonalasabb anyag az Iparművészeti 
Múzeumtól érkezett 1951-ben (ltsz.: 51.14.1-51.14.1622). A valójában 1624 textília nagyobb 
részét sárközi főkötőhímzések tették ki, kisebb részben az 1873-as kiállításból származó tár
gyak, köztük több olyan nívós hímzés, amelyet még az átkerülése előtt publikáltak, és már 
akkor a magyar népművészet „sztártárgyaivá” váltak. Számos rangos példányt (például úri
hímzést is) tartalmazott a Rákóczi téri iskola volt gyűjteménye (ltsz.: 146830-149924, 
65.130.939-65.130.961). A tudománytörténet számára figyelmet érdemelnek a hírneves po
zsonyi Izabella Háziipari Egyesület mintagyűjteményéből,28 valamint a Nemzeti Színház át
adásából (ltsz.: 70.150.1-70.150.100) származóan az 1912-es operabál matyó öltözetei közül 
megszerzett dokumentációs értékű példányok ( F é l  1970. 10). A Nemzeti Színház két teljes 
és két koszorú nélküli (rekonstruálható) mezőkövesdi Mária-lány öltözetet ajándékozott a 
múzeumnak (ltsz.: 70.150.46-70.150.63), mely a Fél Edit által szerzeményezett kosztümmel 
kiegészítve (ltsz.: 63.35.1-63.35.15, 66.20.6) alkalmassá válhat még egy körmenet megjele
nítéséhez is. A Magyar Állami Népi Együttestől is érkeztek olyan, sokféle helyszínről vásá
rolt ruhadarabok (ltsz.: 71.45.27-71.45.70), melyek megmenekültek a széttáncolástól. Az 
1950-1960-as években ugyanis eredeti viseleteket használtak az előadásokon, s csak a be
szerzési források apadása után tértek át a színpadi kosztümök készíttetésére. A Lajos utcai is
kola államosításakor kötelezően átvett anyag (ltsz.: 143466-143631), valamint Holló Valéria 
Kecskeméti utcai népművészeti boltjának lefoglalt árukészlete (ltsz.: 51.23.1-51.23.566) és 
Dajaszászyné Dietz Vilma mintegy 500 darabos kollekciója (ltsz.: 139943-140439) viszont 
néhány tényleg hiánypótló darabon kívül csak terhére lett a gyűjteménynek, mivel adatolat- 
lan harmad-, negyedrangú példányokból, hímzéstöredékekből állt ( F é l  1970. 5-7).

Fél Edit mind mennyiségi, mind minőségi értelemben kimagasló teljesítményének 
titka az volt, hogy minden lehetséges gyarapítási módot sikerrel alkalmazott. Az új szerzemé
nyek nagy része helyszíni gyűjtésekből származott, amelyet elsőrendűen Fél Edit végzett, de 
a munkában részt vettek vele együttműködő kollégái, Kresz Mária (főleg palóc és kapuvári 
gyűjtésekkel), K. Csilléry Klára (legfőképpen palóc és Pest megye Duna menti területein vég
zett terepmunkákkal), Morvay Judit (palóc és felvidéki gyűjtésekkel) és Hofer Tamás (első
sorban Somogy és Kolozs megyei terepmunkákkal). Hozzájuk néhány, a feltárómunkát segí
tő erdélyi kutató (például Kallós Zoltán) és egy-egy kiválasztott egyetemista (például Varga 
Marianna, akit később is foglalkoztatott) és néhány lelkes pedagógus, amatőr néprajzi gyűjtő 
(például Dajaszászyné Dietz Vilma, Dorogi Márton, Báldy Flóra) csadakozott (FÉL 1989. 7). 
(A továbbiakban, ha nem Fél által gyűjtött tárgyra hivatkozom, zárójelben jelzem a gyűjtő ne
vét.) Korábban Györffy és a vele s a nekik gyűjtők „az ország néhány kiválasztott pontjáról 
hoztak be anyagot. Egy-egy kiszemelt gyűjtőhelyet rendszerint csak egyszer kerestek fel, -  s 
hatalmas tárgyismeretre támaszkodva -  kiemelték a szükségesnek ítélt tárgyakat." Ezzel szem
ben viszont -  a továbbiakban is Fél Edit szavait idézve -  ,,[m]i is megmaradtunk e válogatá
si mód mellett, sőt sokszor a gyűjtőpontokon sem változtattunk, de... mi éveken, sőt évtize
deken át rendszeresen visszalátogattunk az egyszer már felderített gyűjtőhelyre. így kapcso
lataink elmélyültek, a gyűjtők köre is kitágult, a gyűjtőtevékenység fokozódott.” (Fél 1989.

28 Ltsz.: 64.54.1-64.54.28, 64.128.59-64.128.69, 66.145.26-66.145.31, 68.207.44-68.207.47, 68.207.55,
68.207.84-68.207.131, 68.207.174-68.207.178.



Tábla VII.

13. kép: Szemléltető gyűjtemény. 
O bi-ugor gyűjtem ény részlete. 
Iparcsarnok, 1912.

14. kép: Állandó kiállítás, 1929. M agyar csoport. 
Néphagyományok



V i l i .  Tábla

15. kép: Állandó kiállítás, 1929- Magyar csoport. 
Bútor, világító eszköz, dunántúli bútorok

16. kép: Állandó kiállítás, 1929- Magyar csoport. Földművelés



Tábla IX .

17. kép: Állandó kiállítás, 1929. 
M agyar csoport. Pásztorélet

18. kép: Állandó kiállítás, 1929. 
M agyar csoport. Halászat



X .  Tábla

19- kép: Állandó kiállítás, 1929. 
Tengerentúli és rokon népek gyűjteményei. 
Óceánia, csörgők, dobok, sípok, 
zúgattyúk  Uj-Guineából

20. kép: Állandó kiállítás, 1929. 
Tengerentúli és rokon népek gyűjteményei. 
Melanézia, díszbe öltözött pápua férfi



Tábla X L

21. kép: Állandó kiállítás, 1929. 
Tengerentúli és rokon népek gyűjteményei. 
Észak és Közép-Ázsia szamojéd néprajzi 
tárgyak

22. kép: Állandó kiállítás, 1929- 
Tengerentúli és rokon népek gyűjteményei. 
Bolgár vitrin



XII. Tábla

23. kép: Állandó kiállítás, 1929. 
Tengerentúli és rokon népek gyűjteményei. 
Finn halászati, vadászati, háztartási eszközök

24. kép: Állandó kiállítás, 1929. 
Tengerentúli és rokon népek gyűjteményei. 
Afrika, csaga, ruhák, eszközök



Tábla X I I I .

25. kép: Tiszaigar, egy alföldi proletárfalu, 1950. 
Rendezte: Tiszaigari munkaközösség.
Század eleji konyha- és szobabelső

26. kép: Tiszaigar, egy alföldi proletárfalu, 1950. 
Rendezte: Tiszaigari munkaközösség.
Szobabelső



X I V .  Tábla

27. kép: Tiszaigar, egy alföldi proletárfalu, 1950. 
Rendezte: Tiszaigari munkaközösség.
Társadalm i rétegek tablói

28. kép: Fazekasközpontok, 1952. 
Rendezte: Kresz Mária



Tábla X V .

* l|lv%^  1®, T

29. kép: Magyar népviseletek története, 1953. 
Rendezte: Fél Edit. Alföldi pásztorok

30. kép: Magyar népviseletek története, 
1953. Rendezte: Fél Edit.
Kalocsa, Sióagárd



X V I .  Tábla

32. kép: Népm űvészetünk története.
Kiállítás a Budapesti Történeti 
M úzeumban, 1971. Rendezte: K. Csilléry Klára. 
Faluásatásokból származó 
IX —XVI. századi kerám iák
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9.) A helyi társadalomba való beilleszkedésük révén nevelődött ki a falusi és mezővárosi pa
rasztasszonyokból és parasztemberekből az a gyűjtőgárda, amely Fél Edit utasításai alapján 
kutatta fel a keresett dolgokat. Távlati célja az adattári mozgalomhoz hasonló országos gyűj
tőhálózat kiépítése volt, de ez csak részben, személyes kapcsolatai révén, fontosabb gyűjtő
pontjain valósult meg. A legaktívabb adatközlői-gyűjtői voltak Kubránszky Sára Decsről, And
rás Jánosné Szakmáról és legfőképpen Gari Takács Margit Mezőkövesdről, akinek alakját oly 
sok írásában megörökítette. Kezdetben maga is gyakran fordult meg terepen, később, az 
1960-as évektől kezdve -  az átányi monográfia feldolgozási munkálatai miatt -  egyre jobban 
hagyatkozott megbízott kollégáira és betanított helybeli felvásárlóira, adatközlőire. Az ekkor 
megszerzett nagy együttesek is az ő közvetítésükkel jöttek létre. A tervszerűen gyűjtendő tár
gyak körét tehát továbbra is meghatározta még a muzeológus kollégáknál is, az alkalomsze
rűen felkínáltakat pedig erősen megrostálta.29 Kialakított egy köztes, harmadik gyarapítási 
módot, amely értékét, színvonalát tekintve átmenetet jelentett a terepen gyűjtés és az alkal
mi vásárlás között: irányításával teljes öltözeteket, illetve lakástextil-együtteseket adatoltan 
hoztak be a múzeumba eredeti használóik. így több esetben a véledenszerűnek indult gya
rapodás tervszerű gyűjtéssé fejlődött.

Működésének eredményeként megállapítható, hogy míg korábban a gyűjtemény 
70 százalékát alkalmi úton bekerült tárgyak tették ki, addig most az összetételben túlsúlyba 
kerültek a tervszerű gyűjtéssel beszerzett objektumok, megfordult végre az arány ( F é l  
1970. 10; 1989. 6). Fél Edit a terepgyűjtéseken kívül élt azokkal az alkalmakkal is, amelye
ket a felajánlott magángyűjtemények kínáltak, s ily módon terepen már fellelhetetlen, de a 
magyar textil- és viseletkultúra számára kulcsfontosságú darabokhoz, például a Keresztes Ti- 
bor-féle kollekcióból az első kiállításra alkalmas hibátlan hódmezővásárhelyi párnavéghez 
(ltsz.: 64.128.3), Sárközből az ismert forma elődjének tartott recefőkötőhöz (ltsz.: 64.128.5) 
és Ferenczy Jolán hagyatékából egy dúsan hímzett sárközi halottas párnához (ltsz.: 61.47.9.) 
juttatta a gyűjteményt ( F é l  1962. 238; 1965. 228, 230). A korszak nagy vállalkozásának, a 
Magyar néprajzi atlasznak a munkálatai alig hoztak gyarapodást, mégis az a néhány bekerült 
tárgy fontos kiegészítője lett a gyűjteménynek. Példa rá a Morvay Judit által felfedezett egy
szerű köre nélküli pendely, amely egy korábban ismeretlen szabástípust tett kézzelfogható
vá immár két helyszínről is (Morvay Judit: leltári szám: 56.57.1; Balogh Jánosné Horváth 
Terézia, leltári szám: 62.108.1). Fél Edit a múzeumban véletlenszerűen felbukkant tárgyak
ból is választott, ha azok a gyűjtemény számára értékeseknek bizonyultak. Ilyen volt az a 18. 
századból való kámoni menyasszonyi lepedő színes virágcsokros-korsós és pávás mustrájú 
hímzett széle, amely a Néprajzi Múzeum jelenlegi állandó kiállításának plakátját díszíti 
(ltsz.: 66.71.501).

A nagyszabású tervek megvalósításához a múzeum kiegyenlítettebb, s viszonylag 
nagyobb pénzügyi kerete nyújtott fedezetet. Emellett azonban Fél Edit a gyűjtemény javára 
tudta fordítani a külföldön rendezett kiállítások adta lehetőségeket. Ha nem is a 19. századi 
méreteknek megfelelően, de mindenképpen felpörgette a tárgygyarapítás volumenét a ma
gyarországi népművészetet reprezentáló 1953-as moszkvai és az 1968-as párizsi bemutatko
zás révén. A kiállításcentrikus gyűjtés speciális alkalmát jelentette az 1848-1849-es forrada
lom és szabadságharc centenáriuma is, melyre Kresz Mária derítette fel a téma néprajzi vo
natkozásait. így került a gyűjteménybe a palóc és a matyó néprajzi csoporttól származó több

29 Balogh Jánosné Horváth Terézia, illetve N. Fülöp Katalin szíves szóbeli közlése.
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„Kossuth-bankós” motívummal díszített textília és némely palóc faluban (Kazár, Maconka) 
viselt „Kossuth-gyászos” női öltözet (a kazári öltözet leltári száma: 140651-140673).

A korábbi gyűjtési koncepciók a paraszti kultúra táji különbségeinek és a minden
napi élet régies elemeinek a keresésén alapultak. Fél Edit mindezeket szem előtt tartva, a 
nemzetközi néprajzi és antropológiai irodalom felhasználásával azt a célt tűzte ki, hogy a mú
zeumi tárgyak segitségével a régi, eltűnőben lévő paraszti életet minél pontosabban, minél 
szélesebb körűen ábrázolja (FÉL 1989. 11). Ezt érvényesítette Hofer Tamással végzett átányi 
gyűjtésében. A múzeumi lehetőségek azonban inkább a szűkebb témában, de több helyszí
nen folyó, az országos képet jobban kirajzoló gyűjtéseknek kedveztek. Ezt a keretet Fél Edit 
azzal töltötte ki, hogy továbbra is elsősorban összetartozó együttesekben gondolkodott, s a 
tárgyak társadalmi és kommunikatív tartalmának megragadására törekedett.

A gyarapítás területi megoszlásában a korábbi elképzeléseknél határozottabban kör
vonalazta törekvéseit. Legfőbb célja az volt, hogy a gyűjtéseket legyezőszerűen kiterjessze az 
országban és a magyarságot érintve a Kárpát-medencében, úgy hogy elsősorban korának ne
vezetes, kiemelkedő textil- és viseletkultúrájú területeiről és azok központjaiból szerezzen be 
reprezentatív készletet. Jól látszott ez a szándéka az 1953-as moszkvai népművészeti és buda
pesti népviselet-kiállítás előkészületeinél, amikor ő és felkért munkatársai a Rábaközből (Ka
puvár: Kresz Mária, ltsz.: 52.18.1-52.18.17, 52.18.31-52.18.36), Sárközből (Decs: Fél Edit),30 
Sióagárdról (K. Csilléry Klára, ltsz.: 52.17.20-52.17.25), Galga mentéről (Túra: Kresz Mária, 
52.25.12-52.25.32), a palóc vidékről (Vizslás: K. Csilléry Klára, ltsz.: 52.20.1-52.20.3, 
52.20.5-52.20.57; Hollókő: Varga Marianna, ltsz.: 52.107.20-52.107.25), Mezőkövesdről 
(Dajaszászyné Dietz Vilma, Morvay Judit)31 és Kalocsa környékéről (Szakmán K. Csilléry 
Klára)32 vásároltak meg kosztümöket. A legmarkánsabb jellegzetességeket mutató csomópon
toktól később csak a Sárköz esetében tért el, ugyanis a néprajzi táj Pest megyei oldalán a las
súbb és megkésett fejlődésű Ersekcsanádon és Szeremlén alkalmasabb terepet talált a kutatás
ra, mint a klasszikus, de átalakulóban lévő Tolna megyei részen. A palettát a Dunántúlra tele
pített bukovinai székelyek és moldvai csángók anyaga színesítette az 1940-es évek végén a 
néprajzi feltárást szervező budapesti egyetemi néprajzi tanszékek közreműködésével. A jelen
legi országhatárok közé szorított kutatási terület az 1960-as években tágult, mégpedig elsősor
ban a népi hagyományokat még elevenen őrző Erdély felé, ahonnan a magyarság anyaga szá
mos kalotaszegi, torockói, mezőségi, szilágysági, székelyföldi és gyimesi csángó textillel bővült.

Az állomány nemzetiségi összetételének alakításában Fél Edit a magyarság anyagá
nak elsőrendű gyarapítása mellett a mai határokon belül élő nemzetiségek textilművességét 
és jellemző viseletét kisebb készlettel reprezentálta. A német nemzetiséget disszertációjára 
támaszkodva Harta, majd Tolnamözs, a szlovákságot Bánk és a Pest környéki jómódú, piaco- 
zó falvak lakosságának, a délszláv nemzetiségeket pedig főként az alsószentmártoni sokácok- 
nak a tárgyaival képviseltette. Az ország kisszámú románsága kimaradt látóköréből.

A korszak gyarapítási koncepciójának visszatérő újdonsága (lásd 19. század vége) a 
funkcionálisan összetartozó együttesek szerepének növekedése volt. Beszerzésükkor viszont

30 Ltsz.: 52.14.18-52.18.23, 52.14.29, 53.3.11-53.3.22, 53.65.1-53.65.2.
31 Ltsz.: 52.26.2-52.26.10, 52.26.12-52.26.13, 52.26.22, 52.42.2, 53.7.3-53.7.8, 53.7.10-53.7.13, 53.7.16- 

53.7.19, 53.7.34, 53.7.21-53.7.23, 53.7.25, 53.7.28-53.7.32.
32 Ltsz.: 51.13.38, 52.19.1-52.19.7, 52.19.10-52.19.12, 52.19.14-52.19.17, 52.19.19-52.19.24, 52.23.1- 

52.23.3, 52.23.5-52.23.16, 53.42.3-53.42.4, 53.89.11-53.89.12.
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már egyre jobban érvényesült a néprajzi muzeológia szakosodása. A teljes szobabelsők gyűj
tését az 1950-es évek elején Fél Edit ösztönzésére és támogatásával K. Csilléry Klára vállal
ta fel.33 A gyűjtés a kollektiv tiszaigari monografikus kutatás keretein belül indult többek kö
zött azzal a céllal, hogy a helyi paraszti társadalom rétegződését a lakáskultúrában is doku
mentálja (B a k ó  1954).34 Később K. Csilléry Klára a legfontosabb berendezési típusok térbe
li és időbeli változatait igyekezett megszerezni, továbbra is ügyelve a vagyoni különbségek 
szerinti differenciálásra (K. C sil l é r y  1989b. 39-41). Az elsősorban lakáskultúrára és bútor- 
művességre irányuló gyarapítás a textilanyagban is egymáshoz illő darabokat hozott felszín
re. A martosi, tiszaigari, faddi, valamint az új gyűjtésekkel kiegészített sárközi és mezőköves
di szobabelsőkhöz az ország további öt pontjáról származók csatlakoztak. A legrégiesebb tí
pust, a 19-20. század fordulójának nagycsaládi életmódját felidéző palóc lakókonyha és há
lókamra képviselte, amelynek bútorzata, valamint számos, házilag szövött lakás-, háztartási és 
gazdaságban használt textilje Bodonyból és a vele szomszédos községekből adódott össze (K. 
Csilléry Klára, Morvay Judit).35 Más típusként került be egy kapuvári nagygazdaház parádés 
szobája, karácsonyi ünnepre is felkészítve. A szobabelsőben az ablakokon „angyalos” gyári csip
kefüggöny volt, a mennyezetes ágy rece- vagy horgolt hímű, illetve hövcji hímzéssel kivarrott 
végű gyolcs- és damaszthuzatú vánkosait és dunyháit fodros batiszt ágyfüggöny takarta, de eb
ben a polgárias miliőben a korábbi hagyományt éltette tovább a vászon karácsonyi abrosz felte
rítése (K. Csilléry Klára, Horváth Terézia, Sarosácz György).36 A Duna mentét a 19-20. szá
zad fordulójáról, a polgáriasultabb mezővárosi környezetből származó dunapataji és a népmű
vészet kivirágzása előtt uralkodó állapotoknak megfelelően egy Kalocsa környéki, szakmári tisz
taszoba képviselte. Mindkettő díszét a fehér lyukhimzéses ágyneművel megrakott vetett ágy al
kotta (K. Csilléry Klára , ltsz.: 67.157.50-67.157.56; 65.91.167-65.91.176). A hazai nemzetisé
geket a hartai német szoba kékfestő textilekkel kiegészített bútorzata reprezentálta (K. Csilléry 
Klára, ltsz.: 64.91.1-64.91.10, 68.67.25-68.67.28). Fél Edit a teljes enteriőrökből nyerhető ké
pet a parasztház szerves és látványos egységével, a vetett ágy díszes textíliáival kerekítette ki. 
Példa rá a két maconkai cifra szőttes ágyneművel felvetett „tornyos nyoszolya” (Kresz Mária, K. 
Csilléry Klára, Morvay Judit)37 és a Mezőkövesdről bekerült kétféle (fehér gyolcs, illetve piros 
alapú kasmír) garnitúra (Fél Edit).38 A határon kívüli magyarságtól, Kalotaszegről és Székely
földről kizárólag bútorzat nélküli holmik, a szobát felékesítő abroszok, rúdravalók és falvédők 
juthattak a múzeum birtokába. A lakásbelsőkhöz csak elvétve gyűjtöttek viseletét. A bodonyi 
enteriőrhöz hozzátartozott az anya és teknőbölcsőben nyugvó csecsemőjének figurája, de a töb
bihez csak esetenként lehet a gyűjteményből öltözeteket hozzárendelni. Ebben a vonatkozás
ban a 20. századi szakosodottabb gyűjtések kevesebbet hoztak a 19. századiaknál.

Fél Edit korszakának legmeghatározóbb jellemvonása a teljes viseletek iránti fo
kozott érdeklődés volt. A most is rendelkezésünkre álló korpusz java részét közvetlenül

33 K. Csilléry Klára szíves közlése.
34 Ltsz.: 142831-142833, 50.14.2-50.14.13, 50.14.66, 50.14.70, 50.14.93, 50.14.110.
35 Ltsz.-. 141342, 54.27.58, 54.93.99-54.93.103, 54.93.105-54.93.108, 54.93.110-54.93.114, 54.93.129- 

54.93.131,54.93.140,55.73.1-55.73.2,56.50.1-56.50.35,56.50.92-56.50.93,57.17.1-57.17.13,67.146.1- 
67.146.5.

36 Ltsz.: 64.94.43-64.94.63, 64.94.117-64.94.121, 66.68.43-66.68.44.
37 Ltsz.: 141368-141374, 141376-141377, 141423, 141497-141500;54.27.48-54.27.57.
38 Ltsz.: 70.25.16-70.25.17, 70.162.227-70.162.234; 55.4.1-55.4.8.
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vagy közvetetten Fél Edit teremtette meg. Ez akkor is igaz volna, ha a millenniumi anya
got felállításának állapotában őrizné a Néprajzi Múzeum. Fél Edit az együttesek kiemelt 
kezelésében és a válogatás szempontjaiban visszakanyarodott az 1896-os gyűjtési elvekhez, 
de túllépett közvetlen elődeinek a -  ritkán ugyan, de mégis -  bekerült öltözeteknél tapasz
talható, erősen általánosító összeállítási gyakorlatán („sárközi leány”, „matyó asszony”, „ka
lotaszegi férfi” figurája). Fél Edit gyűjtései sem voltak mentesek bizonyos fokú tipizálás
tól, de múlhatatlan érdeme volt, hogy minden korábbi kísérletnél pontosabban és részle
tesebben igyekezett az öltözeteket lelőhely, életkor, családi állapot, alkalom és sokszor val
lás, foglalkozás, vagyoni helyzet szerint behatárolni, hogy ezen keresztül válhassanak azok 
a viselet finom jelrendszerének kifejezőjévé (vö. K. C sil l é r y  1984). S bár a korszak gya
rapításai topográfiai és nemzetiségi tekintetben -  a múzeum sokkal korlátozottabb lehető
ségei miatt -  nem érték el az 1896-ban megvalósult széles spektrumot, de hitelesség tekin
tetében túlszárnyalták azt. A millenniumi falu anyagához hasonlóan a teljes viseleteknél 
kevésbé érvényesítette a történeti szemléletet, mert a felbomló paraszti világ és a helyen
ként még viruló textil- és viseletkultúra szoritásában elsősorban a közelmúlt anyagának 
mentésére vállalkozott mind a hagyományokhoz jobban ragaszkodó, mind az újításokat 
könnyebben befogadó közösségeknél. Ezért a beszerzett teljes viseletek többsége az 1920-as 
és az 1950-es évek közötti időből származott. Ügyelt azonban a paraszti viseletfejlődés 
szempontjából hiányzó láncszemnek számitó öltözetek pótlására is, mint amilyenek a 19. 
századi jellegzetes parasztpolgári viseletek (debreceni pártás lány kiállításhoz kombinált öl
tözete, Hofer Tamás; ltsz.: 139808, 53.50.1, 53.52.1-53.52.4). Györffyhez híven figyelem
mel volt az egyes öltözetekben megőrződött archaikus vonásokra. Ennek köszönhetően 
gyarapodott a gyűjtemény egy hosszú inges, pendelyes, vászonkötényes, öregasszonynak 
való nyári munkaruhával Kalotaszentkirályról (ltsz.; 65.21.2-65.21.4) és a nagy múltú ha
lottas köntösök néhány századfordulós példányával Mezőkövesdről ( F é l  1965. 226, 236; 
ltsz.: 64.113.1-64.113.4).

Fél Editnek még szembeötlőbb törekvése volt a viseletek gyűjtésekor, hogy -  Jan
kó szándékaihoz hasonlóan -  a nevezetes népviseletes területeken az ideális típust leginkább 
hordozó „gócpontokból” szerezze be anyagát ( F é l  1989. 10). Ehhez csak mutatóban csatla
koztak a városi, mezővárosi polgárosultabb ruházatok. (Márkus Mihály 1938-as nyíregyházi 
gyűjtését követően Debrecen: Hofer Tamás, Hódmezővásárhely: Fél Edit.39) Az ország na
gyobb területein, a népviseletes szigetek köztes részein viselt visszafogottabb, formájukban 
parasztos jellegű, de színeikben, díszítéseikben polgárias vonásokat mutató öltözetek viszont 
kikerültek látóköréből. Fél Editnek az igazán nagy gyarapítási attrakcióit a népviseletes „cso
mópontokból” kiválasztott néhány településen, Mezőkövesden, Szakmáron és Kalotaszent- 
királyon végzett „mélyfúrásai” hozták. Mondanivalója is legteljesebben az innen származó vi
seletsorozatokból bontakozott ki, melyet az országos anyag vagy megerősített, vagy kiegészí
tett, illetve a változatok sokaságát dokumentálta, a gyűjteményből is bemutatható módon. Az 
életszerűség érzékeltetésére jelzésszerűen beszerezte az öltözetek viselőit körülvevő környe
zet olyan tárgyait is, mint a kisebb bútorok vagy edények.

Egy adott településen a gazdasági és társadalmi viszonyoknak az öltözetben meg
mutatkozó jelzéseit legsokoldalúbban mezőkövesdi gyűjtéseivel fejezte ki nemcsak az egyén, 
hanem a társadalmi csoportok oldaláról is. Megvásárolta ugyanis az 1930-as évekből a mező

39 Ltsz.: 135892-135901; 53.50.1, 53.52.1.1-53.52.1.4; illetve 53.66.1-53.66.3.
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kövesdi elöljáróság,40 illetve annak ellentéteként a koldustársaság41 12-12 tagjának öltözetét. 
Ezek a vagyoni különbségeken túl további információkat is elárultak a helyi viszonyokról. 
A bíróé és a hiteseké a tudatosan vállalt paraszti identitást szimbolizálta, hiszen nadrágra ölt
ve is fenntartotta a korábban már elhagyott inges-gatyás formát. Vallásos tevékenységével a 
falu szokásrendjébe illeszkedő koldustársulaté pedig -  az elhunytak után maradt köznaplós 
holmik adományozásának szokásaként -  időbeli eltolódással a hétköznapi matyó viseletét 
tükrözte vissza ( F é L - H o f e r  1970. 134). A társadalmi rétegződés árnyaltabb ábrázolását szol
gálta egy leány számára előkészített summásláda minden beletartozójával együtt (ltsz.: 69.13.2- 
69.13.30), egy férfi summásöltözet és a piacon munkaerejét árusító szegény ember „cájgöltö- 
zete” (F é l  1989. 16; ltsz.: 70.162.148-70.162.157, 70.162.140-70.162.147). Az 1920-as évek 
társadalmi keresztmetszetét volt hivatva dokumentálni a matyó iskoláscsoport: „A gyűjtést 
konkrét személyekhez kötöttük... s az öltözetüket tőlük maguktól szereztük be, részben más 
kortársaktól. Az öltözetekkel felgyűjtöttük egykori viselőik személyi adatait is, és szándé
kunk, hogy egy adandó kiállítás keretében az iskolapadokban ülő valamennyi gyerek palatáb
lájáról leolvasható lesz, neve mellett... családi-társadalmi helyzete, ami az egyes öltözetek 
anyag-, forma- és szín szerinti eltéréseit is magyarázza majd egyben.”42 ( F é L -H o f e r  1970. 
134-135.) A kisdednevelési kiállítás anyagához fogható, 16 kisiskolást „elővarázsoló” kollek
ció a néprajzi tárgygyűjtés szemléletbeli változásának megfelelően már nem az ország terüle
ti és nemzetiségi sokszínűségéről, hanem egy településen belül a társadalmi különbségek sze
rint változó viseletek egymás mellé állításáról vall. A gyűjtés lebonyolítása jó példája Fél Edit 
gyarapítási módszerének, hiszen útmutatásai nyomán, a mezőkövesdi Takács Gari Margit se
gítségével Varga Marianna szerezte be az egyes darabokat.

A viselet jelrendszerében a hétköznapi életmódot, a nagycsaládi kapcsolatokat Fél 
Edit a módos szakmári vacsorázó család jelenetének összeállításával érzékeltette. Három 
nemzedék mindkét nembeli öltözéke került itt egymás mellé az 1930-as évekből, nyári és 
téli változatban, a gyűjtemény legteljesebb hétköznapi viseletsorozatát alkotva (F é l - H o f e r  
1970. 130).43

Az emberi életút társadalmilag elvárt programját -  a múzeum történetében először 
-  két gazdagnak tartott, de térben, időben és tartalmát tekintve egymástól különböző meny
asszonyi kelengyével képviseltette. Az 1920-as évekből való 322 darabos kalotaszentkirályi 
kelengye ( F é l - H o f e r  1969b)44 a hagyományosabb elvárásoknak megfelelően egész életre

40 Ltsz.: 67.167.1-67.167.18, 69.62.124, 70.49.66-70.49.89, 70.156.1, 70.162.1-70.162.4, 70.162.6, 70.162.7, 
70.162.9-70.162.13, 70.162.15-70.162.19, 70.162.239, 70.162.241-70.162.243,70.168.175-70.168.177, 
70.168.185.

41 Ltsz.: 68.207.159-68.207.169, 69.110.1-69.110.14, 70.49.1-70.49.15, 70.49.17-70.49.26, 70.49.28- 
70.49.40, 70.162.20-70.162.35, 70.162.39-70.162.54, 70.162.58-70.162.73, 70.162.75, 70.162.78- 
70.162.92, 70.162.96-70.162.112, 70.162.116-70.162.131, 70.162.136-70.162.139.

42 Ltsz.: 67.51.1-67.51.12, 67.51.14, 67.51.15, 67.51.17-67.51.91, 67.51.93-67.51.96.
43 Ltsz.: 67.50.1-67.50.32,67.50.43,67.50.62,67.50.68-67.50.86,67.136.5-67.136.9,68.32.10-68.32.17, 

68.32.20-68.32.40, 68.32.42-68.32.44, 69.81.6, 69.81.7.
44 Ltsz.: 138903, 59.109.32, 60.141.6, 61.165.12, 61.165.22, 61.168.1, 62.52.8, 62.52.10, 62.52.12, 

62.62.5, 62.167.59, 63.19.3-63.19.16,63.19.20-63.19.23, 63.67.24-63.67.40, 63.67.42, 64.21.3-64.21.4, 
64.21.6-64.21.18, 64.98.4-64.98.5, 64.119.27, 64.119.29, 65.8.6-65.8.7, 65.21.10, 66.149.1- 
66.149.67,67.42.1-67.42.102,67.72.7,67.166.1-67.166.41,68.7.7-68.7.8,68.114.1-68.114.16,68.152.1, 
68.152.3-68.152.20, 68.152.31, 69.64.1-69.64.2.
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szólóan tartalmazta a szükséges testi ruhadarabokat, lakás- és háztartási textileket. Az 1940-es 
évekbeli, 234 darabot számláló Kalocsa környéki szakmári stafírung (Fél Edit)45 az állandó 
megújításra berendezkedő társadalom terméke volt. Ezért a kalotaszegi a teljesség igényével 
került be, míg a szakmári jelzésként csak a női ruhatár alapját képező, 19 öltözetet kitevő fel
sőruhákból és kiegészítőikből, valamint a lakás- és háztartási textilek mutatványkészletéből 
áll. A kalotaszegi kelengye a hagyományos vászonalapú textilkultúrát képviselte, abban az ér
telemben is, hogy egyesítette az újabb divatú holmikat a megörököltekkel, mig a szakmári ho
zománnyal Fél Edit az új népművészetet kívánta dokumentálni a háziipari központ sablon
munkája helyett ( F é l - H o f e r  1969b. 16-17; 1970. 131-132; F é l  1970. 11). Mindkét kelen
gye utólag összeállított, a szakmári részben rekonstruált, ezért a szükséges és elvárt normá
kat jobban képviselik, mint a tényleges valóságot.

Az életút végén a kelengye maradékaként került a gyűjteménybe Mezőkövesdről 
egy idős asszony (Bencsik Mátyásné) hozományládája teljes tartalmával együtt. A ládabeli 
holmik felölelték mindazt, amit az ember öregségére szükségből (halálra való holmik), em
lékből (keresztelőtakaró) vagy értéke miatt (ékszerek) megőrzésre érdemesnek tartott 
( F é l - H o f e r  1970. 132, 134).46

Az emberi életút viseletsorozatokban való nyomon követése (a csecsemőkortól a ha
lálig) legárnyaltabban a mezőkövesdi férfi- s női, a szakmári női, elnagyoltabban pedig a mar- 
tosi, kalotaszegi és érsekcsanádi öltözeteknél vált lehetségessé. Fél Edit érdemének tudható be, 
hogy a nagy életfordulókon kívül a muzeológiában kevésbé számon tartott korosztályváltozá
sokat is érzékeltetni próbálta. Ezért a kisdedkor eyyberuhái, zubbonyai, azaz felsőrésszel egybe- 
varrt szoknyái, a kisgyermekkor kétrészes, felnőttes formájú, de szerényen díszített ruhái (pél
dául Mezőkövesd: „elsőszoknyás” lánykaöltözet) mellett egy bérmálkozási és több, konfirmá
cióra illő öltözetet gyűjtött.47 Neki köszönhetjük azt a torockói magyar és Baranya megyei 
alsószentmártoni sokác leányöltözetet, amely az eladósorba kerülést a párta, illetve a koszorú 
alatt félig rejtve viselt selyem, illetve gyapjú fonalkötegekkel jelzi (FÉL 1961b. 93; 1989. 13; 
ltsz.: 65.88.1-65.88.15, 60.34.1, 60.34.18). Ide sorolható az eljegyzés üzenetét hordozó tár
gyak sora. A korszak gyűjtései révén a viselet korjelző funkciója az idősebb korosztályok felé 
ugyancsak bemutathatóvá vált. Az élet nagy fordulópontjaihoz: az esküvőhöz és a halálhoz 
köthető öltözetek egybefogták a legfontosabb formai és színvilágbeli változatokat. A halál és 
gyász témáját a gyűjtemény számára Fél Edit fedezte fel, ugyanis a korábban véletlenszerűen 
a múzeumba sodródott halottas párnák és lepedők egy-egy példánya helyett az előre összeké
szített, úgynevezett halottas batyukat (Mezőkövesd: Fél Edit, ltsz.: 65.37.9-65.37.18; Szeretn
ie: Horváth Terézia, ltsz.: 69.159.14-69.159.28), a gyász és halál esetére való egyes darabokat 
és készleteket -  szobatextileket, ruházatokat, ravatali készületeket -  tudatosan gyűjtötte és 
gyűjtette több helyszínről (például Csököly: Hofer Tamás és Fél Edit, Mezőkövesd: Fél Edit, 
Ersekcsanád: Fél Edit és Horváth Terézia, Szakmán Fél Edit, Kalotaszeg: Fél Edit, Sóvárad:

45 Ltsz.: 69.171.3, 69.171.20,69.171.27, 69.171.39,70.3.1,70.67.1-70.67.12,70.67.37-70.67.69,70.67.71- 
70.67.72, 70.67.74-70.67.75, 70.116.10-70.116.17, 70.116.20-70.116.26, 70.116.28, 70.116.30- 
70.116.32, 70.116.34-70.116.39, 70.116.47-70.116.48, 70.116.51-70.116.55, 70.168.81-70.168.86, 
70.168.88-70.168.90, 70.168.92-70.168.98, 72.95.1-72.95.4.

46 Ltsz.: 69.28.1-69.28.2, 69.62.1-69.62.88, 69.62.123.
47 Ltsz.: Szakmar, 65.36.42-65.36.55; Torockó, 66.16.4-66.16.9, 66.16.16-66.16.19; Martos, 

64.59.5-64.59.10, 64.59.12.1-64.59.2; Iklad, 66.49.1-66.49.19; Sóvárad, 66.79.47-66.79.54.



Fél Edit). Ahogyan az öltözetek s kiegészítőik (tarisznyák), és lehetőség szerint a lakástextí
liák, úgy a halálra való holmik is tükrözték a helyi szokásoknak megfelelően az elhunyt korát, 
családi állapotát. Mindezek függvényében a ravatalozókészületek például fehér, sárgított, kék, 
fekete, piros és színes változatokban kerültek a textilgyűjteménybe, hagyományosabb és pol- 
gáriasultabb formában, a halálhoz kötődő tradicionálisabb rítusokhoz kapcsolódóan sok ar
chaikus vonást megőrző darabokkal egyetemben ( F é L - H o f e r  1966c. 355-356; F é l  1970. 
135-136, 146). Az öltözetek gyűjtésénél a legfontosabb szemléletváltást az jelentette, hogy 
a néprajzi muzeológiában megmerevedett sztereotípiák helyett Fél Edit a viseleteknek a kü
lönféle alkalmakhoz igazodó változtathatóságát -  például bérmálkozás alkalmával viseltből, Má- 
ria-lány ruházatból, konfirmációsból menyasszonyi, nagyünnepi, halotti -  a szükséges kellé
kekkel együtt a gyűjteményi anyag szintjén is megfogalmazta48 (FÉL 1989. 15).

A viseletnek az ünnepek és hétköznapok rendjébe illeszkedő fokozatait a szakmári 
és cserhátsurányi példák mellett legkövetkezetesebben, de az eddigi gyakorlattól eltérően ta
lán nem a legmegfelelőbb helyszínt választva, egy ajaki katolikus asszony ruhatárából megvá
sárolt kilenc alkalomra való öltözettel, köztük a hónap négy vasárnapjára rangsor szerint il
lőkkel képviseltette (Fél 1965. 228-229).49 Gyűjtéseivel a jeles napokhoz kapcsolódóan a 
pünkösdölő leányok (részben rekonstruált ruházatú) alakjai váltak bemutathatókká (ltsz.:
62.51.1-62.51.22).

Általában az élő viseleteket leggazdagabb formájukban gyűjtötte, és azon belül a 
divatváltozásokra volt tekintettel. Példa rá a 19-20. század fordulójáról az inges-gatyás- 
posztómellényes és az 1910-es évekből a fehér vászonpantallóból és egyenruhaformára sza
bott kabátból álló túrái legényöltözet (ltsz.: 134900-134907, 63.81.2-63.81.4). A sárközi 
Decsről olyan új divatú menyecskeöltözetet vásárolt meg, amelynek ruhadarabjait a „parasz
tos” tarkaság helyett már egymáshoz hasonló rózsaszínes selyemből varrták (ltsz.: 53.3.11- 
53.3.22). A jelmezzé váló viseletek gyűjtését Fél Edit nem tartotta feladatának, de a század 
eleje óta elterjedt szüreti bálok „magyar ruháiból” a jelenség megörökítésére mégis gyűjtött 
mindkét nem számára valót Kolozsvár-FIóstátról. Igazi jelmeznek a férfié tekinthető, hiszen 
a gatyát a posztónadrágra felölthető két pendelyből, a lobogós ujjú inget pedig a mellény kar
öltőjébe illeszthető pótujjakból alakították ki (F é l - H o f e r  1970. 138, 140; ltsz.: 67.107.61- 
67.107.67, 61.107.82-61.107.92). A korábban érvényesülő gyűjtési koncepciók a férfiöltöze
teknél a jellegzetesen parasztosnak tartott vászonruházatot részesítették előnyben. E korszak
ban viszont örvendetesen, de nem elégségesen megszaporodott a posztóruhák száma, a sajá
tosan helyi ízlésű, világoskék posztóból készült és színes gombkötőmunkával díszített kapu
váritól a legkeletibb előfordulását példázó kolozsvár-hóstáti egyszerű, fekete gyári posztós 
csizmanadrágos változatáig.50 Az öltözetek nagyobb része a millenniumi beszerzésekhez ha
sonlóan legtöbbször alsóruháikkal együtt került be.

A korábbi korszakok elsősorban a formájukban és díszítettségükben szép tárgyak
nak kedveztek. Fél Edit és munkatársai sem hagyták figyelmen kívül az esztétikai szempon
tokat, de mellette a mindennapi élet tárgyi világát is meg akarták mutatni, ezért szándékaik

48 Ltsz.: Szakmár, 65.36.31, 65.36.42-65.36.55; Martos, 64.59.5-64.59.10, 64.59.12.1-64.59.2; Ajak,
64.7.1- 64.7.12, 64.727, 64.4710, 64.47.25; Mezőkövesd, 52.26.22, 53.7.18, 53.7.19, 53.7.23, 53.7.25,
55.54.1- 55.54.8; Érsekcsanád, 60.57.1-60.57.5.

49 Ltsz.; 64.7.1-64.7.21, 64.47.1-64.47.7, 64.47.10-64.47.31, 64.73.5-64.73.13, 64.73.17.
50 Ltsz.: 54.49.26-54,49.27; 67.107.82-67.107.84.
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szerint növekedett az egyszerűbb darabok és együttesek aránya. A gyűjtemény ebből az el
gondolásból gyarapodott egy érsekcsanádi fekhely köznaplós ágyneműjével51 (K. Csilléry 
Klára), az ország több pontjáról származóan egyszerű konyhai textíliákkal (például Sarkad
ról, Hódmezővásárhelyről)52 és számos köznapi és munkaruhával. A dologra való ruházatok 
közül Díósjenőről egy szénagyűjtésre befogott női ruházat (Fél Edit és Grynaeus Istvánné 
Papp Emília, ltsz.: 61.132.1-61.132.11.), valamint egy arató párnak való maconkai felszerelés 
érdemel figyelmet, amelyhez a gyűjtő Kresz Mária a marokszedő speciális vászon kar- és láb
szárvédőit is megszerezte.53 A kifejezetten munkára készített (és nem munkára befogott köz
napi és kopott ünnepi) durva kendervászon ruhák közül a nyersszínű ing és „fűzfagatya” és 
a kékre festett „pantalló” Kalotaszegről,54 valamint Mezőségen fejéskor a hétköznapi viselet
re öltött vászonujjas (ltsz.: 63.7.30) emelhető ki.

Az egyes tárgyak és a belőlük esetenként összeállítható sorozatok esetében épp
úgy, mint az együtteseknél, abban hozott újat Fél Edit, hogy funkciójuk és kommunikatív 
tartalmuk alapján korábban ismeretlen változataikat derítette fel. így például a sokoldalúan, 
még rituális célokra is használt kendőknek, lepedőknek sokszor formában és díszítésben is 
eltérő válfajait sorakoztatta fel (lásd sirató, mosdató, csecsemőknek szemtakaró kendő). 
A korszakban a gyűjtemény anyagának történeti elmélyítésére is kínálkozott alkalom. Ekkor 
kerültek be a lakást díszítő textíliák köréből olyan kor- és stíluskritikai vizsgálatokhoz elen
gedhetetlen példányok, mint az 1700-as datálású, dúsan hímzett szombathelyi díszlepedő 
(Takács Lajos, ltsz.: 66.53.1) és az 1793-as évszámú székely lepedővég „Tankó Juci varta” 
felirattal (ltsz.: 63.98.5).

A gyarapítások egy másik, kiemelésre méltó vonulatát az új tárgyféleségek felderí
tése jelentette. A 19. századi székelyföldi „festékes” gyapjútakarók ismeretében igazi megle
petésként hatott az erdélyi kutatók (például Kallós Zoltán) révén felfedezett mezőségi, szé
kelyföldi gyapjúszövés változatos és élő népművészete. Hatására indult meg a központi ma
gyar területeken a még fellelhető emlékek felkutatása, így a sokác gyapjúszőttes-kultúra em
lékeinek gyűjtése. Andrásfalvy Bertalan a múzeum számára ekkor szövette újra az áttelepült 
bukovinai székely asszonyokkal a hazájukban saját használatra szánt és a román lakosságnak 
eladásra készített takarókat. Mind a vászon-, mind a gyapjúszövésnél tapasztalt sokféleség a 
gyűjtést a mintavariációk és a szövéstechnika irányába tolta el ( F é l - H o f e r  1970. 144-146; 
K a t o n a  1994).

Bár nem ismeretlen, de mindenképpen elhanyagolt területnek számított az ék
szerkutatás, melyet az 1965-ben muzeológusnak kinevezett Balogh Jánosné Horváth Teré
zia -  Fél Edit gyűjteményfejlesztési és tudományszervezési koncepciójához illeszkedve -  
tárgy- és még több adatgyűjtéssel alapozott meg. A korábbi bajai ötvösségkutatásokhoz csat
lakozva elsősorban e téma néprajzi vonatkozásait tárta fel (B. H o r v á t h  1971; 1972a; 1983; 
1994a; 1994b).

Fél Edit még Györffy Istvántól kapott feladatként törekedett a temérdek adatolat- 
lan vagy pontatlan meghatározással ellátott műtárgy „megszólaltatására”. Kalotaszegi helybe
li asszonyokkal például a meglévő anyagból négy vetett ágyat állíttatott össze. Ez a tevékeny

51 Ltsz.: 61.34.1-61.34.3, 61.40.1-61.40.5, 61.41.2.
52 Ltsz.: 61.167.1-67.167.5; 62.153.1-62.153.2, 63.14.1-63.14.2.
53 Ltsz.: 141343, 141355-141367, 141501, 141493.
54 Ltsz.: 63.19.25-63.19.26; 63.21.7-63.21.9; 65.21.14.
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ség nem volt teljesen új a gyűjtemény történetében, hiszen Bátky Zsigmond a 19. század vé
gén már élt a lehetőséggel, mégis Fél Edit által vált később gyakorlattá a gyűjtemény egyes 
tárgyainak vagy tárgycsoportjainak ezzel a módszerrel való utólagos értelmezése (F é l  1963a).

A korszak szerteágazó, többnyire a múzeum tárgyanyagát feldolgozó irodalmából az 
országos gyűjtőhálózat működtetése szempontjából Fél Editnek a népviseletről és népi hím
zésekről írott tájékoztató füzetei érdemelnek figyelmet ( F é l  1952; 1953; 1964). A klasszikus 
kérdőív a szaktudomány igen sokféle vizsgálati szempontjai miatt nem honosodott meg, he
lyette inkább kisebb összefoglalások, gyűjtési útmutatók készültek. A mintagyűjtemények kö
zül a felélesztett, de nemsokára újból elhalt Magyar népművészet sorozat két kötete foglalkozott 
a Borsod megyei hímzésekkel, de nemcsak a gyűjteményi anyagra építve (D aja szAsz y n É D ie t z  
1951; 1953). Megemlítendő még Fél Editnek a nemzetiségi anyagot is bemutató Baranya és 
Bács megyei, Varga Mariannának pedig a hódmezővásárhelyi hímzéseket közrebocsátó kötete 
(F é l  1966; VARGA 1968). A tárgymonográfiákból sarjadóan ebben a korszakban jelentkezett 
a múzeumi anyagot közzétevő tárgykatalógusok műfaja. A textil- és viseletgyűjtemény vonat
kozásában az elsőt Gáborján Alice készítette el a magyarországi csizmákról, a technikai és mű
velődéstörténeti háttér kidolgozásával (GÁBORJÁN 1959). Munkásságával leginkább Gáborján 
haladt Györffy István nyomdokain, mind legfontosabb témaválasztásaiban, azaz a parasztság 
számára dolgozó csizmadia- és szűrszabómesterség készítményeinek vizsgálatával, mind pedig 
igen erőteljes művelődéstörténeti szemléletével. Fél Edit is elkezdte a gyűjtemény tarisznya- 
és vászonruha- (ing-, pendely-, gatya-) anyagának a feldolgozását, de a munka befejezetlen ma
radt (EA 12378;55 F él  1982). A történeti feldolgozások közül Kresz Máriának az írásos for
rásokra és a képi ábrázolásokra épülő Magyar parasztviselet (1820-1867) című kötete kiemelke
dő. A tematikus kutatásban Fél Edit legtovább a hímzések terén jutott. 1961-ben megjelent 
munkájában még kiegyensúlyozottan tárgyalta a teljes témát, a testi ruhadarabok, a lakás- és 
háztartási textilek díszítményeit, úgy a házi, mind a kisipari készítményeken ( F él  1961a). Ké
sőbb leszűkítette a kört „a ház öltözetét alkotó vászonneműekre”, illetve Palotayhoz hasonlóan 
azoknak csak a kivarrott részével foglalkozott. Elemzései kiterjedtek a kompozíció, minta és 
motívum vizsgálatán túl a varró személyére, valamint az alkotás megszületésének körülményei
re ( F é l  1976). A népviseletes tájmonográfiák sorában Horváth Teréziának Kapuvárról szóló 
kötete érdemel figyelmet (B. H o r v á t h  1972b). Fél Edit „mélyfúrásait” egészíthette volna ki 
ez az alapos, sokoldalú, mélyreható kutatás, ha a tárgygyarapítást is célul tűzhette volna ki. 
A sárközi népviseletről írott összefoglaló és összehasonlító jellegű tanulmányát (FÉL 1950; ma
gyarul 1991b) követően Fél Edit az 1950-es évektől folyó népművészeti kutatásba sűrítette 
mindazt a viselettel és a népi textilműveltséggel kapcsolatos tapasztalatát és ismeretét, melyet 
a gyűjteménygyarapítás során megszerzett. Ezekre támaszkodva dolgozta ki a népművészet stí
luskorszakainak rendszerét, amelyet először az 1953-ban rendezett népviseleti kiállítás (vö. 
F é l  1955) vezetőjében fogalmazott meg, majd Hofer Tamással és K. Csilléry Klárával közö
sen bővítették, s így lett egyre kidolgozottabb ( F é l  1955. 14-16; F é l - H o f e r - K .  C sillé r y  
1969). Az új szerzemények értékelésében hasznosak voltak a Néprajzi Értesítőben rendszere
sen megjelent gyarapodási beszámolók és a gyűjtemény kalotaszentkirályi kelengyéjét feldol
gozó tanulmány ( F é l - H o f e r  1969b). Csak sajnálható, hogy Fél Edit a hímzések motívum
vizsgálatáról készült műve máig kéziratban van, és a halottas készületekről és gyászruhákról 
tervezett feldolgozása már nem készülhetett el.

55 EA 12378/1975. Fél Edit: A Néprajzi Múzeum magyar ingei. Pendelek. Gatyák.
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A  textil- és viseletgyűjteményben, akárcsak az egész múzeumi nyilvántartásában a 
legnagyobb változást az 1950-ben bevezetett új leltározási és nyolcpontos leírókartonozási 
rendszer hozta, mely a tárgyak részletes adatolását kötelezően írta elő. A ma is érvényes sza
bályzatot Magyarországon Fél Edit honosította meg franciaországi tanulmányútja nyomán. 
Hatására valósult meg a földrajzi és tárgyi utalórendszer (K. CsiLLÉRY 1993. 39). A gyűjte
ményben szintén ekkor vezette be a „technikai dossziét” az egyes tárgyakra vonatkozó infor
mációk összegyűjtésére.

Útmutatásával és részvételével kezdődött el tárgycsoportonként haladva a leírókar
tonok új típusúra cserélése. Folytatódott a raktárrendezéskor előkerült leltári szám nélküli 
tárgyak nyilvántartásba vétele és az egy leltári számot viselők szétosztása, újraleltározása. Az 
utóbbi munkában a szakszerűség sokszor csorbát szenvedett, mert nem fordítottak elég gon
dot a korábbi beszerzések újraazonosítására; a meg nem talált eredeti leltári számok híján sok 
esetben elvesztek a tárgyak fontos adatai, és az új számra vételezés ténye sem mindig került 
az eredeti leltárcédulákon feljegyzésre. Ez a több ezerre becsülhető tétel (vö. 4. számú mel
léklet) a korszak nagy gyarapítási értékét némileg csökkenti. Sajnálatos, hogy éppen a legna
gyobb együttesek (mint például a matyó iskola, elöljáróság és koldustársulat, valamint a szak
mán kelengye, egyes halottas együttesek) gyűjteményi dokumentációinak elkészítésére Fél 
Edit nyugdíjazása után már nem kapott lehetőséget. A kötelezően előírt mozgási naplón kí
vül Fél Edit rendszeresítette a gyűjteményben máig használatosán a felajánlott tárgyakhoz az 
átvételi könyvet, az új szerzemények nyilvántartásához a házi leltárkönyvet és a kutatói nap
lót. A nemzetközi cserék céljából pedig ekkor jött létre a törzsanyaghoz sohasem tartozó, at
tól elkülönülten kezelt csere-ajándék (CSA) gyűjtemény.

1947-ben, amikor a gyűjtemény ténylegesen önálló egységgé vált, és fokozatosan 
kikerült belőle az ott őrzött nemzetközi textil- és viseletanyag (már csak elvétve akadnak ere
dethely tekintetében rosszul meghatározott, nem ide illő darabok), megkezdődhetett a dobo
zok szekrényekre való kicserélése, ami a munkálatok abbamaradása miatt csak részleges ered
ményeket hozott. De így is lehetővé vált, hogy a nagy értékű teljes viseletek együttes elhe
lyezést kapjanak. Az 1960-as évek végére a gyűjtemény kinőtte a raktári helyiségeket, és a 
zsúfoltság újból komoly gondot okozott. Az állagmegóvást a sötétítőfüggöny, a villanyvilágí
tás és a fűtés kiiktatása, a naponkénti takarítás, portörlés, porszívózás, a rendszeres molyirtás 
(naftalin, majd kámfor, globol és permetezéses eljárás), a prémes bőrholmik évenkénti szel
lőztetése, kirázása és minden hónapban a polcok petróleumos és a dobozok benzines ruhá
val való letörlése szolgálta. 1965-től a raktározási és nyilvántartási feladatok nagy része Hor
váth Teréziára hárult.

A műtárgyak állagvédelme szempontjából máig sarkalatos kérdés kiállításokon va
ló szerepeltetésük. A 19. század végétől kezdve felhasított ingek, átlyukasztott talpú csizmák 
jelzik -  csak a legkirívóbb példákat említem - , hogy szakszerűtlenül bántak a műtárgyakkal. 
Fél Edit már finomitotta a módszereket, de ő is gombostűzte a tárgyakat, kíméletesnek tar
tott képakasztó tűszöggel a bábukra szögelte az öltözetdarabokat. A szoknyák aljának széttar
tására bevezette azt a kiállítási megoldást, hogy nem rozsdásodó vörösréz drót merevítőt fér
ceit a textilhez. A kiállításokkal kapcsolatos károsodások tapasztalása (amihez hozzájárultak 
még a tisztítás, rovarfertőzés, porosodás, fakulás ártalmai) vezette annak a máig ható, de a 
gyakorlatban véghez nem vitt elvnek a megfogalmazására, hogy minden jelentős tárgyféleség
ből, fontos együttesből a gyűjteményben három darabnak kell lennie: egy az állandó kiállítá
sok számára, egy az alkalmi bemutatásra és kutatásra, s egy szigorúan raktárban megőrizve a
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legavatottabb tudományos kutatók és az utókor számára. Bár ma már fokozottan ügyelünk a 
tárgyvédelemre (kiállításkor nincs szögelés, ragaszkodunk vitrin használatához), mégis elszo
morítóak a tapasztalatok. Fél Edit nyomán ezért szorgalmazzuk egy úgynevezett kiállítási kol
lekció létrehozását, mely eredeti, jó minőségű, de nem a legféltettebb tárgyakból és eseten
ként a pótolhatatlan eredeti darabok kiváltására rekonstrukciókból (például matyó lobogós 
ujjú férfiing) állna (Fél 1970. 23-24).

Fél Edit kezdte el a restaurátorokat speciálisan a textíliák kezelésére neveim. A tisz
títás, restaurálás a gyűjteménytől szervezetileg elszakadt, s esetenként sok kiállítási feladattal 
megterhelt restaurátorok miatt ugyanolyan problémákkal küszködött, mint amilyenekkel nap
jainkban találjuk magunkat szembe. Tényleges restaurálásra ugyanis csak igen kevés tárgynak 
volt és van esélye.

Az 1950-es és 1960-as években nem került napirendre az állandó kiállítás ügye, de 
az egyéb kiállítások száma erősen megnőtt. Három nagy bemutatkozás épült a gyűjteményre, 
közel 60 kisebb pedig felhasználta anyagát. A textil- és viseletgyűjtemény számára az állan
dó kiállításoknál is nagyobb lehetőséget és feladatot jelentett az 1953-ban megnyílt és 1957-ig 
fennállt Magyar népviseletek története című kiállítás. A gyűjtemény első „saját” kiállításán Fél Edit 
a népviseleteket földrajzi rendben tárta a látogatók elé, miközben a háttérben a tájegység né
pi textilművészetéből is ízelítőt adott. A bevezető részben a népviseletek történeti alakulását 
régi metszetekkel és a közelmúltig fennmaradt régies vonásokat őrző viseletdarabokkal vá
zolta fel. A téma bemutatásakor azzal az újdonsággal élt, hogy a viselet szerkezetét is fölvil
lantotta egy sokszoknyás kapuvári női öltözet segítségével (F é l  1955). Úgy tűnik, hogy a ki
állítási bábuk megformálásában az 1940-es évek jelentették a fordulópontot. Ezen a kiállítá
son franciaországi tanulmányai nyomán -  és nyilván babák híján -  Fél Edit remek szobrászi 
képességével, pusztán a ruhadarabok kitömésével „domborműszerűen” plasztikus figurákat 
teremtett, papírmasé „féltesteket” használva alapul (K. C sillÉry  1993. 39). Az 1960-as évek
től a sematikus arcú babák terjedtek el, bár Fél Edit kísérletezett olykor kifestett arcúakkal is 
( N é pr a jz i É r t e s ít ő  1970a. 13; T á la si 1980b. 502: 4. ábra). A bábura való öltöztetést -  
gyakran a helyi parasztasszonyok közreműködésével -  hitelesen oldotta meg, ami a múlt szá
zad vége óta követett gyakorlatnak megfelelően az öltözet minden darabjának feladásával 
járt. Fél Edit már gyűjtéseiben is életképekben gondolkozott, ezért szerezte meg a korábban 
már említett nagy együttessorozatokat. 1968-ban a Paysans et bergen; Parasztok -  pásztorok című 
párizsi és budapesti nemzeti galériabeli kiállításon a közönség tetszését és a szakma elisme
rését éppen ezekkel a jelenetekkel (például a szakmári vacsorázó családnak, a mezőkövesdi 
elöljáróság ülésezésének felidézésével) vívta ki. „A teljes magyar népterület figyelembevéte
lével, az egyes etnikai csoportok instruktiv kiemelésével a kiállításon bemutatásra kerül a parasz
ti élet egész rendje, a korosztályok sajátosságaival, elvonulnak előttünk bizonyos hétköznapi munkák, a 
termelés momentumai, az élet jelentős állomásai -  a születéstől a hidegágyon való búcsúvételig - , a 
közigazgatásba való beilleszkedés egy epizódja és záradékul... bepillantást kapunk a népművé
szet fogalmának egyik utolsó, vitatott kérdésébe: az alkalmazó és képzőművészeti törekvésekbe.” 
( N é pr a jz i É r t e s ít ő  1970a. 9.)

Az 1930-as évekhez hasonlóan az 1950-1960-as évektől kezdődően is pártolta a 
szakma és a múzeum a népművészet ápolásának, felélesztésének mozgalmát. A népi iparmű
vészeti szövetkezetek, egyéni alkotók akkor és azóta is merítenek a gyűjtemény anyagából. 
Más gyűjteményekhez hasonlóan itt is létrehozták a törzsanyagba soha nem tartozó, attól el
különítve kezelt új népművészeti textil (ÚNT) kollekciót.
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Ebben az időszakban a textil- és viseletgyűjte- 
A gy ű jtem én y  tö r té n e te  1970-tő l meny sorsát a múzeum jelenlegi épületbe való 
az  1 9 9 0 -e s  évek közepé ig  költözése, fejlesztését pedig részben új irány

elvek határozták meg. 1970-ben, Fél Edit nyug
díjazása után a gyűjtemény vezetését Horváth Terézia, 1975-től 1995 márciusáig N. Fülöp 
Katalin, majd Katona Edit látta/látja el. Ekkor már fokozatosan több muzeológus is bekap
csolódott a gyűjtemény munkájába (Balogh Jánosné Horváth Terézia: 1999-ig, Gáborján Alice 
nyugdíjas kutatóként: 1981-1994, Katona Edit: 1991-, Lackner Mónika: 1989-, Mojzsics 
Dóra: 1982-1984, Szacsvay Éva: 1981-, Tarr Ilona: 1982-1988).

A nagyobb létszám, valamint a kiegyenlített és viszonylag kedvező pénzügyi lehe
tőségek ellenére a gyűjtemény korábbi dinamikus növekedésében némi visszaesés tapasztal
ható, hiszen az 1972-es revízióhoz képest (36 799 tételszám) 1993-ig mintegy hétezer új 
szerzeményt jegyeztek be a leltárkönyvekbe.

A gyarapítás módját tekintve Fél Edit távozásával a hozzá közel álló gyűjtők laza 
hálózata felbomlott, s utána ismét csak egy-egy gyűjtőhelyen épült ki újabb. Néhány na
gyobb szabású, sok textil- és viselettárgyat eredményező terepgyűjtésre is sor került (Bese
nyőtelek, Mezőkövesd, Úszód, Csővár, Nézsa), de a munkatársak leggyakrabban a múzeum
ba véletlenszerűen bevitt tárgyakból válogattak, melyeknek egy jelentősebb részét nem a 
közvetítő kereskedőktől, hanem maguktól az azokat készítő vagy használó falusiaktól sze
rezték meg. A figyelemre méltó daraboknak vagy adataiknak több esetben inkább utólag jár
tak utána a helyszínen. Az elődökhöz hasonlóan gyakorta éltek a szükséges tárgyak „meg
rendelésével”.

Az új szerzemények között a hivatalos gyűjtőutak lehetedensége ellenére az 1970-es 
években kibontakozó táncházmozgalommal és az Erdélyből Magyarországra irányuló bevá
sárlóturizmussal összefüggésben az erdélyi származású tárgyak száma jelentősen növekedett. 
Míg az Erdélyből beáramló anyagban a textil- és viseletanyagukról híres tájakról származók 
domináltak (Kalotaszeg, Mezőség, az előző korszakhoz képest némileg nagyobb arányban 
Székelyföld), addig a határokon belül elsősorban az együttesek, s főleg a viseletek esetében 
körvonalazódott Fél Edit gyarapítási koncepciójától eltérő tendencia. N. Fülöp Katalin ugyan
is nem a „cifravidékeket” részesítette előnyben, hanem azok peremterületeit. Ezzel differen
ciáltabb, árnyaltabb kép kialakításához járult hozzá. így a palóc területeken a félreeső Nóg- 
rádmarcalban és Szügyön, a gyűjteményben addig nem képviselt Bujákon, a Cserhát szegé
nyesebb, nem újító, hanem a különféle hatásokat egybeolvasztó textilkultúrájú falvaiban 
(Csővár, Nézsa) gyűjtött. A Pest környéki, piacozásból meggazdagodott községek helyett a 
szerényebb életmódú Buda környékéről (Pilisszentkereszt, Pilisszántó Szojka Emesével), a 
Duna mentén Kalocsa hatósugarának szélére eső területekről (Foktő, Úszód), valamint a Dél- 
Alföld erősen polgárosodott településeiről (Kiskunhalas, Mezőberény) egészítette ki a gyűj
teményt. Ehhez igazodott a karakterisztikus dunántúli népviseletes tájak köztes részein ho
nos homogénebb, színtelenebb Fejér megyei anyag (Perkáta: Lackner Mónika és Katona 
Edit, majd Pázmánd: Katona Edit). A cifravidékeken a lakástextíliákat érintve Sárközben 
Györgyi Erzsébet, a viselet témában Sióagárdon Tarr Ilona, Nagytarcsáról pedig Fél Edit 
nyomán, az irányításával behozott tárgyakból válogatva Balogh Jánosné Horváth Terézia foly
tatott gyűjtést. Egy múzeumi munkacsoport átfogóbb adat- és tárgygyűjtés érdekében Mező
kövesden kutatott. A fentiekhez az 1990-es évek elejétől a moldvai magyarság iránti fokozot
tabb érdeklődés társult (Lackner Mónika és Katona Edit).
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A nemzetiségi összetétel alakításában határozottan megfigyelhető N. Fülöp Kata
linnak az a törekvése, hogy Jankó János programjának szellemében a teljes Kárpát-medence 
textilkultúráját egybefogja, a folytonosság biztosítása és az összehasonlító kutatások céljából. 
Ezért a fél évszázados kimaradások, akadozások után a kínálkozó lehetőségeket kihasználva, 
elsősorban a múzeumba beáramló holmikból újból jelentős számban vásárolt romániai rutén, 
szász és román anyagot. Az országhatáron belül pedig különösen a szlovák nemzetiség tárgy
készletét bővítette. Gyarapításaiból ugyanakkor az is kitűnik, hogy az egész régió vonatkozá
sában a készítés-, forma- és díszítésbeli, valamint a használat során tapasztalható kapcsolódá
sok és sajátosságok vezérelték, s csak másodsorban a nemzetiségi hovatartozás.

A megszerzett műtárgyak körében N. Fülöp Katalin a lakás- és háztartási textíliá
kat már nagyobb arányban gyarapította, mint a viseletre jobban koncentráló Fél Edit (1950 
és 1970 között az új gyűjtéseknek kb. 15 százalékát, 1970 és 1994 között pedig már kb. 37 
százalékát tette ki a lakástextília). Bár továbbra is fontos maradt az együttesek gyűjtése, ez 
már nem volt olyan nagy mértékű, mint Fél Edit idejében. Az alkalmi vásárlásokból adódó
an inkább a sokféle szempont szerint összeállítható sorozatok kiegészítése, a hiányok pótlása 
valósult meg. Ehhez hozzájárult, hogy a teljes szobabelsők gyűjtését a szentendrei Szabadté
ri Néprajzi Múzeum önállósulása után már nem tartotta kiemelt feladatának a múzeum (K. 
CsiLLÉRY 1973. 110-111), bár N. Fülöp Katalin monografikusnak induló uszódi gyűjtése 
(ltsz.: 86.35.1-86.35.32) 1985-ben, valamint a „kollektív” besenyőtelki56 és mezőkövesdi57 
kutatás eredményezett textilekkel felszerelt szobabelsőket. A vetett ágyak együttest alkotó tex
tilneműi viszont továbbra is szép számmal gyarapították a gyűjteményt (például Mezőberény- 
ből, Lövétéről és az áttelepült moldvai csángóktól N. Fülöp Katalin), sokszor bútorzat nélkül 
is. Közülük N. Fülöp Katalin módszeres munkájának köszönhetően a széki díszágy (ltsz.:
87.38.1-87.38.9) időbeli alakulása, fokozatos dúsítása tárgyakban is nyomon követhetővé vált.

A viseletegyüttesek megszerzésében N. Fülöp Katalin az elődök szempontjait kö
vette, illetve részben továbbfejlesztette. A kalotaszentkirályi és szakmári kelengye után a So
mogy megyei Bürüsről megszerzett stafirunggal árnyalhatóbbá váltak a hozományok összeál
lításának a 20. században kialakult átmeneti formái. A gazdagnak számító, 308 darabos bü- 
rüsi kelengyét orvosnak kitanított tulajdonosa csaknem érintedenül megőrizte, ezért hitele
sen és teljességében kerülhetett a múzeumba. 1951-es házasságkötésre készítették el a hagyo
mányok alapján, de az életformaváltásnak megfelelően, ezért már csak lakás- és háztartási tex
tilekből és néhány kötényből állt. Három generáció egy évszázadot átívelő hagyatéka, takács-, 
háziszőttes és gyáriáru-készlete rakódott itt egymásra, reprezentálva az ormánsági s a kör
nyékbeli gazdag szövőhagyományokat és az átalakulást (ltsz.: 86.90.1-86.90.308).

Folytatódott a köznapi, egyszerű holmik gyűjtése. N. Fülöp Katalin (Fél Edit és 
Hofer Tamás megkezdett kutatásait folytatva) a Mezőségről egyszerű, sima csuklyás szűrgal
lért s egy nyersszínű, házilag szövött posztóharisnyából, ujjasból és kucsmából álló öltözetet

56 A besenyőtelki gyűjtésből a textil- és viseletgyűjteménybe került tárgyakat 1985-ben az alábbi törzs
könyvi sorszámon leltározták be: 64-66, 68-69, 72, 74-75, 78, 81-87, 89, 92-104, 107-112, 114, 
116-119, 121, 123-134, 136-137, 139-141, 143-144, 146-153, 155-157, összesen 421 darab tárgy.

57 A mezőkövesdi gyűjtésből a textil- és viseletgyűjteménybe került tárgyak az alábbi törzskönyvi sorszá
mon szerepelnek: 80.106-80.107, 81.12, 81.24, 81.27, 81.45-81.47, 81.49-81.50, 81.54, 81.56-81.58, 
81.60-81.61, 81.120, 82.10, 82.17, 82.21, 82.23, 82.105, 85.159, 85.176, 87.53, összesen 144 darab 
tárgy.
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(ltsz.: 78.32.1; 73.48.1, 74.55.1,74.55.2) szerzeményezett. Megvásárolt például Székről egy 
teljes női munkaruházatot, a bugyogót'ól kezdve annak minden ruhadarabjával együtt (ltsz.:
91.84.1-91.84.10) és egy piacozó női öltözetet Nézsáról (ltsz.: 79.75.1-79.75.11, 79.87.7), 
valamint egy moldvai szegényes hálóágy textilneműit (ltsz.: 78.36.1-78.36.4). Jelentős gyara
podásként tartható számon az a nem paraszti használatból kikerült egyszerű háztartási és gaz
dasági textilekből álló készlet, amelyet a századfordulón egy sepsiszentgyörgyi földesúri ház
tartás számára a környékbeli cófalvi parasztasszonyok szőttek (Horváth Terézia és N. Fülöp 
Katalin, ltsz.: 73.62.2-73.62.3, 74.190.1-74.190.34).

N. Fülöp Katalin elképzelése a viseletegyüttesek gyűjtésében a területi és nemze
tiségi különbségeken kívül még abban tért el Fél Edit koncepciójától, hogy ő inkább a válto
zásokra, a legutolsó időben lezajló átalakulási folyamatokra helyezte a hangsúlyt, s igyekezett 
a gyűjtést kiterjeszteni a kivetkőzés pillanatáig. Ezért gyarapította a gyűjteményt a népvise
letnek már csak ünnepi alkalmakra felvett, de még fejlődésre képes változataival: a kalotasze
gi cifravidékről egy túldíszített, gyöngyös női,58 Bujákról pedig egy fiatal párnak illő öltözet
tel.59 A kivetkőzést a női viseletben a még parasztos, de már kötény nélküli formák (példá
ul Szügy: N. Fülöp Katalin, Döbrököz: Lackner Mónika, később Szakcs: Katona Edit)60 és 
az „egyberuhák” (például Mezőkövesd: Szacsvay Éva, ltsz.: 80.106.3, 80.106.13; Perkáta: Ka
tona Edit és Lackner Mónika, ltsz.: 92.51.18-92.51.20) képviselik. N. Fülöp Katalin a pa
rasztöltözet elhagyását a visszafogott viseletű, szlovák nemzetiségű Csővárról dokumentálta 
három nemzedék esküvői öltözékén, a századforduló parasztos öltözködését fotókon, a kö
vetkező két nemzedékét pedig tárgyakban jelenítve meg. Az emberi életút nagy fordulói kö
zül Fél Edit különösen a temetés és a gyász, N. Fülöp Katalin pedig a házasságkötés anyagát 
gyűjtötte mélyrehatóbban. Fél Edit is szerzeményezett több vőlegény- és menyasszonyöltö
zetet, de ő a témát a viselet-, a forma- és színvilágbeli változatok oldaláról közelítette meg. 
Ebből az elgondolásból kiindulva gyűjtött a parasztos megjelenésű menyasszonyi ruhákból 
hagyományosan tarkát (Érsekvadkert, Ajak), majd a 19-20. század fordulójától polgári hatás
ra elterjedt ünnepélyes feketét (Szakmár) és az utolsó stádiumot: fehéret (Mezőkövesd, Túra). 
N. Fülöp Katalin viszont a menyegzőt a szokás oldaláról közelítette meg, érzékeltetve a vi
seletben látványosan kifejeződő családi állapotbeli átváltozásokat. így került a gyűjteménybe 
a népviseletes vidékek közül Székről menyasszonyi és kontyolóruha,61 a népviseletet elha
gyók közül pedig a fent említett Csővárról 1984-ből egy konkrét esküvőhöz felvett öltözék. 
A csőváriak már a modern városi ízlést követték, a vőlegény ugyanis nyersszínű szövetöl
tönyt, a menyasszony pedig a polgári szertartáson műszálas selyemből és lurexből készült kis- 
estélyit, a templomin pedig koszorús-fátylas fehér esküvői ruhát viselt. A múltat némileg csak 
a helyi hagyományokból, az általános magyar ruhás és a helyi népviseletképből összegyúrt új- 
menyecske-öltözet idézte, inges-pruszlikos, kötény nélküli szoknyás és paradox módon pár
tás s nem fejkendős összeállításával.62 A nézsai lakodalmas öltözetcsoport azért példaértékű,

58 Ltsz.: 92.104.1-92.104.2, 92.126.1-92.126.9, 93.22.1, 93.23.1.
59 Ltsz.: 80.42.1-80.42.2, 80.43.1-80.43.2; 80.47.1, 80.54.1, 80.56.1-80.56.3, 80.64.1.
60 Ltsz.: Szügy, 73.83.36-73.83.37,73.83.12; Döbrököz, 92.7.6-92.7.7,92.34.1-92.34.8,92.53.1,92.54.2; 

Szakcs, 99.17.1-99.17.31.
61 Ltsz.: 79.89.1-79.89.4, 79.91.1, 79.92.1, 79.92.2, 79.93.1-79.93.3, 79.94.1 79.94.3; illetve 94.103.1, 

94.104.1, 94.104.2, 94.105.1-94.105.3, 95.45.1, 95.46.1, 96.52.1-96.52.5.
62 Ltsz.: vőlegény, 8782.11-87.82.12, 87.82.14-87.82.16; menyasszony, 90.107.1-90.107.3; 87.82.1-87.82.3, 

8782.9, 87.82.10, 87.82.13; 87.82.4-87.82.8.



Textil- és viseletgyűitemm 239

mert a vőlegényen és menyasszonyon kívül a legfontosabb résztvevők (szülő, koszorúslány, 
koszorúsasszony és kisvőfély) öltözékét63 is megvásárolta N. Fülöp Katalin.

Fél Edit elképzeléseit követve több helyről bővült a női viseletnek a hétköznapok 
és az ünnepek rendjéhez igazodó sorozata: a Pest környéki virágzó népviseletes falvak közül 
a szlovák evangélikus lakosságú Nagytarcsáról64 öt, a katolikus Püspökhatvanból (ltsz.: 72.29.1- 
72.29.28, 72.56.11-72.56.22) hat (mindkettő Horváth Terézia; B. H o r v á th  -N . F ü l ö p  1973. 
127), valamint Csővárról65 szintén hat változatban (N. Fülöp Katalin).

A sokféle szempont szerint összeállítható tárgysorozatok kiegészítésében kulcsfon
tosságú tárgyak közül csak néhány példát említek. A történeti sorból az a „GAL ERSEJI TA
KÁCS PÁL SZŐTTE 1748” feliratos szőttestöredék emelkedik ki, amely a takácsmintaköny- 
veket is megelőző időből származik, és az eddig ismert legkorábbi datált példány (ltsz.: 
71.6.1, N . Fülöp Katalin; B. H o r v á t h -N . F ü l ö p  1973. 136-137). A nadrágfejlődés szem
pontjából számít fontos darabnak a korábban csak szakirodalomból ismert nadrágszárpár, 
mely Moldvából „feneketlen icár” néven megrendelés útján jutott a gyűjteménybe (ltsz.:
92.28.1-92.28.2, Lackner Mónika). Jelentős eredménnyel járt Kresz Máriának a népi bőr
munkák kutatásával és kiállításával összefüggő tematikus gyűjtése, mely például több, ma már 
pótolhatatlan palóc ködmönnel és bőrmellessel (ltsz.: 77.17.1, 77.18.1) gazdagította az állo
mányt. A szebeni szász bundasorozat pedig alkalmi vételek során tudatosan összeválogatva, 
fokozatosan állt össze, a 19. század második felétől az 1930-as évekig terjedően minden év
tizedből egy-egy évszámos példánnyal követve a díszitésbeli változásokat (Kresz Mária és N. 
Fülöp Katalin).66 A széki tisztaszobát díszítő hímzett és szőttes lakástextíliákban az egyre 
gyorsabb, az 1920-as és az 1980-as évek közötti divatváltozások ugyancsak látványos tárgyso
rozattal váltak bemutathatóvá (N. Fülöp Katalin).

A gyarapodás tartalmát tekintve tehát ebben a korszakban olyan új kutatási szem
pontok jelentkeztek, amelyek szétfeszítették a konvencionális néprajzi gyűjtés kereteit, új je
lenségeket, új tárgycsoportokat vontak a vizsgálódás körébe, miközben átlépték a gyűjtemény 
megszokott társadalmi és geográfiai határait. Ez a jelenség a textil- és viselettárgyakat érint
ve részben a több munkatárs bevonásával éveken át folytatott besenyőtelki (melyben a gyűj
temény muzeológusai sem munkával, sem instrukcióval nem vettek részt) és mezőkövesdi (a 
gyűjteményből Szacsvay Éva vett részt) gyűjtéseknél is tapasztalható. Mindkét gyűjtés az élet
móddal változó tárgyi világot kívánta feltárni. A jelenkutatásba torkolló szociográfiai vizsgá
latok olyan új textilféleségekre (például az öltözetbe beépülő városias fehérneműkre, a lakás- 
kultúrában a „dekorációk” alakulására, így a díszpárnákra, horgolt csipketerítőkre, konyhai 
„garnitúrákra”) figyelt föl, amilyenekre korábban nem ügyelt a szaktudomány.67

63 Ltsz.: 5 6 .9 .1 -5 6 .9 .4 , 8 0 .2 5 .2 0 , 8 0 .25 .26 , 8 0 .68 .1 , 8 0 .2 5 .1 -8 0 .2 5 .1 0 , 8 0 .2 5 .1 7 -8 0 .2 5 .1 9 , 8 0 .2 5 .2 1 -  
80 .25 .25 , 80 .73 .6 ; 80 .67 .1 -80 .67 .5 , 80 .68 .5 , 80.5.1, 80 .71 .1 -80 .71 .2 , 8 0 .7 1 .4 -8 0 .7 1 .7 , 80 .7 3 .1 -8 0 .7 3 .2 ; 
80 .25 .14 , 80 .25 .16 , 8 0 .7 2 .1 -8 0 .7 2 .4 , 8 0 .7 3 .3 -8 0 .7 3 .5 ; 8 0 .6 8 .2 -8 0 .6 8 .4 .

64 Ltsz.: 58 .88 .5 , 7 0 .5 3 .9 -7 0 .5 3 .1 4 2 , 7 1 .4 4 .1 3 -7 1 .4 4 .1 4 , 7 1 .1 0 6 .5 -7 1 .1 0 6 .7 ; 7 1 .4 4 .1 -7 1 .4 4 .8 , 7 1 .1 0 6 .8 - 
71 .106.9 , 71 .1 3 3 .1 .1 -7 1 .1 3 3 .1 .2 , 72.8 .1 ; 7 1 .1 06 .10 -71 .106 .15 ; 7 0 .5 3 .1 -7 0 .5 3 .8 ,  71 .76 .3 -7 1 .7 6 .1 2 , 
7 1 .4 4 .9 -7 1 .4 4 .1 2 , 71 .106.1 , 71.106.16; 5 8 .8 8 .1 , 5 8 .8 8 .6 , 7 0 .1 5 .1 -7 0 .1 5 .8 , 7 1 .45 .194 .1 -71 .45 .194 .2 , 

71 .76 .2 , 7 1 .1 0 6 .2 -7 1 .1 0 6 .4 , 9 2 .1 2 5 .1 -9 2 .1 2 5 .3 .
65 Ltsz.: 7 9 .5 .1 -7 9 .5 .7 , 7 9 .5 .9 -7 9 .5 .1 2 , 7 9 .5 .1 6 -7 9 .5 .2 2 , 8 0 .3 6 .1 -8 0 .3 6 .1 3 , 8 0 .3 6 .1 7 -8 0 .3 6 .2 5 , 80.114.2, 

80.114.34, 8 0 .114 .43 -80 .114 .44 , 82 .16 .1 -82 .16 .4 , 82.16.19, 82.16.37, 83 .14 .3 , 83.14.7, 83 .14 .9-83.14 .13 .

66 Ltsz.: 86 .74 .3 , 90 .24 .1 , 90.61.1, 90 .94 .1 , 90 .102 .1 , 90 .103 .2 , 91.5.1, 95 .35 .1 .
67 Szacsvay Éva szíves kéziratos közlése nyomán.
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Az életmódkutatáshoz kapcsolódóan a folklorizmus termékei is jelentőséget kap
tak. Közülük az immár csak turistacsalogatónak hordott, s előre megformált vendégrojtokkal 
kiegészített „csavarítós” kendős mezőkövesdi női öltözet (Szacsvay Éva, ltsz.: 87.53.2-87.53.6) 
emelkedik ki. A gyűjtés további tematikus kiszélesedését jelentette Szacsvay Éva dunabog- 
dányi kollekciója,68 mely az iskolában tanult népies hímzések továbbélését is dokumentálta 
két generációra visszanyúlva. A két világháború közötti időszak magyaros ruhadivatját pedig 
Tüdős Klára szalonjában készült és sárközi főkötőhímzéssel díszített női estélyi ruha (ltsz.:
95.52.1-95.52.4, Szacsvay Éva) képviselte. A textil- és viseletgyűjtemény geográfiai határait 
pedig a kivándorolt chicagói magyarság identitástudatát kifejező női „magyar ruha” megszer
zése szélesítette ki (ltsz.: 86.73.1-86.73.7, Fejős Zoltán).

A gyűjtemény anyaga a már említetteken kívül nagyon sok publikáció alapjául és 
illusztrálására szolgált. A korszak legnagyobb tudományos teljesítménye a Magyar néprajzi le
xikon volt, amelyben a textil és viselet témakör címszavait a szerkesztő, Fél Edit osztotta el 
a múzeum munkatársai (K. Csilléry Klára, Flórián Mária, Gáborján Alice, Hofer Tamás, 
Horváth Terézia) és esetenként a vonatkozó gyűjteményi anyagot jól ismerő külső kutatók 
(Andrásfalvy Bertalan, Dorogi Márton) között. A lexikon cimszavai választ adnak arra a kér
désre is, hogy mennyire tekinthetők a tudomány forrásainak a néprajzi gyűjtemények, hi
szen sokszor a műtárgyakból kiindulva íródtak és kerültek illusztrálásra az egyes témák (pél
dául hímzésstílusokkal foglalkozó címszavak). A korszakban nagyobb összefoglalások a nép
művészet kérdéskörével kapcsolatban születtek: Domanovszky Györgynek a témát történe
ti oldalról megközelítő vállalkozásától (D O M A N O V S Z K Y  1981) kezdve Fél Editnek és Hofer 
Tamásnak a népművészet emberi és társadalmi oldalát, a stíluskorszakokat is tárgyaló mun
kájáig ( H o f e r - F é l  1975).

A múzeumi tárgykatalógusok sorában két munka készült el. Az első a szűrujjasok
ról, Gáborján Alice tollából, aki szabás szerint tipizálta és vizsgálta a gyűjteményi anyagot 
(G Á B O R JÁ N  1993). A második a gyűrűket dolgozta fel a forma (a díszítést is beleértve) és a 
funkció oldaláról teljes körű dokumentációfeltárással és -elemzéssel (B. H o r v á t h  1999). A Cor
vina Magyar népművémt sorozat kötetei szerzőik révén kötődtek a gyűjteményhez: Gáborján 
Alice népviseletről szóló összefoglaló műve ( G á b o r j á n  1969) kevésbé, míg Kresz Máriának 
a népi bőrművességről (K R E S Z  1979) és Balogh Jánosné Horváth Teréziának a népi éksze
rekről írott kötete (B. H o r v á t h  1983) már kifejezetten a gyűjteményi anyag feldolgozásán 
alapult. Az 1990-es években elkezdődött a gyűjtemény egy-egy kisebb egységének publikálá
sa is (Kocsis 1992; K a t o n a  1994; L a c k n e r  1994; 1997). A mintagyűjtemények közül Var
ga Mariannának a túrái és hódmezővásárhelyi, N. Fülöp Katalinnak a Kárpát-medence nem
zetiségi hímzéseit, Kresz Máriának pedig a palóc ködmönök kivarrásait közrebocsátó kötetei 
érdemelnek figyelmet (V a r g a  1981; 1984; N. F ü l ö p  1982; K r e s z  1977a). Végezetül meg 
kell említeni Flórián Máriának a maga nemében egyedülálló monografikus feldolgozását, mely 
a Magyar néprajz Életmód című kötetében az Öltözködés fejezeteként látott napvilágot. Már a cím 
megfogalmazása is jelzi, hogy a szerző művében a magyar népviseletet európai kitekintésben 
és szélesebb társadalmi összefüggéseiben vizsgálja. Az egyes ruhadarabok történeti mélységű 
elemzéséből kiindulva összegzi az öltözködés táji, történeti, társadalmi és jelzésrendszereit 
( F l ó r i á n  1997).

68 Ltsz.: 8 9 .6 0 .3 0 2 -8 9 .6 0 .4 5 1 , 8 9 .61 .1 -89 .61 .11 , 9 0 .1 .1 -9 0 .1 .2 0 , 9 0 .8 8 .1 -9 0 .8 8 .2 0 ,  90 .89 .1 . Szacsvay
Éva szives k éz ira to s  közlése nyom án.
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1970 és 1975 között zajlott le a textil- és viseletgyűjteményben a szuperrevízió. 
Fél Edit volt az egyetlen muzeológusa a gyűjteménynek, aki revízióval vette át Györffytől és 
adta át Horváth Teréziának az állomány kezelését, aki mindvégig részese és irányítója volt a 
munkának, mely azért húzódott el annyira, mert közben folyamatosan pótolni kellett az elő
ző időszakban felhalmozódott hiányosságokat a tárgyak és dokumentációjuk rendjében. Az 
elkészült jegyzőkönyv szerint 1972 végéig 34 956 műtárgyat regisztráltak (a tétel- és darab
szám keveredése miatt még mindig problémás a számadat), de a szám nélküli, téves és ér
vénytelen számú textileket és viseletdarabokat is egybevéve már akkor 40 000-re becsülték a 
tényleges állományt. A revízióval párhuzamosan jegyezte fel Fél Edit és Horváth Terézia az 
összerakhatónak vélt öltözeteket, s ez lett az alapja a később, már N. Fülöp Katalin által fe
lülvizsgált és belső használatra készített öltözetegyüttes-mutatónak. A tárgyak kezelését a ko
rábbi gyakorlatnak megfelelően a gyűjteményben található leírókartonok és a revízió óta 
használt tematikus tárgyi utalókartonok segítik.

A Néprajzi Múzeum Kossuth téri épületbe való költözése, az új raktári rend kiala
kítása a textil- és viseletgyűjtemény esetében sok nehézséggel járt. A költözéskor ugyanis a 
gyűjtemény számára kijelölt raktár berendezése még nem volt készen, ezért eleinte három, 
egymástól távol eső helyiségben tárolták a műtárgyakat (ezek egyike a mai raktár volt). Kö
zel nyolc év múlva kerülhetett egy helyre minden darab. A gyűjtemény nagyságához mérten 
már akkor is kisebb helyet jelöltek ki a szükségesnél, ezért legalább az állomány egynegyed 
részének korszerű szekrényekben való tárolása megoldatlan maradt. Az ingek, főkötők ken
dők, övék és a szoknyák nagyobbik felét kosarakba, dobozokba zsúfolták. A helyszűke és az 
állagvédelem miatt elengedhetedenné vált a raktárbővítés, mely 1998-ban kezdődött el. A mű
tárgyak a Fél Edit által kidolgozott és alkalmazott rendszerben, tárgyféleségek szerint, s azon 
belül megyerendben, továbbá a leltári szám sorrendjében helyezkednek el. A nyilvántartás 
szerint összetartozónak vélt öltözetek továbbra is együttes elhelyezést kaptak. Változás csak 
annyiban történt, hogy N. Fülöp Katalin a szuperrevízió során nagy gonddal összeállított 
viseletegyütteseket felülvizsgálta, és a helyhiány miatt az össze nem illőeket vagy a variáció
kat, a már ki nem egészíthetőnek talált pár darabos készleteket, az összesnek tulajdonképpen 
mintegy felét, szétbontotta. A csizmákat és esetenként a kalapokat, valamint a kényesebb da
rabokat az állagmegóvás szempontjából helyeselhető módon elválasztotta az öltözetektől, és 
a másik, tematikus raktári rendszerbe helyezte vissza. A gyűjteményben a rovarkártevők el
leni fertőzésnek, mely a sok gyapjú- és prémes holmi miatt különösen nagy gondot okoz, a 
fiókokba, szekrényekbe tett kristályos molyirtóval, kámforral és. az időnkénti koncentrált 
vegyszerpermetezéssel igyekeztek útját állni. Az országos irányzatnak megfelelően a gyűjte
ményben is érződött a restaurátorok szakképzésének hatása, noha a folyamatos állagmegóvá
si munka hatékonyságára ez sem volt pozitív befolyással.

Ebben a korszakban már erősen megszaporodott a gyűjtemény tárgyainak kiállítá
sokon való szerepeltetése. 1970 és 1994 között 10 (az ismétlésekkel együtt 17) olyan bemu
tatkozással számolhatunk, ahol a hazai textil és viselet hangsúlyosan, és közel 80 olyannal, 
ahol többé-kevésbé fontos kiegészítőként szerepelt. A legnagyobb horderejű az 1991-ben 
megnyílt magyar állandó kiállítás volt, mely a 18. század vége és az 1. világháború közötti 
időszakból tárja a látogatók elé a Kárpát-medencei magyar parasztság műveltségbeli emléke
it. A rendezési koncepció a tárgyi kultúrát nem az egyes területek és tárgyféleségek szerint, 
hanem a gazdasági és társadalmi környezeten keresztül kívánta bemutatni, így a gyűjtemény 
tárgyai sem öncélúan, hanem ebbe a rendszerbe illesztve jelentek meg. így a népviseletek az
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akkori Magyarország etnikai tagozódását és táji sokszínűségét érzékeltették, míg az újdonság
ként megjelenő munkaruhák a gazdálkodás részbe kerültek, a mesteremberek munkái a kéz
művességet és a vásározást bemutató termekben kaptak helyet. A lakás- és háztartási textíliá
kat a legszűkebb környezet, az otthon bemutatásánál, viseleteket pedig az emberi élet fordu
lóihoz és a jeles napokhoz rendelve állítottak ki, s így tulajdonképpen megfeleltek a Fél Edit 
óta meghonosodott kiállítási elveknek. Ebbe a koncepcióba csak az Értékek címet viselő egy
ség nem illeszkedett szervesen. Nem volt véletlen, hogy az állandó kiállítás felújítása során 
ez a rész esett át a legnagyobb változtatáson. Korábban ugyanis a múltbeli példák nyomán a 
legdíszesebb bútor-, kerámia- és pásztorművészeti tárgyak mellett a viselet- és lakástextíliák 
legszínvonalasabbnak tartott darabjait állították ki, az új változatban viszont csak az utóbbiak
ból látható ízelítő. A gyűjteménynek a kiállításokon való nagyfokú igénybevételét jelzi, hogy 
a 2598 műtárgy közül 703 volt a textil- és viseletgyűjteményből való, azaz több mint a kiál
lított tárgyak egynegyede. Az új változatban pedig még több.

A textil- és viseletgyűjteményt érintő nagyobb kiállítások ebben a korszakban szin
tén kapcsolódtak a gyűjtés és feldolgozás irányaihoz, az újonnan meghonosodó szemlélethez 
és a legkiemelkedőbb új szerzeményekhez. Az 1971-ben rendezett Népművészetünk története cí
mű kiállításnak a gyűjtemény számára is az volt a legfőbb jelentősége, hogy főrendezője, K. 
Csilléry Klára feltárta az évszámos tárgyakat és azokat más típusú tárgyakkal együtt időrendi 
sorrendbe rakva kívánta a népművészet fejlődésének sajátosságait megmutatni a 17. század
tól a 20. század elejéig terjedően (K. C s i l l é r y  1972b). A sokféle tanulság mellett összehason
lítási alapot adva ráirányította a figyelmet a kormeghatározás fontosságára. Megjegyzendő, 
hogy a kiállítási technikában itt jelentkezett először az a gondosabb megoldás, hogy a hímzé
seket nem gombostűzték, hanem fölvarrták a vitrinek textilbevonatú hátlapjára. A népművé
szetnek a hagyományok és újítások tükrében való új szemléletű megközelítésére vállalkozott 
az 1985-ben rendezett kiállítás. A táji kultúrát bemutató több hazai és nemzetközi mezőkö
vesdi kiállítás (például 1981-ben A népművészet születése -  Mezőkövesd) mellett hálás témát képez
tek az egyes tárgyféleségeket, a szűröket (1979, rendezte: Gáborján Alice), a ködmönöket, 
subákat (1981, rendezte: Kresz Mária) és az ékszereket (1989, 1999, rendezte: Balogh János- 
né Horváth Terézia) felvonultató bemutatások. Az 1991-ben és 1992-ben N. Fülöp Katalin 
által Hímzések a parasztház öltözetéből a Kárpát-medencében címmel rendezett kiállítás újszerű mó
don a témának nem regionális és etnikai szempontú feldolgozását, azaz a különbségek -  he
lyi sajátosságok -  hangsúlyozását tűzte ki célul, hanem az öltéstechnikai csoportosítás alapján 
az időbeli eltéréssel jelentkező közös vonásoknak, a technika-stílus-motívumkincs összefüg
géseinek érzékeltetését. Az emberi élet fordulóiról szólt a részben a gyűjtemény anyagára tá
maszkodó gyermekélet (1979, rendezte: Györgyi Erzsébet), illetve menyasszony-vőlegény té
májú (1984, rendezte: N. Fülöp Katalin) kiállítás. A jelentősebb régebbi és újabb szerzemé
nyek (például szobabelsők) bemutatása is ekkor kaphatott nagyobb teret.

Az 1980-1990-es években a gyűjteményi anyag televízióban való szerepeltetésén 
kívül új lehetőséggel kecsegtetett a népviseletekről szóló filmek készítése, melyek esetenként 
gyarapították is az állományt. így volt ez a Tarr Ilona szakirányításával készült Sióagárdi népvi
selet című film esetében, mely több értékes öltözetet (ltsz.: CSA 85.82-85.116) eredménye
zett.
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A textil- és viseletgyűjtemény történetét átte- 
A tex til- és v ise le tgyű jtem ény  kintve összegzésként megállapítható, hogy fej- 
á llo m ó n y a  lesztése a néprajztudomány történeti irányzatai

nak megfelelően, illetve a meghatározó egyéni
ségek elképzelése szerint alakult. A gyarapításban igen sok szempont, s az, hogy máig élő kul
túráról van szó, magyarázza az állomány dinamikus növekedését napjainkban is. Jelenleg a kü
lönféle címen és rangban a gyűjteményben található tárgyak száma megközelíti az 50 000-et. 
A törzsanyagban érvényes leltári számmal ellátva 1998-ban 44 367 tételt regisztráltak. Helye
sebbnek tűnik a tételszám használata, a tétel- és darabszámnak a leltározáskor is tapasztalható ke
veredése miatt. Ez nemcsak a páros testrészek viseletdarabjainál van így (lábbelik, harisnyák, fül
bevalók), hanem a több részből összeálló egységeknél is (főkötők, pólyázókészletek stb.). Ehhez 
csadakozik az egy leltári számon szereplő különféle daraboknak, valamint kétezres körüli meny- 
nyiségben a téves számú, számát vesztett és érvénytelen leltári számú tárgyaknak a sora. Mind
ezek alapján úgy vélem, hogy a tényleges darabszám jócskán meghaladja a fenti tételszámot.

A törzsanyagon kívül a gyűjtemény nagy számban tartalmaz kiállítási segédanyago
kat (alsószoknyák, ágyneműk, parókák, pántlikák, bokréták stb.), illetve az együttesekhez 
szervesen hozzátartozó, de más gyűjteményekbe illő vagy beosztott műtárgyakat (kosár, bot, 
imakönyv, olvasó, pipa stb.). Külön leltározott kollekciót képez a csere és ajándék célját szol
gáló (CSA) és az új népművészeti textiltárgyak (UNT) összesen közel 500 darabja. Mindkét 
egységben találhatók olyan tárgyak és együttesek, melyek érdemesek arra, hogy a törzsanyag
ba átkerüljenek. Ilyenek a korábban már említett sióagárdi viseletek és egy hollókői idős asz- 
szonyhoz Ülő öltözet (ltsz.: CSA 85.82-85.116, CSA 78.60-78.67, 78.71-78.72, 78.74, 78.94). 
Az 1950-es évek kordokumentumainak számítanak a Rákosi Mátyás 60. születésnapjára aján
dékozott dísztárgyak, melyeket maga Rákosi adományozott a múzeumnak (CSA 317, 320, 
321, 323, 325 stb.). Az ÚNT az 1950-es években, az országos népi iparművészeti mozga
lom hatására jött létre, de az újonnan készült textilek éppúgy részét képezik, mint a muzeá
lis darabok. Fejlesztése az 1960-as évek végétől megszakadt, így a népi iparművészeti moz
galomról sem tud képet adni. Gyarapítását nem tartom kívánatosnak, hiszen ennek a napjain
kig fennmaradt mozgalomnak megvannak az intézményesített gyűjtőhelyei. A CSA fejleszté
sére azonban továbbra is szükség van, hiszen ezzel kiváltható a törzsanyagból való elajándé
kozás. Megjegyzendő, hogy bár a nagy műtárgycserék nem kerülték el ezt a gyűjteményt sem, 
majdnem mindig csak a nélkülözhető, másod-, harmadpéldányokat érintették (kivételként ta
lán csak az 1930-as finn múzeumi cserét lehet említeni, amikor is 19. század végi gyűjtések
ből származó darabok is átadásra kerültek). A textil- és viseletgyűjtemény nem kezeli, csak 
őrzi az átányi monografikus kutatás idevágó tárgyait.

A textil- és viseletgyűjtemény és a Magyar Osztály szinte minden gyűjteménye kö
zött vannak átfedések (például a gazdasági élet textiljei, kis népviseletes modeilbabák, a test
ápolás kellékei, a népszokások textil- és viseletanyaga, keretezett esküvői koszorúk stb.), ezek 
tisztázására és rendezésére 1995-ben a Nyilvántartási Osztály akkori vezetője, Balogh János- 
né Horváth Terézia részéről kísérlet történt, de az általánosan megnyilvánuló érdektelenség 
miatt megoldás nem született.

A textil- és viseletgyűjtemény tematikailag öt fő részből tevődik össze. Akárcsak a 
nemzetiségi összetétel vizsgálatakor, itt is csak becslésekre lehet szorítkozni.

Az első és legnagyobb egységet (kb. 59 százalék) a viseleti darabok és együttesek 
képezik. A testi ruhadarabok nagy száma a sokfajta öltözetdarabban, a kiegészítők sokaságá-
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ban és a gyarapítástörténetben leli magyarázatát. Műtárgyvédelmi, raktározási szempontból 
sok gondot okoz, hogy anyagában is nagyon heterogén ez az egység, hiszen nemcsak vászon, 
selyem, gyapjú, hanem szőrös bőr, bőr, fém, papír, szaru, csont, üveg, fa, vessző és műanyag 
kezelésével is számolni kell.

A második csoport a lakás- és háztartási textíliák köre (kb. 15 százalék) kevesebb 
tárgytípusból áll. Idetartoznak a párnahéjak, lepedők, derékaljvégek, falra, rúdra, ágyra való 
takarók stb. Bár anyaguk homogénebb a viseletekhez viszonyítva, gyapjú- és fémszálas díszít
ményeik miatt mégis gondosabb bánásmódot igényelnek.

A világosan kategorizálható tárgyféleségek közül a legkisebb darabszámot (alig 0,5 
százalék) az egyszerű s helyi sajátosságokat kevésbé mutató gazdasági textíliák (például zsá
kok, csépelőponyvák) adják. A gazdasági élet itt őrzött textíliáinak aránya nem tükrözi a mú
zeumban őrzött valódi mennyiséget, mert a földművelés- és az Atány-gyűjtemény is rendel
kezik ilyen jellegű darabokkal.

A negyedik részt (közel 22 százalék) olyan átmeneti tárgyak képezik, amelyek az 
ember és a ház öltözete témaköréhez egyaránt sorolhatók, bizonyos esetekben többfunkció
sak, például ide tartoznak a vég vásznak, a kiugróan nagy gyűjteményi egységet, a 4092 da
rabot kitevő kendők, a pólyázóholmik, a lefejtett hímzések.

Az ötödik egységbe (kb. 3 százalék) sorolhatók a többé-kevésbé más múzeumi 
gyűjteményekbe illő botok, ernyők, táskák, tarisznyák, dohányzacskók, teknőbölcsők, testápo
lási és felöltözést segítő cikkek, egy csipkeverő készlet, textil mintadarabok, hímzőrámák és 
egyebek, amelyek a fenti négy csoport egyikébe sem illeszkednek.

Az állomány döntő többsége az ünnepélyes tárgykészletből származó eredeti da
rab. A rekonstrukciók fontos, de már fellelhetetlen tárgyakról készültek, a hagyományos mó
don (példa rá a tiszacsegei pásztorok által újrakészített „elő- és hátibőr”, ltsz.: 55.34.1-55.34.2) 
és eredeti régi anyagból újravarratva (például a nagy viseletcsoportok közül a matyó iskolá
sok és a szakmári vacsorázó család egyes ruhadarabjai).

A gyűjtemény összetételének ismertetését megnehezítette az, hogy anyaga -  a le
írókartonokat is beleértve -  csak 1950-től került bevitelre a múzeum számítógépes adatbázi
sába, másrészt a rendelkezésemre álló leltárkönyvekből, leírókartonokból gyakorta hiányoz
nak a legfontosabb adatok (lelőhely, nemzetiség, a műtárgy készítésének ideje stb.).

A textil- és viseletgyűjtemény területi határait történelmi-földrajzi és etnikai ténye
zők jelölték ki. Ez az 1913-as helységnévtár alapján Horvátország kivételével a történeti Ma
gyarországot foglalja magában. A gyűjtésnek a teljes magyarságra való fokozatos kiterjedése 
eredményezte, hogy a moldvai csángóság és a kivándorolt magyarság kultúrjavai is helyet kap
tak a gyűjteményben.

Ha csak az egyes megyékre eső becsült tárgyszámokat vesszük figyelembe, az lát
ható, hogy főleg a peremterületeken (szlovákok lakta régió, Délkelet-Erdély) vannak fehér 
foltok. A részletesebb elemzésből azonban kitűnik, hogy ennél sokkal kedvezőtlenebb a kép, 
hiszen az egyes megyéken belül is általában néhány településre vagy néhány tárgytípusra szo
rítkozott a gyűjtés, a tanulmány történeti részében már említett csomópontokra koncentrál
va és időben is nagyon behatárolva. A nemzetiségi anyag még egyenetlenebb, különösen fel
tűnő a cigányság anyagának majdnem teljes hiánya. A kollekció történeti összetétele sem ki
egyenlített. Bátky óta ugyan kissé javult a helyzet, de még ma is elenyésző a 17-18. századi 
tárgyak száma. A 17. századiak közé (a legkorábbi az 1674-es „MA IHS RIA” feliratú párna
héjjá alakított egyházi textil, ltsz.: 119779) néhány datált szász textil és úrihímzés és a szőt
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tesek köréből egynéhány felföldi takácsmunka, „bakacsin” tartozik. A 18. századi hímzések 
száma már számottevőbb. E korból származnak a legrégibb viseletdarabok, a süvegek. Az ál
lomány döntő többségét a 19. század második felétől a 20. század első feléig terjedő időszak
ból származó anyag képezi.

A textil- és viseletgyűjtemény jellemző sajátossága a gyarapodás kezdetétől töretle
nül érvényesülő népművészeti célzatú gyűjtés eredményeképpen létrejött nagyszámú, töre
dékdarabokból álló mintakészlet. A gyűjtők, közvetítő kereskedők, maguk a falusiak és a mu
zeológusok is gyakran nem a teljes tárgyra, hanem annak csak a díszített felületére koncent
ráltak. Ezért például a derékaljhéjaknak csak 10 százaléka, a díszlepedőknek 33 százaléka, a 
párnahéjaknak pedig 46 százaléka a teljes tárgy, a többi töredék (5. számú melléklet). A vi
seletdarabok összesített vizsgálata esetén kedvezőbb a kép, de az egyes tárgyféleségekre le
bontva ugyanúgy felfedezhető az aránytalanság. Például a jól ismert hímzett sárközi főkötők 
1244 darabot számláló kollekciójából valójában alig akad egy-két teljesen fölszerelt, egész da
rab. Bár a cél a teljes tárgyak múzeumi megőrzése és a töredékek kerülése, de bizonyos min
taváltozatok vagy egyéb szempontok (történeti anyag, egy adott iskolában oktatási célra fel
használt forráskészlet stb.) esetében ez utóbbiak megszerzésétől sem célszerű elzárkózni.

A gyűjtemény nagyobb részét a legkülönfélébb szempontok (történelmi, földrajzi, 
forma, díszítés, funkció, kommunikatív tartalom, innováció, technika stb.) alapján szervező
dött sorozatokba rendezhető egyes tárgyak alkotják. Ezekből csak néhány példát említek: a 
legnagyobb mintakészletet az Erdélyi Pál és Györffy István magángyűjteményével megalapo
zott kalotaszegi vőfélykendőkön lehet megfigyelni, a mintavariációkat pedig leggazdagabban 
a sárközi főkötőhímzések mutatják. A hímzések történeti, kompozíció-, szín- és mintabeli so
rát a mezőkövesdi, a szőttesekét például a sárközi anyag képviseli. A lakást díszitő textíliák
ból valamennyire hiteles összeállításban alig több mint 20, egész szobát felöltöztető, teljes 
együttes került a múzeumba, és további 10 kisebb egységgel (például egy vetett ágy kellékei) 
rendelkezünk.

A lakás- és háztartási textilek esetében a tartalmi vonatkozások, a kiállításon való 
megjelenítés és a funkcióban való szemléltetés céljából szükséges volna az átfogóbb gyűjté
sek újraindítása, mivel a bútorzat nélkül ez a típusú anyag csak mint a népművészet része vál
hat bemutathatóvá. Amíg ugyanis egy műhelyrészlet vagy egy gazdálkodási mód láttatása nem 
kívánja meg a teljes tárgykészlet felvonultatását, addig a lakáskultúrának témánkat érintő ré
szénél ez nincs így.

Az öltözetegyüttesek értékelése tekintetében mindig sarkalatos kérdés volt a gyűj
teményi kollekció számszerűsítése. Fél Edit textil- és viseletgyűjteményt ismertető tanulmá
nyaiban a legkülönbözőbb értékek olvashatók 400-tól 500-on át 700-ig (Fél 1970.11; 1989. 
14). Természetesen mindegyik szám igaz, hiszen minden attól függ, hogy milyen kritériumo
kat veszünk figyelembe. Az N. Fülöp Katalin által az 1980-as évek végén összeállított kimu
tatásban 518 felnőtt- és 118 gyermeköltözet szerepel. Ezek egy része valóban teljes, kiállítha
tó együttes, más része azonban kiegészítésre szorul (vagy további gyűjtések, vagy a gyűjte
mény meglevő egyes darabjai segítségével). Ebbe az utóbbi csoportba azok a női öltözetek 
kerültek, amelyekhez megvan legalább az ing vagy ujjas, a szoknya, a kötény és azok a férfi- 
öltözetek, amelyekhez minimálisan egy ing és egy gatya, illetve nadrág és ujjas, illetve nad
rág és mellény áll rendelkezésre. Az elmúlt évtizedek során eddig elkészült kimutatások nem 
foglalják magukban a gyűjteményi anyagból adódó további lehetőségeket és a variációk soro
zatait. A mutatók esetenként egy település tipikus viseletének több variációját is tartalmaz
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zák, és olyan öltözeteket is, amelyek darabjai valójában nem illenek össze. A rendelkezésre 
álló anyag nagy része (69 százaléka) női viselet, legtöbbet abból gyűjtöttek, hiszen a nők ál
talában hagyományőrzőbbek voltak, és később vetkőztek ki, mint a férfiak, és az öltözködé
sük jelrendszere kifinomultabb, variációs képessége nagyobb volt. Ezeknek az összeállítások
nak kisebb részét teszik ki a viselőjüktől konkrét eseményhez kötődően és minden darabjá
val együttesen megszerzett öltözetek. Az alkalomhoz kötött együttesek arányát jól mutatja, 
hogy menyasszonyi és vőlegénykosztümből 39 szerepel e nyilvántartásban. Végezetül a gyűj
temény sokszínűségét felvillantva két különleges tárgyról szólok. A múzeumi hagyomány sze
rint az egyik I. Rákóczi Ferenc úrihímzéses párnahéja (ltsz.: 141716), a másik Szendrey Júlia 
finom úri selyemcipellője (ltsz.: 15965).

A textil- és viseletgyűjtemény Európa egyik legnagyobb szakgyűjteménye, amely 
ugyan a valóság sokszínűségének elenyésző részét tükrözi, és összetétele minden tekintetben 
rendkívül egyenetlen, mégis elmondható, hogy nagy általánosságban és elnagyoltan, de tar
talmazza a Kárpát-medence 19-20. századi textil- és viseletkultúrájának legfontosabb tárgyi 
típusait. A kollekció tehát egészében véve jó keresztmetszetet nyújt gyűjtőkörének tárgyféle
ségeiből annak ellenére (de esetenként éppen annak segítségével), hogy gyarapításában min
dig is nagy százalékban vettek részt magángyűjtők és kereskedők. Bizonyságul csupán egyet
len részletesen elemzett és áttekinthető példa szolgáljon a 6. számú mellékletben, egy külön
leges nyugat-dunántúli hímzésfajtának a képviseltségi mutatóival. Több témakörben elvégez
hető hasonló vizsgálat, hasonló eredménnyel. Mindezek azt bizonyítják, hogy a Néprajzi Mú
zeum textil- és viseletgyűjteményének összetétele mennyiségileg és minőségileg is igen jelen
tős, jó válogatás.

A Néprajzi Múzeum textil- és viseletgyűjte- 
A textil- és v ise le tgyű jtem ény  ményének fejlesztési irányelveit az elődök idő- 
fe jle sz té sén ek  irányelvei tői időre meghatározták, és gyarapításaikkal

meg is alapozták. Történetének feldolgozásá
ból is kitűnik, hogy ebben a gyűjteményben a sokoldalú és egyre bővülő szempontok figye
lembevételével alakult ki a gyűjtemény mai összetétele. Legújabban a gyarapításkor a magyar
ság tekintetében már nem érvényesülnek az ország-, sőt földrészhatárok sem. A történelmi 
távlatok a múlt felé egyre mélyülnek, a jelen felé pedig kiterjeszkednek. Az életmódkutatás 
jelentkezése óta már nemcsak a hagyományos népi kultúrát, hanem a parasztság átalakuló 
környezetét, bizonyos fokig a városi kispolgárság szerény tárgyi világát, valamint a népművé
szetnek az értelmiségiek kultúrájára tett hatását szemléltető darabok is a részévé váltak. 
A gyűjtésekben egyaránt helyet kaptak a minta- és motívumváltozatok éppúgy, mint a teljes 
élet megragadására tett kísérletek. Az állandó bővüléssel szemben viszont a gyűjtés bizonyos 
értelemben vett szűkítése felé ható tényezők is jelentkeztek. Az országos múzeumok gyűjtő
köre ugyanis (a Magyar Nemzeti Múzeum esetében például az életmódkutatás révén, illetve 
a népies divat hatását mutató ruházatoknál) fokozatosan közelít egymáshoz, Magyarországot 
területileg átfogja a vidéki múzeumok hálózata, a határhoz közeliek kutatási területe pedig 
átnyúlik a szomszédos országokba, ahol szintén kiépültek a helyi múzeumi szervezetek. A re
gionálisan tagolt műtárgyállományban és az országos gyűjteményekben sok hasonló, párhu
zamos anyag található, de számos esetben olyanok is, amelyek kiegészítései egymásnak, hi
szen a Néprajzi Múzeum történeti-néprajzi darabokban általában gazdagabb, viszont a vidé
ki intézmények a 20. századi helyi változásokat naprakészebben követhették nyomon. Mind
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ezek következtében az egész Kárpát-medence múzeumi anyagának és gyűjtési stratégiáinak 
ismeretében és összehangolásával lehet csak igazán a textil- és viseletgyűjtemény fejlesztési 
irányelveit konkrét tartalommal megtölteni.

A Néprajzi Múzeum textil- és viseletgyűjteménye hagyományosan a Kárpát-me
dence minden etnikumának ideillő tárgyait magában foglaló legnagyobb közép-európai gyűj
temény, amelynek fenntartása és fejlesztése a jövőben is a legfontosabb alapelv marad. Az 
egykori Magyarország területéről a trianoni határokon túlra került földrajzi egységek eseté
ben -  gyakorlati szempontokból -  a magyarság kultúrájának vizsgálatát és annak interetnikus 
hatásait szükséges előnyben részesíteni a többi népével szemben.

A gyarapításban azonban nem elsősorban az úgynevezett területi fehér foltok fel
számolása a legsürgetőbb feladat, amelynek megvalósítása illuzórikus, hanem a hiányzó for
mai fő típusok pótlása, mind magyar, mind nemzetiségi vonatkozásában. Ez részben fedi a 
területi hiányokat, részben azonban nem. A gyűjtemény például a Zobor-vidékről sok inggel 
rendelkezik, de hiteles férfi- vagy női öltözettel eggyel sem. A népviselet típusaiból a legsür
getőbb pótolnivaló a Garam menti sok- és kurtaszoknyás s hosszított derekú női viselet. N. 
Fülöp Katalin előzetes tájékozódásaiból tudható, hogy a lakástextíliák és viselet terén egy
aránt feltáratlan Pápa környéki terület nagy meglepetéseket ígér. A gyűjtemény leginkább a 
cigányság anyagában szűkölködik. A megalakult roma gyűjtemény már számottevőbb kollek
cióval rendelkezik, de ez a textil- és viseletgyűjteményt nem menti fel a legfontosabb típu
sok megszerzése alól. A dél-alföldi bunyevácok gazdag, nagyon bő, sok selymet felhasználó 
drága női viselete szintén típusában hiányzik, nem csak nemzetiségi szempontból. Kiegészí
tésre szorul a magyarországi szerbek emlékanyaga mind a lakás- és háztartási textilek, mind 
a teljes, aranyhímzéssel díszített viseletek terén.

A paraszti divatalakulás érzékeltetésére továbbra is tüzetesebb kutatást igényelnek 
a nagy népviseletes és gazdag textilművességüket tovább alakító területek (például Kalota
szeg, Sárköz, Kalocsa vidéke, Palócföld). Ezenkívül néhány gazdag, karakterisztikus jegyeket 
mutató s megújulásra képes textil- és viseletkultúrájú kutatópont alaposabb feltárása is szük
séges, például Budapest környékén, Mezőségen és Moldvában. Az utóbbi helyszínen a feltá
rómunka már évekkel ezelőtt elkezdődött. Mellettük a hagyományos lakásberendezéshez, il
letve annak elemeihez és a népviselethez ragaszkodó, de megjelenésében színtelenebb, ho
mogénebb kultúrájú vidékekre (például Nagykanizsa környéke) szintén nagyobb figyelmet 
kell fordítani.

Törekedni kell a gyűjtemény időbeli határainak a múlt és a jelen felé való kiter
jesztésére. A történeti anyaggal való bővítés esetében a fellendülő újkori régészet kecsegtet 
új ismeretekkel, de a véletlenszerű gyarapodásoknak is itt lehet a legnagyobb szerepe.

A gyűjtésben továbbra is fontos feladat az elődök szempontjainak (anyag, forma, 
díszítés, technika, funkció, alkalom, a hétköznapi tárgyakra való fokozott figyelem, kommu
nikatív tartalom, innováció, változásvizsgálat, folklorizmus stb.) érvényesítése, a tárgysoroza
tokban és az együtteseknél egyaránt. Az elődöktől örökölt, kiállítási célú nagy együttesek ja
va, célja szerint is, egyidejűségében bőséges, de szinte teljesen hiányoznak az időbeli válto
zatok. A jövőben erőteljesebben kell törekedni a gyűjtemény ilyen szempontok szerinti ki
egészítésére.

A textil- és viseletgyűjtemény fejlesztésében új lehetőséggel Fél Edit és Hofer Ta
más által a kelengyegyűjtésekkel elindított mikrovizsgálatok biztatnak. Ennek értelmében 
szükséges elsősorban a fent megjelölt helyekről egy-egy háztartás, illetve személy teljes lakás
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textil- és viseletkészletének múzeumba juttatása, amely általában hagyatékok megszerzésével 
oldható meg, de csak úgy, hogy sem az örökösök, sem a muzeológusok nem válogatnak, nem 
tesznek félre belőlük. Az ilyen konkrét együttesekben a tárgyrendszeren belüli helyüknek és 
összefüggéseiknek érzékeltetésével kerülhetnének be például az olyan tárgyak, amelyek a 
múzeum gyűjtőkörébe ma sem tartoznak, gondolok itt a nemzetközi minták nyomán alaku
ló divatos gyári textilekre, konfekciós viseletdarabokra. Ezek a „tárgyuniverzumok” számsze
rűségükkel és összetételükkel a helyi társadalom szerkezetéről és alakulási tendenciáiról is 
vallanának (vö. H o f e r  1983b).

Az egyik legégetőbb feladatnak továbbra is a meglévő múzeumi anyag „megszólal
tatása” számít, hiszen jelentős számot tesznek ki a „magyarországinak”, „erdélyinek” stb. je
lölt tárgyak, hogy csak a legszembetűnőbb adathiányt említsem. Ehhez szükséges volna a Nép
rajzi Múzeum fellelhető iratanyagának feldolgozása, a műtárgyak más múzeumok hasonló 
anyagaival, történeti forrásokkal való összevetése és az utólagos helyszíni gyűjtés. Eredmé
nyes volt például két Moldvában élő csángó asszonnyal átnézni a teljes odavalósi inganyagot, 
mert biztonsággal választották szét a tárgyakat a viselet helye, a készítés ideje és alkalma, a 
viselő kora szerint. Jelen tanulmány megírásának tapasztalataiból az is leszűrhető, hogy 
ugyanilyen fontos volna a muzeológusok által korábban gyűjtött nagyobb együttesek hiányzó 
adatainak pótlása. Gondolok például a nagy monografikus igénnyel induló vagy fontos össze
függéseket feltáró, sok tárgyat eredményező, de a leltárcédulákon nem kellőképpen adatolt 
kutatásokra (például Besenyőtelek, Szügy). Sok elkallódott információ remélhető Fél Edit 
Magyar Tudományos Akadémián őrzött hagyatékának átnézésével.

A gyűjtésben elengedhetetlen a terepmunka, az új szerzemények döntő részének 
a helyszínről való megszerzése, módszerében a részt vevő megfigyelés, melynek során sokol
dalú dokumentálással, így filmfelvételek készítésével is szükséges élni. De a háttérül szolgá
ló hatalmas gyűjteményi korpusz egyre jobban szükségessé teszi minden gyarapításban a sok
féle nézőpont szerinti mérlegelést.

A nyilvántartás korszerűsítése legelőször a leírókartonokon a néprajzi terminoló
gia szerinti megnevezések feljegyzését követeli meg, amely nélkül a számitógépes adatbázis 
csak korlátozottan használható. A gyűjteményben őrzött leltárcédulák hiányainak megszünte
tése, a rajtuk elhelyezett fotódokumentáció pótlása mind a jövő feladata.

A raktározásban 1999-ben indult el a bővítés, mely a helyhiány miatt szekrényben 
még el nem helyezett tárgycsoportokat érint, hiszen a korábban már megfelelően tárolt tipo
lógiai egységeknél a gyarapodásra számítva mindig kimaradtak helyek. Az állagmegóvásban 
új szemléletmód kezd meghonosodni, mely a preventív konzerválást és a kiállításokon való 
fokozott tárgyvédelmet tartja szem előtt. Ugyanezen okok miatt a jövőben egyre inkább el
kerülhetetlen lesz, hogy kiállítási célra műtárgymásolatok készüljenek olyan tárgyakról, ame
lyek egyediek és pótolhatadanok.

A gyűjteményre háruló sok közművelődési feladat felveti a Nyugat-Európában már 
jól bevált tanulmányi raktár létesítését, mellyel elkerülhetővé válna a sorozatos tárgymozgatás.

A textil- és viseletgyűjtemény -  ahogy a múltban, úgy a jövőben is -  előrelátható
lag a Néprajzi Múzeum legdinamikusabban fejlődő gyűjteménye marad, amely mind a gya
rapításában, mind a meglévő korpusz értelmezésében és feldolgozásában a jövő kutatói szá
mára temérdek feladatot kínál.
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M ellékletek

1. számú melléklet. Példák az Iparművészeti Múzeumból a Néprajzi Múzeumba átadott 
textiltárgyak dokumentálásának alakulására

Források:
1. A z Ipa rm ű v észe ti M úzeum  legelső le ltá rozási so rozatábó l az a le ltárkönyv, am elynek  c ím kéjén  ez 

áll: Ipa rm ű v észe ti M úzeum , I. 1 8 8 1 -8 3  év, Fsz. 1 -6 2 3 7 .
2. A z Ipa rm ű v észe ti M ú zeu m  legelső le ltá rozási so rozatábó l a m egfele lő  le ltá ri szám o t tarta lm azó  

kötet.
3. A z Ip a rm ű v észe ti M úzeum  m ásodik  le ltá rozási so rozatábó l a  le ltárkönyv, am elynek  c ím kéjén  ez 

áll: 11 .1 4 2 -1 3 .5 1 3 .
Belső cím oldalán: A z  O rszágos M agyar Ip a rm ű v észe ti M úzeum  gyű jtem ényeinek  szakleltára .
M egjegyzés: e b b e n  a le ltá rkönyvben  a sok  kü lfö ld i anyag kö zö tt a „M agyar” bejegyzés e lsősorban
M agyarországot je len t, n em  a nem zetiséget.
4. A  N ép ra jz i M ú ze u m  leltárkönyvei közül a  m egfele lő  le ltári szám o t ta r ta lm azó  köte t.

Példák az 1 8 9 8 -b an  á tad o tt tárgyak köréből:
I .

I .  Folyószám  1 4 3 2  G yapotszövet, N aszó d v id ék  -  Á tadva a N ép ra jz i O sz tá lynak  18272 .
4. L eltári szám  18 2 7 2 , tö rzskönyvi szám  214 (A z iparm űvésze ti m u zeu m  gy ű jtem én y e in ek  kiállítása 

alkalm ával O sz tá ly u n k n ak  á tad o tt gyűjtem ény. 1898. C eruzabejegyzés: X án tus), K a trincafé le  
N aszód  v idék .

II.
1. Folyószám  1 4 6 2  (G yapo tszövet) vörös, kék , fe h é r csíkok, m é rta n i d ísz X. gy. (X án tu s  gyűjtés) 

K övesd /  Á ttév e  1 6 -5 /1960  /  Á tad . a N é p ra jz i O sztály szám ára  15862 .
4. L eltári szám  1 5 8 6 2 , törzskönyvi szám  214 (A z iparm űvésze ti m uzeum  gyű jtem én y ein ek  kiállítása 

alkalm ával O sz tá ly u n k n ak  á tad o tt gyű jtem ény . 1898. C eruzabejegyzés: X án tu s), T erítő  szövött 

m in ta  M agyarország.
III.
1. Folyószám  2 7 8 1  inggallér -  T ep la  -  Á tadva  a N ép ra jz i O sz tá lynak  15849 .
4. Leltári szám , 1 5 8 4 9  törzskönyvi szám  214  (A z iparm űvésze ti m u zeu m  gyű jtem én y ein ek  kiállítása 

alkalm ával O sz tá ly u n k n ak  á tad o tt gyűjtem ény. 1898. C eruzabejegyzés: X án tu s), (H im zési 
m in tadarab  -  á thúzva!) Á gyterítő  darab ja  -  Ján o si, G ö m ö r m.

IV.
1. F olyószám  2 7 8 9  fejkötő  -  R. gy. (R ö m e r gyűjtés) Bajm ócz -  Á tadva a N é p ra jz i O sztá lynak  

15846.
4. Leltári szám  1 5 8 4 6 , törzskönyvi szám  214 (A z iparm űvészeti m uzeum  gyű jtem ényeinek  kiállítása 

alkalm ával O sz tá lyunknak  á tado tt gyűjtem ény. 1898. C eruzabejegyzés: X ánm s), F ő k ö tő  O szada, 

L ip tó  m.
V.
1. Folyószám  283 1  katrinca -  X. gy. (X ántus gyűjtés) Tem es m . -  Á tadva a N ép ra jz i O sztálynak 18278.
4. L eltári szám  18 2 7 8 , törzskönyv i szám  214  (A z iparm űvésze ti m uzeum  gy ű jtem én y ein ek  kiállítása 

alkalm ával O sz tá lyunknak  á tad o tt gyűjtem ény. 1898. C eruzabejegyzés: X án tus), K ö tén y  Tem es m.

P éldák  az 1 9 5 1 -b en  á tad o tt tárgyak körébő l:
VI.
1. F olyószám  2 5 8 7  L epedőszél, v ászon  alap , vö rös ezérna , a lu l n ő i alakok Á TL EL TÁ R O Z V A : 12151 

vét. (vé te l) H o ffm an n  kárpitostó l.
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3. S zak le ltári szám  12151 L epedőszé l, stilizált nő i alakok, M agyar, X V III. sz. Vétel: H offm ann  
N é p ra jz i  M úz-nak átadva 1951. VI. 29.

4. L e ltá ri szám : 51.14.631 L ep ed ő v ég  K endervászon  -  S o p ro n  m. (1951. VI. A jándék  Iparm űvésze ti 
M ú ze u m ).

V II.

1. F o ly ó szám  2591  L epedőszél (vászon  alapon) vörös czé rn a , 3 -3  csík Á TLELTÁ RO ZV A : 12152  
Sara M ille rin  anno  1810.

3. S zak le ltári szám  12152 L epedőszé l, Sara M illerin  an n o  1810 (M agyar). X IX . sz. Vétel: E red e te  
ism e re tlen , N ép ra jzi M úz-nak  á tad v a  1951. VI. 29.

4. L e ltá ri szám : 51.14.648 L ep ed ő  -  K endervászon  -  D u n á m u l (1951. VI. A jándék  Iparm űvésze ti 
M u ze u m ).

V III.
1. F o ly ó szám  2 5 9 3  Lepedővég, vászon  alap , vörös czé rn a  -  növények  és 2 pe licán  Rgy. (R öm er 

gyű jtés) H o rv . K öpcsény Á TLELTA R O ZV A : 18205.
3. S zak le ltári szám  18205 L epedőszé l, vászon alap M agyar S o p ro n  m. N . M. R. /N e m z e ti  M úzeum  

R ég iség tá r/ (R öm er gy.) N é p ra jz i M úz-nak  átadva 1951. V I. 29,
4. L e ltá ri szám : 51.14.647 L epedővég -K ender-vászon  D u n á n tú l (1951. VI. A jándék  Iparm űvésze ti 

M u zeu m ).
IX.

1. F o ly ó szám  2 7 8 9  (kendővég) vászon  alap, m iipán  2 m a d á rra l és egy k o rona  (1 7 6 8  ceruzával b e ír
va) Á TLELTÁ R O ZV A : 13102 (Rgy. azaz R öm er gyűjtés -  Igló).

3. S zak le ltári szám  13102 K en d ő v ég  1768 (M agyar) X V III. sz. N . M . R. (N em zeti M úzeum  
R ég iség tá r) R öm er gy. N ép ra jz i M úz-nak  átadva 1951. V I. 29 .

4. L e ltá ri szám : 51.14.720 K endő  K en d ervászon  Felfö ld  (1951. V I. A jándék  Ip arm ű v észe ti 
M u zeu m ).

X.

2. F o lyószám  16301 (a le ltárkönyvi lap  felső szé lén  évszám : 1 9 0 9 ) L ep ed ö szé l... sö té t vörös 
ke re sz tö lté ses ... M agyarországi (vend?) Sopron m. V é tetett: E ise n städ te r Ö d ö n -tő l. B pest V ételár 
45  -  kor.

3. S zak le ltári szám  13230  L epedő  S ö té tb a rn a  keresztö ltés, e m b e ri és álla ti... (M agyar) (V end?) 
S o p ro n  m . X IX . sz. Vétel E ise n städ te r Ö. N ép ra jz i M úz-nak  á tadva 1951. V I. 29 .

4. L e ltá ri szám : 51.14.599 L epedő  K ender-vászon  D u n á m u l (1951. VI. A jándék  Ip arm űvésze ti 
M u zeu m ).

É rtékelés
A tárgy  szá rm azási helye, illetve a tárgyfé leség  m eghatározása  szem pon tjábó l:
-  az á tad ás(o k ) során  adatcsökkenés köve tkeze tt be  a  m ásod ik , a nyolcadik , a k ilen ced ik  és a  tized ik  

p é lda  e se té b e n , azaz a vizsgált anyag 4 0  százalékánál;
-  az á tad ás(o k ) során  lényegi vá ltozás nem  tö r té n t az adato lásban  az ö tö d ik  pé lda  ese téb en , azaz a 

v izsgált anyag  10 százalékánál;

-  az á ta d ás (o k ) során  adatbővítés k ö v e tk eze tt be  az első, a h a to d ik  és a h e ted ik  p é ld a  ese tében , azaz 
a v izsgá lt anyag  3 0  százalékánál;

-  az á tad ás(o k ) so rán  adatcsere k ö v e tk eze tt be a ha rm ad ik  és a negyed ik  példa  e se téb en , azaz a v izs
gált anyag  2 0  százalékánál.

H a  c supán  a  le ltá rkönyveket vizsgáljuk, e zek  a m inták  nagyjából tá jék o zta tn ak  az ese tleges teljes k ö rű
vizsgálat v á rh a tó  eredm ényéről. Tovább i dokum en táció  és m ás fo rrá so k  (pé ldáu l pub likác iók ) fel-
használása  to v áb b  árnyalja a képet. R ész le tesen  k ido lgozo tt pé lda : B. Horváth -  Katona 1999.
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I. Á ltalános m egjegyzések

N é p ü n k  v ise le te  a leg több  h e lyen  csak a  k özel m ú ltban  a laku lt át, e se tleg  é p  nap ja inkban  van 
á talakulóban. N agyon  fon tos do log  tehá t, hogy  a  le tű n t vagy le tü n ő fé lb e n  levő v ise le té t m egm entsük. 
E z é rt  főkép  a m ár d ivatbó l k im en t ru h a d a ra b o k a t ku ta tjuk , m elyeket leg inkább  az  e ltem etés  alkal
m ára ta rtoga tnak  az öregek.

A  régi ru h a d a ra b o k  k ipuha to lásáná l m á r m ost fökép a rra  vagyunk tek in te tte l, hogy  a n em en  és 
k o ro n  k ívül az egyes évszakok a h é tk ö z n ap i és ü n n e p lő  ruhá t, va lam in t az egyes a lkalm akkor 
haszná lt je lm ezek , pl. vőfély, turka, busó , b e tle h em e s  stb. ö ltö z ö te k e t felkutassuk.

A  ho l tö b b  nem zetiség  lakik, o n  az e ze k  v iselete  kö zö tt lévő  kü löm bség re  kell figyelnünk. 
K ü lönbség  van  az egyes társadalm i á llásúak v iselete  k öz t is. A  vo lt jobbágy  és nem es, a gazdag 

és szegény, a  gazda , cseléd, pásztor, itt-o tt m ég  m a is m ás-m ás ru h á b a n  jár. T udom ányos szem pon tbó l 
te rm észe te sen  leg fon to sabbak  a h ázn á l k észü lt ru h á k  és azok, a  m elyeket a falusi és kisvárosi iparos 
készít. A nyagukat tek in tve  legbecsesebbek  a b ő rb ő l, szű rbő l, vászonbó l, tö b b n y ire  házilag  készü lt ősi 
ruh ad a rab o k  és csak m ásodsorban  a  posz tó b ó l, selyem ből, bárso n y b ó l k észü lt ú jm ó d i ruhafé lék .

K ü lönös te k in te tte l vagyunk a d ísz íte tt „szövött, v a rro tt, h ím z e tt” ru h ad a rab o k ra , m e rt ezek  az 
o rn am en tik a  tanu lm ányozása  is nagyon  fon tosak . Ilyenek, te h á t a szűcs, szű rszabó  által k ész íte tt fe l

ső ruhák  és a házilag  készü lt feh é rn em ü ek .
A z ékszer is kü lönfé le , nem ek , kor, tá rsada lm i állás sze rin t. R észin t a  ru h a , ré sz in t a te st egyes 

részeinek  d íszéü l szolgál és anyaga sze rin t b ő rb ő l, szőrből, to libó l, szövésből, h ím zésbő l, fából, 
szarubó l, gyöngyházbó l, üvegből, kőbő l, n e m te le n  vagy nem es  fém bő l készül.

G y ű jten ü n k  kell továbbá azoka t a haszná la ti tárgyakat, a  m elyek né lk ü l a  ru h á z a t sem  teljes. 
Ilyenek  am a kézségek , a m elyek a lko tó  részei a  dohányzacskó , az acél-kova-tapló , a bo ro tv a ta rtó k  és 
tükrösök. Id e  ta rto z n a k  m ég a bo to k , fokosok , ba lták , kulacsfé lék  stb., annál inkább , m e rt a nép  
m űvészkedő hajlam a ren d esen  ezek en  a  tá rgyakon  ny ilatkozik  rneg . G y ű jten d ő k  m ég  a ru h ad a rab o 
k o n  kivül a  k ü lö n fé le  tö rü lközők , rud rava lók , h a lo tti lep ed ő k  stb.

M in d ezek  gyű jtésénél az a szem p o n t v eze t, hogy leh e tő leg  egy-egy te ljes fé r fi és női bábu! 

öltöztethessünk a z  ille tő  község viseletébe. A  legények, özvegyek, m ennyecskék , lányok, gyerm ekek , m askarák 
stb. ru h á ib ó l csak az gyű jtendő , am i a re n d e stő l eltér.

II. A  gyű jtendő  tárgyak rendszeres jegyzéke

A ) F é rf iru h áza t
hajfésük, posztó - és szalm akalap, süveg, kucsm a, bok ré ta , nyakravaló, ing, m in d e n fé le  form ájú  tüsző , 
tüszőcsatok , derékszíj, farszij, lábszij, a de rékszíjak  ta rtozékai: tűzszerszám , e rszé n y  stb. 
m ellrevaló  b ő rb ő l, gyapjúból, p osztóbó l, da ró c , condra , szokm ány, zeke, újjas, lajbi, kabát, szűr, csuha, 
guba, suba, b u n d a , nadrág , harisnya b ő rbő l, szű rb ő l, posztóbó l, c suk lóm eleg ítők , keztyűk , kötény, 
bocskor, saru , p apucs  (fából, bő rb ő l) , csizm a, b o to s , bakancs, sarkan tyú , pa tkó , hóc ipő , kapca, 
tarisznyák, ivóedények , kulacsok, p ipa , dohányzacskó , tűzszerszám , tükrös, csu rapé , esernyő , botok.

B) N ő i ru h áza t
A  hajfonat és k o n ty  díszei, hajtűk, k o n ty ta rtó fák  stb.
fésűk, pá rták , főkö tők , nyakékek, fü lbevalók , ing , pendely , ingváll, öv, csa ttok , p ru sz lik , szövetből, 
bő rbő l, fe lsőszoknya, a lsószoknyák, abban  a szám ban , a m e ly b en  tény leg  használa tosak , katrinca, 
opreg , kötény, kö d m en , szokm ány, condra , újjas, kabát, vá llkendők , fe jreva lókendők , keszkenők, 
harisnya, kapca, lábbelik , bocskor, csizm a, c ipő , papucs, ék szer stb.

2 .  s z á m ú  m e l l é k l e t .  A z  e l s ő  s p e c i á l i s a n  n é p v i s e l e t  t é m á j ú  g y ű j t é s i  ú t m u t a t ó ,  1 9 1 4

Tájékoztató népviseletek és népviseleti ruhadarabok gyűjtésére
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C) A lk a lm i ru tadarabok :

A m in d k é t nem tő l: e lkendőzéskor, lakodalom kor, m in t vő legény , m ennyasszony, vőfély  vagy nyoszo- 
lyólány, a keresz te léskor, avatáskor, bucsujáráskor, farsangkor, te m e té sk o r, gyászban v iselt kü lön  
ru h a d a ra b o k . Egy-két darab je llegzetes gyerm ekruha, továbbá  egy-egy darab  a fa lu b an  d ivatos szövö tt 
és h ím z e tt  dísztárgyakból; egy vánkoshéj, egy lepedő , egy ru d rav a ló , egy szőnyeg, egy-egy fa rago tt 
cifra guzsaly , m osósulyok, m ángo rló fa  és egy him es tojás.

III. K é ré se k  a  gyűjtés körül
A m e n n y ib e n  a faluban  egy-egy férfi- és n ő  régi v iseletű  fén y k ép e  kapható , természetes dolog csak köl
csönbe, úgy  nag y o n  kérjük, egy ilyenek  bek ü ld ésé t és kö te lezzü k  m a g u n k a t, hogy h a  a kép  m egfele l a 
mi c é lu n k n a k  a köszönő levélen kívül a kép  v isszakü ldésekor egy-egy nagy íto tt fén y k é p e t ingyen 
m ellék elü n k . Term észetes dolog  csak úgy, ha  a fénykép a nagy ításra  alkalm as.

M in d e n  egyes ruhadarab ra  kegyeskedjék  egy cédu lá t rá tű z n i, m elyre a k ö ve tkező  adatokat k é r
jük  ráv ezem i: Főjegyző urnák, ese tleg  a m u n kában  segítkező  u ra k  n e v é t és lakóhelyét. M in d en  egyes 
a d ak o zó n ak  n e v é t és lakcím ét. A z egyes tárgyaknak, ese tleg  ré sze ik n e k  o tt a h e ly sz ín én  használatos 
m agyar vagy  nem zetség i neveit. A  m en n y ib en  ez szükséges v o ln a  a  tárgyak haszná la tára  vonatkozó  
néh án y  ad ato t.

A z egy községből szárm azó tárgyakat m éltóztassék  egy zsákba  v a rrn i és a göngyö léke t 
c ím ünkre: Magyar Nemzeti Muzeum Néprajzi Osztálya, B udapest, V L , V árosliget, Ip a rc sa rn o k  h ivatalos 
u tó n  e lk ü ld en i.
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3. számú melléklet. Példa a tárgydokumentációra

Ily en  m in tá t ado tt kézírás képéve l a leíró  le ltárkönyv  h o z  Kovács L ászló  szabályzata (KOVÁCS 1939b. 4):

136466 . 3 5 4 9 .
Pusztafalu 23. F É R F IK A B Á T . Z sinó ros  ujjas, lajbi.
A bauj vm. F eke te  k lo ttból k é sz íte tte  sátoraljaúj-

hely i szabó.
Bélése b a rn a  kockás sárgás
sz ínű  pam u tvászon . G allér-

ja, kéze lő je  és zsebe  sze-
gélye fek e te  bárány-

szőrre l á tsző tt szövetből
készült. M in d k é t o ldalon

3 -3  m akkos feke te  cérnagom b, sű rű  zsinórd ísz ítésse l.

F. 8 2 9 2 6
G önyey  S án d o r 1939. IX. 11.

A  leírás m elle tt rajz: az ujjas nyitva, k iterítve , 
m é re t gallérja  hosszánál: 4 0  cm, alsó kerü le t: 104 cm.

A  szabályzatban  e lő írt fö ldra 'yú  katalóguscédula  így valósult m eg ugyanarró l a tárgyról a  tex til- és v iselet
gyű jtem ényben , Fél E d it kézírásával (k ö z é p en  a szárm azási hely):

P usztafalu  
A bauj to rn a  m.

1 3 6 4 6 6
F érfi ujjas
F ek e te  k lo ttból készü lt, b a rn a  kockás bé lés-
sei. Gallérja, zsebe szegélye és kéze lő je  fek e te
bárány  p rém  u tán za tta l d íszítve. E lö l 3 -3
m akkos fekete cérnagom b  sű rű  zsinó rozás-
sál.
Sároraljaujhelyi

G önyey  9 3 9  IX .
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A szabályzat sze rin ti tárgyi vagy szakka ta lógus á d u la  így valósult m eg  a tex til- és v iseletgyű jtem ényben , 
G önyey S á n d o r  (?) kézírásával (k ö zép en  h iányzik  a szak- és a lcsopo rt m egjelö lése):

1 3 6 .466 Pusztafalu
Férfi-ujjas. A baujtorna-m .
Z sinóros. fe k e te  fényes posztóból,
leha jto tt g a llé rra l, hosszú egyenes fo rm a.
V itézkötéses.

G önyey

A leirás m elle tt k é t fénykép: az ö sszegom bolt ujjas ele je  és háta.

1960-as évek

U gyanarró l a  tá rg y ró l az 1950 u táni szabvány sze rin t író g ép p e l k é szü lt 8 pontos le ltá n éd u la , a régi 
ka ta lóguscédu lának  csupán m echan ikusan  végzett, adm in isz trá to ri átalakításával:

136.466 
Pusztafalu  
A bau jto rna  m .
1. /  Ujjas, fé rf i
2. /  F eke te  k lo ttb ó l készült, b a rna  kockás béléssel. G allérja

zsebe  szegé lye  és kézelője fekete  b á rán y p rém  u tánzatta l d íszít
ve. E lő l 3 -3  m akkos fekete cé rn ag o m b  sürü  zsinórozással.

3. /  H.: 5 7 ,5  cm , ujja h.: 60  cm
4. / S átoraljaú jhely i.
5. /
6. /
7. /  G y ű jtö tte  G ön y ey  Sándor, 1939. IX . +  S zend rey  Á kos, T agán Ga-

lim dzsán , T ksz .: 3 5 4 9
8. /  L eltározta :

K ét újabb fé n y k é p e t készítettek  az ujjasról b e g o m b o lt á llapotban: az egy iken  az e le jén ek  a nyak 
körüli ré sz le te  lá tszik , a m ásikon a h á tán ak  az alsó fele , az egyik ujjával. A k é p ek e t a le ltá ri karton  
hátára ragasz to tták .
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Fél E dit m uzeo lóg iai te ljesítm ényei é rték e léséb en  leg e llen tm ondásosabb  és leg látványosabb a tárgy

gyarapítás m értékének  m eghatározása  egész gyű jtem énykezelő i m ű k ö d ése  vonatkozásában . Egyik mél- 
ta tója  így írt: „A GYöRFFYtől ö rö k ö lt tíz eze r darabos tex tilgyű jtem ény ... F él  E d it k ezében  negyvenez
e rre  gyarapodva egyenesen  a »beszélő tárgyak« világa le tt.” (Ra IECZKY 1991. 160.) T ehá t az ő  kezelése 
a la tt h a rm in ceze r le tt  vo lna  a gyarapodás. M unkásságának egy m ásik é rtéke lő je  p e d ig  így fogalm azott: 
„ha v ég ig tek in tünk ... a keze által a m ú zeu m  gyű jtem ényébe  k e rü lt több , m in t h a rm in c e ze r tá rgyon ...” 
(Fülemile 1993. 4 2 ). A  h a rm in c e ze rn é l is nagyobb szám ba b e le  k e lle tt hogy é rtse  az Á tány- 
gyű jtem ény  Fél E d it  által (de tu la jd o n k é p p en  H o fe r Tam ással közösen ) gyű jtö tt, n em  tex til tárgyait 
is. Tudvalevő, hogy Fél E d it m ú zeum i pályafutása ala tt a tex til- és v ise letgyű jtem ény  nem csak általa, 
han em  m ás m uzeo lógusok  gyű jtő tevékenysége és k ü lö n fé le  re n d ű  és rangú , de  nagy darabszám ú 
tárgyátadások rév én  is gyarapodo tt.

H a  va lóban  tíz e ze r le tt vo lna  a tárgyak szám a F é l E d it m ű k ö d ésén ek  k e zd e té n , akkor 1885 
őszétő l -  am iko r az első hazai ö ltö z e tek e t be le ltározták  -  1936  ele jéig  -  am iko r a  kezelésébe  kerü l
tek  a tex tíliák  és v iseletek  -  e lte lt 5 0  és fél év  alatt a  gyarapodás évi átlaga 198 d a rab  le tt volna.
H a  m űködése  3 5  éve so rán  tény leg  h a rm in c e ze rre l g y a rap o d o tt volna , és nyugdíjazásáig , 1970 végéig 
valóban  n eg y v en eze rre  n ő tt vo ln a  a tárgyszám , akko r az  ő  időszakában  a gyarapodás évi átlaga 
8 57  darab  le tt vo lna , azaz az ő t m ege lőző  időszakhoz k é p es t igen  látványosan, 3 3 2 ,8  százalékkal 
n ő tt  volna.

A  hivata los d o k u m e n tu m o k b ó l p o n to san  m egá llap ítha tó , és a  gyű jtem ény  ö ssze té te lének  
ism ere téb en  csupán  becsü lhe tő  szám ada tok  egybevetése  a lap ján  azo n b a n  a Fél E d it  e lő tti időszak te l
jesítm ényekén t 2 0  4 0 3  tárggyal kell szám o lnunk , m íg F é l E d it  időszakában  16 3 9 6  darabbal (csak 
záró je lben  em lítjük , hogy abban  az id ő b e n  a Rákóczi té ri iskola és az Ipa rm ű v észe ti M úzeum  
gyű jtem ényébő l való á tadások  m integy 4 2 0 0  darabos  gyarapodást je len te ttek ; sok  k isebb  hasonló  
a jándéko t nem  szám ítva). T ehá t a Fél E d it  e lő tti idő szakban  a gyarapodás év en k én ti ü tem e  404-re,
Fél E d it m űködése  ala tt p e d ig  4 8 6 -ra  teh e tő , azaz va ló jában  c supán  16 százalékkal nő tt. H a  a ké t 
nagy á tadást le szám ítanánk , e n n é l is k isebb  len n e  az eredm ény .

Szám ítások a „legendás” adatokkal:
I. időszak  (1 8 8 5 -1 9 3 6 ):
Teljes gyarapodás: 10 0 0 0  tárgy
É ves gyarapodás: 10 0 0 0 :5 0 ,5  = 198 tárgy
II. időszak  (1 9 3 6 -1 9 7 0 ):
Teljes gyarapodás: 3 0  0 0 0  tárgy
Éves gyarapodás: 3 0  0 0 0 :3 5  = 8 5 7  tárgy  
A  gyarapodás ü te m é n ek  n ö v ek ed ésé t így szám íto ttuk  ki:
ha  198 darab  a 100 százalék , akko r 8 5 7  darab  4 3 2 ,5  százalék , te h á t a ke ttő  kü lö n b ség e  3 3 2 ,8  száza

lék  lenne.

Szám ítások a  valóságos, h ite les  adatokkal:
E lőze tes  m egjegyzés:
N em  az a kérdés, hogy  a szóban  fo rgó  k é t időszak  v égén  való jában  hány  tárgy v o lt a gyű jtem ényben , 
han em  az, hogy a korszak  k ezd e té tő l a végéig hány  k e rü lt a gyű jtem énybe (az id ő k ö zb en  tö rtén t 
elveszések eb b ő l a  szem p o n tb ó l n e m  szám ítanak). M ivel sok  adalék  e lle n ő riz h e te tlen  vagy 
töb b fé lek ép p  é r te lm ezh e tő , a szám ítás csak fő von a lak b an  igaz.

I. időszak:
A z 1937 n o v em b eréb en  le z á r t rev íz ió  e red m én y é t a  1 3 9 /1 9 3 7  N é p r. M úz. je lz e tű  ügy ira t rögzíte tte , 
a szám ításnak  ez az alapja.

4 .  s z á m ú  m e l l é k l e t .  A  t e x t i l -  é s  v i s e l e t g y ű j t e m é n y  p r o f i l j á b a  i l l ő  t á r g y a k  g y a r a p o d á s á n a k
ü t e m e  1 8 8 5  é s  1 9 7 0  k ö z ö t t
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„A leltári könyv  sze rin t kell lenn i 17 8 7 4 ”

E h h ez  ho zzáad h a tju k  a le ltárkönyvből id ő k ö z b e n  tö rö lt té te leke t: +49
összesen  17 9 2 3

M ivel a szóban  fo rgó  I. időszakban „egy le ltá ri szám  alá n éh a  1 0 -2 0  azonos tárgy  is be le ltározta to tt"  
(am elyek a II. idő szakban  javarészt á tle ltá rozásra  kerü ltek , hogy egy szám on  csak egy tárgy sze rep e l
jen), en n é l is nagyobb  vo lt valójában az ad d ig  b e k erü lt tárgyak szám a. H ogy m enny ive l nagyobb, 
abban  e ligazítanak  a II. időszak ny ilván tartásában  végzett vizsgálódások: a tö rzskönyvek  sze rin t 3647  
té te l kap o tt rak tá rren d ezés i szám ot, teh á t szám á t v esz te tten  vagy többesével egy szám o n  m ár m egvolt 
az I. időszakban . H aso n ló  m űveletre  vá ró  tárgy  kb. 5 0 0  m arad t a rak tá rban  a II. idő szak  végén.

3647
+ 500

ezek  szám a összesen  4147.
D e  ez t a szám o t n em  kell teljes egészében  h o z zá a d n i az I. időszak  tárgym enny iségéhez , m ivel a 
rev íz ió  akkor m ár k im u ta to tt 1572 darab  szám  né lkü li tárgyat, te h á t csak az e z e n  fe lü li m enny iség  
adód ik  a  tö b b  szám ra  való szétle ltá rozásból p lu szkén t:

4  147
- 1 5 7 2  
=2 575

e z t adjuk te h á t h o z zá  az előbbi a lap szám h o z  +17 9 2 3
= 20  4 9 8

V égül eb b ő l a szám bó l ki kell vonn i azt a  (ny ilván ta rtása ink  a lapján  p o n to san  reg isz trá lható ) tárgy
m ennyiséget, 9 5  d arabo t, am ennyivel Fél E d it időszakában , azaz 1936. fe b ru á r ó ta  a rev íz ió  végéig 
gyarapodo tt a gyűjtem ény.
A z I. korszak  végén  a  darabszám , „a ko rszak  te ljesítm énye”: 2 0  4 03 .
É venkén ti ádag  gyarapodás az I. időszakban: 2 0  4 0 3 :5 0 ,5  = 404.

II. időszak:
Az 1972 végéig  szabályosan  be le ltározo tt tárgyak  k ö réb en  végzett, 1975 m árciusában  lezár t rev íz ió  
e red m én y é t az 1975. V I. 20-án  kelt, Jegyzőkönyv szuperrevízió  lezárásáról c ím ű, ik ta tószám  n é lk ü li ira t 
rögz íte tte , a  szám ításnak  ez az alapja. A  m eg ta lá lh a tó  tárgyak szám ához az id ő k ö zb en  e ltű n te k é t és a
fé lre te tt, é rv én y te len  szám úakét is h ozzá  kell adni:

m eglévő, szabályos le ltá ri szám ú tárgyak 3 4  9 5 6
1950  e lő tt b e k e rü lt tárgyakból h iányzo tt kb. +2 3 0 0
1950  u tán  b e k e rü lt tárgyakból h iányzo tt +311
le ltárkönyv ileg  é rv én y te len  szám úak + 152

A  gyű jtem ény  összes gyarapodása 1972 végéig  37  719
E bbő l ki kell v o n n i az 1 9 7 1 -1972 -es  gy arap o d ást - 9 2 0
A  II. ko rszak  v égén  a  gyűjtem ény darabszám a 3 6  7 9 9
E bbő l k iv o n an d ó  az I. korszak  javára írh a tó  tá rgym ennyiség  - 2 0  4 03
M arad  a II. ko rszak  teljesítm ényekén t 16 3 9 6
É venkén ti á tlag  gyarapodás a II. időszakban  16 3 9 6 :3 5  = 4 68
A z átlag gyarapodás ü tem én ek  növekedése  az I. idő szakhoz  képest: h a  4 0 4  darab  a 100  százalék, 
akko r 4 6 8  darab  116 százalék, teh á t a k e ttő  k ü lö n b ség e  16 százalék.



5. számú melléklet. Példák a textil- és viseletgyűjtemény területi és nemzetiségi 
összetételére

Táj M agyar N é m e t Szlovák D élszláv  R u tén  R om án  B izony- O ssz. A z összes
tá lán  (8 6 2 )

hány 
százaléka

Textil- és visdetgvűiteniém 2 5 7

Felföld egész 69 12 15 9 6 11
rész

Északkelet-
M agyarország egész 10 14 24 3

rész
E rdély egész 190 100 50 3 4 0 39

rész 4 4 8 1
D él-M agyarország egész 10 17 8 35 4

rész
A lföld egész 96 12 108 13

rész
D u n án tú l egész 104 10 110 224 26

rész 2 1 2 5 0,5
M agyarország egész 4 4 0,5

rész
M oldva, B ukov ina egész 18 18 2

rész
Ö sszesen 503 114 24 128 14 8 71 8 6 2 100
Az összesnek  h án y  százaléka 58 13 3 15 1 1 8 100

V ászonabrosz  (ö sszesen  8 6 2  darab). (A z összesbő l 13 darab , azaz  1,5 százalék  az  abroszrész.
A  gyap júab roszok  a  gyapjúból sző tt vegyes le p lek  cso p o rtjáb an  ta lá lhatók .) E zek  főleg d íszítettek , 
java (takács) sző ttes , d e  sok a h ím z e tt is. A  p rak tikus  használa ti ab rosz  kevés. M eg  kell jegyezni, hogy 
ez a tá rgyfé leség  a zé r t sem  nagyszám ú, m e rt a parasztság  ab ro sz t v iszonylag  ú jabban  használ, kb.
1900 óta.
-  A  fe lfö ld i m egyékbő l, illetve Felfö ld  m egjelö léssel: 96  da rab , eb b ő l ta lán  12 darab  szám ítható  

szlováknak, 6 9  m agyar lehet, fő leg  k é t kedvelt m agyar n ép ra jz i te rü le t: H eves  (Á tány t is h o zzá 
szám olva) és B orsod  van  sok tárggyal képv ise lve , összesen  5 8  darabbal. 15 abrosz  nem zetisége  
b izony ta lan .

-  A z északkele ti m egyékből, ille tve te rü le trő l: 24  darab, eb b ő l 10 le h e t m agyar, 14 ped ig  n em zetisé 
gi, legva ló sz ínűbb , hogy ru té n  (de  é p p  itt a legkérdésesebb  a nem zetiség).

-  A z erdé ly i m egyékbő l, illetve te rü le trő l: 3 4 0  darab , ezek  kö zü l szász m egyékbő l, ille tve azon  
kívüli té rség b ő l szásznak vélhető  kb. 100, m agyarnál p e d ig  190: székely  m egyékbő l való  m agyar 
8  darab , ka lo taszeg i m agyar kb. 7 5  (K alo taszen tk irá ly t k ihagyva), m ezőség i m agyar kb. 40,
a tö b b i eg yéb  m agyar te rü le tek rő l szá rm azó  m agyar ( ro m án  ta lán  n incs is). B izonytalan  
n em z etisé g ű  50 . In n e n  van  8 ab ro szrészünk  is.

-  A  déli m egyékbő l: 35  darab. E bbő l m agyar kb. 10 darab , dé lsz láv  (h o rv át, sze rb ) 17, ro m án  8.
-  A z a lfö ld i m egyékbő l, illetve A lfö ld  m egjelö léssel: 108. E b b ő l kb. 12  darab  le h e t szlovák, a több i 

9 6  magyar.
-  A  d u n á n tú li m egyékből, illetve D u n á n tú l m egjelöléssel: 2 2 4  darab . E bbő l h o rv á t és szlovén kb. 

110, n é m e t kb. 10, a több i 104 m agyar lehe t. In n e n  van  5 ab roszrész  is.

-  C su p án  m agyarország inak  m egha tározo tt: 4  da rab  (b izo n y ta lan  nem zetiségű ).
-  M o ldvai és bukov ina i m agyar 18 darab.



258 Katona Edit

E bben  a tá rgycsopo rtban  a teljes d a rab o k  dom inálnak , a tö red ék ek  aránya e lenyésző: 1,5 százalék. 

T erü letileg  k iu g ró  az erdélyiek nagy darab szám a  (40  százalék), u tána  a D u n án tú l következik  m in t 
erősen  a b ro szh aszn á ló  vidék (26 ,5  százalék).
N em ze tiség ileg  tú lnyom ó a m agyar d a ra b o k  száma: 58  százalék, ez  a m in d en k o ri s tatisz tika i á tlagnak 
m egfelelő. A  tö b b i nem zetiség  kö zö tt a  délsz lávok  veze tnek  15 százalékkal, u tán u k  n em  sokkal 
köve tkeznek  a ném e tek  13 százalékkal. D e  m eg kell jegyezni, hogy a 1940-es fe lm érés  
(Haáz-P alotay-Szabó 1940) u tán  n e m  v itték  véghez köve tkeze tesen  sem  a rak tározás, sem  a nyil
vántartás te ré n  a sok, tévesen ka lo taszeg i m agyarnak ta rto tt ab rosz  áthatározását, am elyek többsége 
valójában szász.

Táj M agyar N é m e t Szlovák D élszláv R u tén  R om án  Bizony- O ssz. Az összes
tálán (8 6 2 )

hány
százaléka

Felföld egész 30 2 0 4,5
rész 3 1 4 1

Északkelet-
M agyarország egész

rész
Erdély egész 5 1 6 1

rész 215 8 9 86 3 9 0 87
D él-M agyarország egész

rész 2 1 3 1
Alföld egész 9 2 11 2,5

rész 2 2 4 1
D unán tú l egész 4 1 5 1

rész
M agyarország egész

rész
M oldva, B u k o v in a egész

rész 3 3 1
Ö sszesen 261 9 0 4 2 89 4 4 6 100
Az ö sszesn ek  h án y  százaléka 58,5 2 0 1 0,5 20 100

D erékaljhéj (ö sszesen  446  darab). (A z összesbő l 404  darab , azaz 9 0  százalék a derékaljvég .)
-  A fe lfö ld i m egyékből, illetve F e lfö ld  m egjelöléssel: 24 darab , eb b ő l 23  darab  m agyar, 1 darab 

n em z e tisé g e  b izonytalan.
-  Az e rd é ly i m egyékből, illetve te rü le trő l: 3 9 6  darab (zöm e, 3 9 0  c supán  derékaljvég), ezek  közül 

szász m eg y ék b ő l, illetve azon k ívü li té rségbő l való szásznak v é lh e tő  kb. 9 0 , m agyar p e d ig  220 : 
székely 3 0  da rab , kalotaszegi m agyar kb . 90 , a több i egyéb m agyar te rü le tek rő l (ro m án  talán  n incs  
is). B izo n y ta lan  nem zetiségű 86.

-  A déli m egyékbő l: 3  darab derékaljvég . E b b ő l 2 darab ro m án , 1 darab  b izo n y ta lan  nem zetiségű .
-  A fe lfö ld i m egyékből: 15 darab (k ö z ü lü k  11 teljes példány). E b b ő l m agyar 11, szlovák 4 darab.
-  A d u n á n tú li  m egyékből, illetve D u n á n tú l m egjelöléssel: 5 darab  teljes derékaljhéj (ille tve  egyik 

hiányos). E b b ő l 4  magyar, 1 b iz o n y ta lan  nem zetiségű.
-  B ukovinai m agyar 3  darab derékaljvég.

E bben  a tá rg y cso p o rtb an  a tö redékek  d o m in á ln ak , 9 0  százaléko t te sz n e k  ki. T ö red é k n e k  m in ő sü l a 
derékaljvég, vagyis az egyik keskeny á th a jló  vég  d íszített sávja, am elyet a leggyakrabban m egő riz tek  a 
használa tbó l k ik o p o tt tárgyból, és csak az k e rü lt m úzeum ba.
T erületileg  k iu g ró  az erdélyiek nagy d a rab szám a  (88  százalék).
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N em zetiség ileg  tú lnyom ó  a m agyar darabok  szám a 5 8 ,5  százalék, ez a m in d e n k o ri statisztikai 
á tlagnak m egfelel. A  több i nem zetiség  közö tt a n é m e tek , azaz szászok v e ze tn e k  2 0  százalékkal, 
hason ló  a b izony ta lan  n em zetiségű  darabok  aránya, d e  k özü lük  is sok  szász lehet.

M egjegyzés:
A  darabszám ok  e lv ileg  pon to sak  (m ár am enny ire  a m ú zeu m i tá rgyak /té te lek  szám lálása m egengedi a 
pon tosságo t), v iszon t a nem zetiség  m eghatározása sok  e se tb e n  becsléssel tö r té n t, a kapo tt arányok is 

hozzávető legesek .

6. számú melléklet. Egy sajátos hímzőstílus képviselői a Néprajzi Múzeum textil- és viselet
gyűjteményében

E dd ig i ku ta tása im  sze rin t ö sszesen  13 példány  ta lá lh a tó  közgyű jtem ényekben  egy sajátos, helyi 
h ím zőstílu sban  d ísz íte tt d ísz lepedőszélfa jtábó l (vö. B. H orváth 1998; B. H orváth -  Beszprémy 
1996). E zek  az e lnagyolt ö ltésekkel és fe lnagyíto tt m o tívum okka l k ia lak íto tt szabadra jzú  hím zések  
nagy valósz ínűséggel 1800  kö rü l készü ltek  Sopron  k ö rn y ék én , h ienc  v idéken . K ülönlegességük, hogy 
te tte n  é rh e tő  ra jtuk  a kazettás sze rkezet átfogalm azása.

A z ő rzés  helye  sze rin ti darabszám eloszlás:
B rü n n  2
Bécs 3
K ism arto n  1 
S o p ro n  3
B udapest 4

-  R észben  tö b b sz ín ű  gyapjúfonallal, részben  p iros pam u tfo n a lla l d o lg o z tak  varró ik .

G yapjúval h ím zett: P am u tta l h ím ze tt:
B rünn 1 B rünn 1

Bécs 3 Bécs 0

K ism arton 1 K ism arton 0
S opron 3 Sopron 0
B udapest 2 B udapest 2

- J e l le g z e te s  m o tív u m u k  sze rin ti eloszlás:

K étfe jű  sasos: K ism arton 0
B rünn 0 Sopron 0

Bécs 1 B udapest 0

K ism arton 0 Pávapapagájos-virágtöves:

S op ro n 0 B rünn 0

B udapest 0 Bécs 0

V irágtöves: K ism arto n 0

B rünn 0 Sopron 1

Bécs 0 B udapest 1

K ism arton 0 O roszlános-v irágtöves:

Sopron 0 B rünn 0

B udapest 1 Bécs 0

Pávás-virágtöves: K ism arton 0

B rünn 1 S opron 1

Bécs 1 B udapest 0
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Papagájos-szarvasos: K ürtösalakos-szarvasos:
B rü n n  0 B rü n n i
Bécs 1 Bécs 0
K ism arton i K ism arto n 0
S o pron  1 S op ro n 0
B udapest i B udapest 1

-  A  fen n m arad t példányok egy részén a kaze ttá s  szerkesztés n o rm á l m egoldású , m ás részén
m ázták  a szerkezetet, de vannak  á tm e n e ti sze rkesztésű  pé ldányok  is.

N o rm á l szerkesztésű: Á tfogalm azo tt sze rkezetű :
B rü n n  1 B rünn 1
Bécs 2 Bécs 1
K ism arton 0 K ism arton 1
S op ro n  1 S op ron 1
B udapest 1 B udapest 2

Á tm en e ti szerkesztésű:
B rü n n  0
Bécs 0
K ism arton 0
S o p ro n  1
B udapest 1

A z  á ttek in té sb ő l kiviláglik, hogy jelen leg  B u d ap esten , a tárgyalt gyű jtem én y b en  nem csak a le g n a 
gyobb  darabszám m al vannak  jelen  ezek  a k ü lö n ö s  h ím zések , han em  a zo n  tú l -  a m inőségi je llem zők  
szem p o n tjáb ó l -  nagyon jó arányban vá lo g a to tt pé ldányok  képviselik  a stílust.



KERÁMIAGYŰJTEMÉNY

CSUPOR ISTVÁN

A Néprajzi Múzeum egyik legnagyobb mű-
A gyű jtem ény  tö r té n e te  tárgykollekciójának számító kerámiagyűjte

mény történetét maradéktalanul egy revízió és 
annak utómunkálatai után lehetne megírni, így ez a munka bizonyos fokig torzó marad. 
Ugyanakkor -  az 1977-es, Kresz Mária írta alapos gyűjteménytörténeti összefoglalóhoz ké
pest (K R E S Z  1977b) -  nem kevés új adatot tartalmaz. Ezzel együtt az újabb kutatások ered
ményei még átrajzolhatják a képet.

A kerámiagyűjtemény történetének írásakor az a megoldás tűnt a legcélszerűbb
nek, hogy a gyűjtemény gyarapodását szigorú időrendben kövessük végig, párhuzamosan a 
kerámiakutatással, hiszen ez a két terület egymással párhuzamosan haladt, néha eltávolodva, 
néha egymáshoz közeledve, de egymást mindenképpen befolyásolva: egyszer a gyűjtések ins
pirálták az adatok összefoglalására a kutatást, máskor viszont a szakirodalomban megjelenő 
adatok igazolására, kiegészítésére szolgáltak a tárgygyűjtések.

A népi(es) fazekasság iránti érdeklődés legelőször ugyan a népművészet felfedezé
sével párhuzamosan jelentkezett, de valamelyest el is tért annak általános irányvonalától. 
A fazekasságot az ipartörténet és a régészet vette górcső alá, egy cseppet sem véletlenül, rá
adásul igen gyakorlatias céllal: az ipartörténet az akkoriban kialakuló „műipar”, az iparművé
szet gyökereként kívánta a népi fazekasságot felhasználni, attól ödeteket kölcsönözni, tárgyi 
anyagából meríteni (nem utolsósorban a „nemzeti stylt” kereső törekvésekhez). A régészet 
pedig ahhoz a kétségtelenül pozitivista elképzeléshez keresett anyagot, amelynél a leleteket 
a recens agyaggal együtt próbálta meg tárgysorozatokba állítva rekonstruálni a fejlődés útját.

Európa a „nemzeti háziipart” gyakorlatilag az 1867-es párizsi világkiállításon fe
dezte fel, itt figyeltek fel a látogatók és a szakemberek egyaránt azokra a jelentős különbsé
gekre, amelyek az egyes kiállító országok kultúrája között megmutatkoztak. A „nemzeti há
ziipar” a népművészet egyik első megnevezése volt, de kapcsolódott ez a mozgalom ahhoz a 
romantikus attitűdhöz is, amely az úgynevezett „nemzeti styl” megteremtését, a sajátosan 
nemzeti, felismerhetően az adott nemzethez köthető művészet megteremtését tűzte ki célul, 
és gyakorlatilag a háttérbe szoruló, nem egy helyen végveszélybe került egykori kézműves ha
gyományok megmentését és átmentését szolgálta (a gyáriparral, a tömeggyártással szemben 
jelentkező iparművészet területén belül). Ez az elképzelés különösen azokban az országok-
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ban aratott nagy sikert, ahol a sajátos társadalmi fejlődés miatt a parasztság még nagy töme
gekben létezett, és kultúrája igen sok archaizmust hordozott, és ahol többek között a kézmű
ves hagyományok is erősen éltek ( K r e s z  1968. 1-6). Ez elsősorban a kelet-közép- és kelet
európai országokra volt jellemző, ahol lényegében nem ment végbe a klasszikus, európai 
városfejlődés, és így a kapitalista rend alapvető munkamegosztása sem alakult ki. Ráadásul a 
királyi Magyarországon 1872 előtt az egész ipar gyakorlatilag kézműves jellegű volt, a céhek 
megszüntetéséig a manualitás, valamint a gépesítés és tömeggyártás hiánya jellemezte, és ez 
alapvetően kedvezett a „nemzeti háziipar” iránti érdeklődés felerősödésének. Ennek az ér
deklődésnek volt eredménye az 1873-as bécsi világkiállítás „háziipari” csoportja, és ennek 
előkészítéséhez kapcsolódott a Magyar Nemzeti Múzeum első két őrének, Xántus Jánosnak 
és Rómer Flórisnak a kinevezése 1872-ben (K R E S Z  1977b. 17). A két kutató mintegy 2500 
tárgyat gyűjtött a bécsi kiállítás céljaira (és egyben a létrehozandó Néprajzi Tár számára), s 
ebből kb. 250 darab volt cserépedény. A kiállítás lebontása után az anyag azonban nem a 
Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárába került, hanem az Iparművészeti Múzeum őrizte 
évtizedekig, és más tárgyakkal összekeverve, több időpontban és tételben jutott el eredeti 
rendeltetési helyére ( K r e s z  1977b. 17-18). 1898-ban az Iparművészeti Múzeum adott át egy 
jelentősebb anyagot, ebből közel 700 volt cserépedény,1 majd 1951-ben egy újabb tételt (ltsz.:
51.33.1-51.33.273), végül 1962-ben egy utolsó sorozatot (ltsz.: 62.25.1-62.25.25). Az Ipar- 
művészeti Múzeumtól ömlesztve, más kiállítások (1882-es agyagművesség-kiállítás, 1885-ös 
országos általános kiállítás, 1891-es Honi agyagipari tárlat és az 1896-os ezredéves kiállítás) 
anyagával összekeverve adták át ezeket a cserépedényeket.

Kresz Máriának sikerült az eredeti gyűjtések közel egyharmadát azonosítani, még
pedig Xántus fennmaradt gyűjtőfüzetének (EAD 162) segítségével ( K r e s z  1977b. 18-19). 
Talán lehetőség nyílik a jövőben Rómer gyűjtéseinek azonosítására is, mivel Gráfik Imre rá
talált az Iparművészeti Múzeum irattárában arra az egykori aktára, amely Rómer jegyzékét 
tartalmazza ( G r á f i k  1997. 32-33).

Xántus eredeti jegyzéke alapján tudjuk, hogy 1852 tárgyat gyűjtött, s ebből cserép
edény volt 203 darab, Rómer 1885 darabos gyűjtéséből pedig 1155 darab került az 1873-as 
bécsi kiállításba, azt azonban egyelőre nem tudjuk megmondani, hogy ezekből mennyi volt né
pi kerámia (vö. G r á f i k  1997. 32). Gráfik Imre térképlapokon is bemutatta, hogyan oszlott 
meg a gyűjtés Rómer és Xántus között. Az utóbbi főleg Erdélyben, Szegeden és a dunántúli 
Nagyatádon végzett terepmunkát, az előbbi javarészt az északnyugati megyékben, a Dunántúl 
egyes vidékein és Ung megyében. Ez a felosztás okozta, hogy a kiállításban némileg túlsúlyba 
került Erdély, és teljességgel hiányzott az alföldi fazekasság anyaga ( G r á f i k  1997. 22-23). 
Kresz Mária a gyűjtemény történetéről szóló munkájában részletesen ír a Xántus-féle anyag
ról, illetve azokról a tárgyakról, melyeket sikerült azonosítani ( K r e s z  1977b. 18-19).

Ezek közül egy tárgy esetében kerültek elő olyan adatok, amelyek a korábbi azo
nosítást megerősítették. A 17567 leltári számú tálról a legelső közlések még azt állapítják 
meg, hogy a „fenekére egy lippai oláh fazekas hazafiúi fölbuzdulásában a következő színes 
sorokat égette: Az hazabeli honfiú Kossuth Lajos éljen!” (Cs. J. 1873; idézi G r á f i k  1997. 30). 
Kresz Mária a tárgy leírókartonján úgy véli, nem valószínű, hogy román fazekas munkájáról 
lenne szó, a tárgy stílusa sokkal inkább Hódmezővásárhely egyik városrészének, Újváros fa
zekasainak munkáit idézi. Ez a közelmúltban némi megerősítést nyert, ugyanis Varsányi Pé-

1 L eltári szám aik 1 5 6 0 7  és 18385 k ö zö tt e lsz ó rta n  találhatók .
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ter történész könyvében megemlíti, hogy 1848. október 3-án a városba látogató Kossuth La
jost Vásárhely vezetői többek között egy cseréptállal ajándékozták meg, és vélekedése alap
ján ezt a tálat adták Kossuthnak (V a r sá n y i 1988. 22).2

Römer gyűjtéseit jelenleg ugyan nem ismerjük ilyen mélységig (a kutatás eddig 
csak az 1872-es évszámos tárgyakat tudta azonosítani), ám a leltárszerű jegyzék előkerülésé
vel talán sikerül a további azonosításokat is elvégezni. Néhány tárgyat azonban korábban is 
minden kétséget kizáróan pontosítani lehetett (lásd K r e sz  1977b. 19-20).

1882-ben újabb tárlatra került sor, ezúttal az Iparművészeti Múzeumban rendez
tek egy nagyobb szabású kiállítást a hazai agyagművességről. Ennek anyagát főleg a Nemze
ti Múzeum Régiségtárából válogatták. Ezekből a tárgyakból később nem került a Néprajzi 
Múzeumba. Szerepe a gyűjtemény szempontjából közvetett, általában a hazai agyagművesség 
vonatkozásában fontos megemlíteni Pulszky Károly ekkor kiadott tanulmányával (P u lszk y  
1883) együtt, mely áttekintést nyújtott az európai, ezen belül a magyar kerámia történetéről 
(részletesen lásd K r esz  1977b. 21).

Jóval nagyobb szerepet játszott a gyűjtemény életében az 1885-ös országos általá
nos kiállítás. Az épületekben szép számmal mutattak be cserépedényeket is. A kiállítás anya
ga a bontás után a Kereskedelmi Múzeum Háziipari Bazárjába (Sa sv á r i 1895), majd újra fel
használva az ezredéves kiállításba került, így végül 1898-ban adta át az Iparművészeti Múze
um (vö. K r esz  1977b. 2 1 ) .

Az eddig említett tárgyegyüttesek korai, szisztematikus gyűjtésekből származtak, 
mégsem kerültek közvedenül a Néprajzi Múzeum műtárgyállományába, csupán évtizedekkel 
később. Az első olyan tárgycsoport, amely egyenesen a Néprajzi Tárba került 1885-ben, egy 
Hunyad megyei műkereskedőtől, Szedláriknétől származott, és a 2446-os leltári számon 50 
darab cserépedényt foglalt magában. A tárgyegyüttes jelentőségét növeli, hogy a tárgyak több
sége egyszerű, egyszínű mázas vagy mázatlan edény, holott ebben az időben már általános 
volt az a vélekedés, hogy a valóban művészi fazekasárut csak a fajanszok körében érdemes 
keresni, az egyszerű fazekasmunkák értéktelenek.

A leltárkönyv szerinti első ónmázas (habán) edény 1887-ből való (ltsz.: 2521) és 
Brassóból származik, az Erdélyi Kárpát Egyesület bazárjából vásárolták. A tárgy egy klasszi
kus „győri korsó”, azaz olyan ónmázas bokály, amely Magyarország északnyugati részében ké
szült, és győri edénykereskedők révén jutott el Erdély szívébe; ez a darab a 18. század folya
mán készült. A tétel többi része brassói szász munka, illetve barcaújfalusi készítmény. Egy 
következő tétel (ltsz.: 2538-2542) szintén Brassóból származott. Ebből a tárgycsoportból 
csupán egy barcaújfalusi kanta nem ónmázas munka, a másik négy azonban nemcsak fajansz, 
de ónfedél is tartozik hozzá; három osztrák készítmény, egy talán Kosolnán készült. Ezek
ben az években tehát az egyszerű használati edények éppúgy szerepeltek a gyűjtésekben, 
mint az ónmázas fajanszok.

A népi cserépedények gyűjtése és a polgári lakások népi kerámiával történő díszí
tése ezekben az években jött divatba, ezt a jelenséget mutatta be Herman Ottó ( H e r m a n  
1887b). A divat kapcsán dicsérendő célú kezdeményezések is indulnak, ám ezek néha többet 
ártottak szemléletükkel a kor fazekasainak, mint amennyi hasznot hajtottak. Az ungvári szak
iskola vezető tanára, Pap (Popp) János alapvető rendszerezését adta a magyar fazekasárunak,

2 A rra  azo n b an  egyelő re  n incs  válasz, hogy h o g y an  k e rü lh e te tt a tárgy  L ip p ára , és ho l ő riz ték  addig , am íg
X ántus kezébe n e m  kerü lt.



ám egyedül a fajanszot tartotta másolásra méltónak, az ólommázas edényeket az agyagműves- 
ség „lejtőjének” érezte, a mázatlan munkákat pedig egyáltalán nem értékelte (Pap 1888). 
A jeles szilikáttechnikus, Petrik Lajos ezzel szemben azon az állásponton volt, hogy a faze
kasságot nem átformálni kell a fajansz és a keménycserép stílusának megfelelően, hanem 
hagyni, hogy a maga medrében fejlődjön tovább ( P e t r i k  1889).

A Pap János által képviselt szemlélet szerencsére egyáltalán nem befolyásolta Xán- 
tus Jánost, aki ugyanebben az évben szülőfalujában, a Somogy megyei Csokonyán gyűjtött 10 
darab cserépedényt, és ezek mindegyike klasszikus ólommázas fazekasmunka. Ebben a gyűj
tésben található az a fésűs díszítésű, zöld mázas, valószínűleg őrségi készítésű kerek tepsi is 
(ltsz.: 2566), amely ennek a tárgytípusnak egyik legreprezentatívabb darabja.

1892-ben látott napvilágot Wartha Vince könyve, mely összegezte az addigi ku
tatások adatait, ráadásul szilikátkémiai és technológiai alapokról közelítette meg a témát 
( W a r t h a  1892).3 4 Hogy mióta gyűjtötte a népi cserépedényeket, pontosan nem tudni, de 
az biztos, hogy 1887-ben Herman Ottó már hivatkozott Wartha gyűjteményére ( H e r m a n  

1887b. 312). Az összegyűjtött anyag egyébként az 1891-es Honi agyagipari tárlaton* is bemu
tatásra került. Hagyatékának egy része (900 darab tárgy) 1951-ben került a Néprajzi Mú
zeumba. A tételből mintegy 150 darab ónmázas munka, a többi, közel 750 darab viszont 
klasszikus fazekasáru.

A honfoglalás ezredéves évfordulójának méltó megünneplésére szervezték meg 
a millenniumi kiállítást. A néprajzi falut Kresz Mária 1977-ben abból a szempontból vizs
gálta meg, hogy a fennmaradt és utóbb a múzeumba került kerámiaanyag milyen tanulsá
gokkal szolgál a kiállítás egészével kapcsolatban ( K r e s z  1977b. 24-28). Kétségtelen tény, 
hogy -  legalábbis az 1885-ös kiállítással összevetve -  rosszabb helyzetben vagyunk, mert 
az akkori, képekkel illusztrált mellékletekkel szemben csak Jankó leírásaira vagyunk utal
va. Kresz Mária szerint ez a kollekció az 1873-as bécsi világkiállítás, az 1885-ös országos 
általános kiállítás, talán az 1882-es agyagművesség-kiállítás és az 1891-es Honi agyagipari tár
lat anyagából származott ( K r e s z  1977b. 24). A tárgyak alapos átvizsgálása után kijelent
hető, hogy az 1873-as és az 1885-ös kiállításból biztosan szerepel cserépedény az ezred
éves kiállítás néprajzi falujának tárgyai között, az utóbbi két kiállítás azonban jelenleg nem 
bizonyítható.

Kresz Mária értékelése szerint a millenáris kiállítás néprajzi részlegében felállított 
házak berendezése nem egyezik meg a kor más gyűjtései és leírásai által közölt információk
kal ( K r e s z  1977b. 25), és ez valóban így van. Más szempontból azonban úgy vélem, hogy a 
kiállítási anyag válogatásában nem elsősorban a sietség játszott szerepet, és a rendelt tárgyak 
esetében nem a közösségi kontroll hiánya, hanem inkább az az idealizált kép, aminek -  a 
tényleges állapotokhoz képest -  az egyes vármegyék meg akartak felelni. Ezt mutatják a há
zak berendezéséhez tartozó edényegyüttesek is: a feltűnően nagy számú gyári keménycserép 
előfordulása annak tulajdonítható, hogy a vármegyék modernnek, a korral haladónak akartak

3 W artha  gyakorla ti szakem bernek szám íto tt, tö b b ek  k ö z ö tt a pécsi Z so lnay  g y á r eozinos  m ázának  k id o l
gozásában  is e lévü lhete tlen  sze rep e  volt.

4 A z 1891-es H o n i anyagipari tá rla t a  haza i fazekasság  fe lfedezésének  je len tő s  állom ása. A  B udapesten  m eg 
re n d e z e tt  k iá llítá son  szinte az egész  o rszág  k épv ise lte tte  magát. T ek in té lyes m enny iségű  anyagot s ike
rü lt itt b e m u ta tn i,  m ég m agángyűjtem ények anyagai is helyet kaptak . A  g y á rip a r és az iparm űvészeti k e 
rám ia m e lle tt  egy csarnokban fazekasok  m u n k á it is k iállíto tták  (vö. Petrik 1891).
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látszani, és a valóságosnál kedvezőbb képet festeni magukról. Ugyanakkor az is tény: ha nem 
ilyen módon állították volna össze az egyes házak berendezéseit, akkor valószínűleg még év
tizedeket kellett volna várni, amíg a Néprajzi Múzeumba bekerül az első nagyobb tétel ke
ménycserép és üvegtárgy.

A Néprajzi Múzeum kerámiatárgyainak száma az Iparművészeti Múzeumtól ka
pott, 1898-as anyag nélkül 1897-ben még mindössze 413 volt.5 A millenniumi kiállítás népi 
kerámiatárgyainak számáról nincsen pontos adat, erre csak a múzeumba bekerült cserépedé
nyek adnak többé-kevésbé pontos tájékoztatást. Az kétségtelen, hogy a tárgyaknál valóban hi
ányzik a használók válogatása, s mivel nem egy edény kifejezetten a kiállítás céljaira készült, 
a használatra utaló nyomok sincsenek rajtuk. Az azonban egyértelműen meghatározható, 
hogy mely vidékeken milyen cserépedényeket kedveltek főképpen, mely fazekasközpontok 
és fazekasfalvak készítményeit használták.

A néprajzi falu házaiban kiállított és később a múzeumba került anyagról Kresz 
Mária gyűjteménytörténeti áttekintésében részletes leírást adott (Kresz 1977b. 24-28). Az 
általa elvégzett azonosításokhoz képest azóta újabb néhány darabról sikerült bebizonyítani, 
hogy ebből az átadásból származnak.

A millenniumi kiállítás lezárt egy korszakot, s a két évvel a bezárása után az Ipar- 
művészeti Múzeum által a múzeumnak átadott anyag -  benne a közel 1700 cserépedénnyel 
-  mindmáig mennyiségében és minőségében is a legjelentősebb gyarapodásnak számít: 1898- 
ban a kerámiatárgyak száma 413-ról 2828 darabra nőtt.

A millenniumi falu számára gyűjtött tárgyak mellett a múzeum munkatársai is meg- 
kezdték/folytatták a gyűjtemény gyarapítását. Jankó Jánosnak köszönhető néhány kvalitásos 
darab, köztük egy azóta klasszikussá vált cserépedény: a keszthelyi halászcéh 1774-es kancsó- 
ja (ltsz.: 30149). A másik tárgy egy Jászapátiból származó, mázatlan habán bokály „TH” mo
nogrammal (ltsz.: 39024), szintén különleges darab, akárcsak a halála után zalai gyűjtéséből 
bekerült kővágóörsi takácsok céhkorsója (ltsz.: 39042).

Bátky Zsigmond első kerámiatárgyait 1899-ben gyűjtötte Kalotaszegen (ltsz.: 29002- 
29026). Ebben a gyűjtésben néhány egészen kiemelkedő tárgy is található, többek között egy 
szűrőlábas (ltsz.: 29002), amelyet később az Útmutatóban6 is közölt ( B á t k y  1906a. 196-197), 
egy 1794-es bokály, amely a múzeum legkorábbi bánffyhunyadi tárgya (ltsz.: 29025). A kö
vetkező, 1900-as kalotaszegi gyűjtőútjáról újabb színvonalas tárgyakat hozott be a múzeum
ba (ltsz.: 31446-31926), s ebben az anyagban már jelentkezett a kályhák, kandallók, egyszó
val a tüzelőberendezések iránti érdeklődése is: feltehetően ekkor kerültek be a múzeumba az 
első kalotaszegi kandallócsempék, kályhacserepek (ltsz.: 31452-31455), melyeket azonban év
tizedek óta nem sikerült azonosítani. Egy másik tárgycsoportnak az idetartozása, bár a gyűj
teményben igen korai időponttól követhető, igencsak kérdéses: a türelemüvegekről, más né
ven rabmunkákról, bányászpalackokról van szó. A türelemüvegek kezdetben elsősorban a 
külsejüket képező üvegpalackok miatt kerültek -  elsősorban tárolási szempontok alapján -  a 
kerámiatárgyak közé. A gyűjtemény legkorábbi türelemüvege egy „széken ülő ember”, amely 
a Kolozs megyei Mereggyóról származott (ltsz.: 9290).

5 A  gyű jtem ény  gyarapodására v o n a tk o zó  adatokat a tovább iakban  lásd  az 1. szám ú táblázatban.
6 Bátky a  c se répedényeke t e lső so rb an  m in t a táp lálkozás tárgyait m u ta tja  be. E z  a könyv egyébkén t n e m 

csak a  tipo log izá lás m iatt fon to s , h a n em  azé rt is, m e rt szám talan  akkori cserép tárgy  rajzát is közli, tö b 
bek  k ö z ö tt o lyanoké t is, am elyek  akko r m ég  n em  vo ltak  b e le ltáro zv a  a törzsanyagba.
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A századfordulón kerültek be Herman Ottó gyűjtéseinek tárgyai (ltsz.: 33247- 
33352, 33392). Ugyanakkor már ebben az időszakban elkezdtek kereskedőktől is vásárolni. 
Ezek egyike egy „ólomfedeles agyagkancsó 1690-ből” (ltsz.: 34100), egy klasszikus habán ón- 
fedeles bokály, amely a mai napig is egyike a múzeum legkorábbi ónmázas tárgyainak. 
Kereskedőktől vásárolták azt a két brassói tárgycsoportot (ltsz.: 37522-37568, 41620-41704), 
melyek a Brassó környéki és szászkézdi (akkor a kutatók által még kőhalminak meghatáro
zott) szász, a barcaújfalusi csángó és a berecki székely fazekasság színvonalas válogatását adja. 
Lichtneckert József műkereskedőtől vették azt a szűkszájú bokályt (ltsz.: 37804), amely en
nek a tárgytípusnak az első ónmázas darabja a gyűjteményben.

1900-tól intenzív tárgygyűjtés indult a múzeumban, a cserépedények számának nö
vekedése is minden évben jelentős volt. Az 1900-as 18 és egy évvel későbbi 7 darabbal szem
ben 1902-től kezdve éveken át 100 fölötti a gyűjtött kerámiatárgyak száma. Különösen jelen
tős a gyarapodás 1904-ben, amikor 898 edénnyel nőtt a kerámiagyűjtemény tárgyainak szá
ma. Aszód környékéről került be csereként egy tétel zömében késő habán, ónmázas edények
ből álló kollekció (ltsz.: 37576-37617). Semayer Vilibáld ebben az időszakban Magyarlápo
son (ltsz.: 38149-38168), Szamosújváron (ltsz.: 38181-38220) és Désen (ltsz.: 38221-38253) 
gyűjtött jelentős tárgyakat. A nagymértékű gyarapodásban az is közrejátszott, hogy a Nemze
ti Múzeum épületéből helyszűke miatt 1892-ben kiköltöztetett Néprajzi Tár -  egy rövidebb 
idejű, kényszerű elhelyezés után (Várkert bazár) 1893-ban már a Csillag utcában, egy bérház
ban kapott helyet. Ebben az épületben -  amely 1906-ig adott otthont a Néprajzi Tárnak -  
kiállításszerűen raktározták a tárgyakat. Ezzel együtt a Néprajzi Tár önállósága végre lehető
vé tette a rendszerezést, a feldolgozást, a kiállításszerű raktározás pedig a nagyobb átlátható
ságot (vö. S z e m k e ő  1997a).

Kiemelkedő 1903-ból Bátky dunántúli gyűjtése, melynek során Szakcson, Váralján, 
Decsen járt (ltsz.: 42752-43101). Ez a tétel a hétköznapi, egyszerű használati edényektől 
(kiöntőcsöves edények, fületlen köcsög stb.) a jellegzetes sárközi bokályokig terjedt, é*s érté
két külön emelik többek között a mórágyi fazekasmunkák igen szép darabjai, valamint kilenc 
darab céhkancsó, melyek között egy 1751-es ónmázas is van (ltsz.: 43240-43249). (Részle
tesebben lásd S z i l a g y i  1984b.) Ebből az időből származik Brassóból egy nagyobb tétel kály
hacsempe, azaz „kályhafiók” is, amelyben nem egy 18. századi darab is található (ltsz.: 
41740-41845), ám java részük jelenleg -  leírások hiányában -  azonosíthatatlan.7

Semayer 1901-1902-ben Nagybánya környékén végzett gyűjtéseket, és ezek ered
ményeképpen nyílt meg 1904-ben a helyi városi múzeum (S e m a y e r  1904a). Minden való
színűség szerint ezeknek a gyűjtéseknek, a helyismeretnek köszönhető, hogy Semayer 1903- 
ban Rózner Lipót kereskedőtől vásárol egy Bikszádról származó, 111 darabból álló, Nagy
bánya környéki cserépkollekciót, majd 1908-ban ő maga gyűjtött a városban 70 újabb 
fazekasmunkát.8

1905-ben került a múzeumba egy kályhaelemeket tartalmazó tárgycsoport, ame
lyet Lichtneckert József kereskedőtől vásároltak, több más dunántúli tárgy mellett (ltsz.: 
72355-72358), ez a tárgycsoport azonban kétséget kizáróan nem a Dunántúlon készült: a 
meghatározás hibás. A figurális és állatalakos kályhakiegészitők agyaga ugyanis fehér, az ös

7 K ésőbb i m egha tározásuk ra  azonban  m ég  van rem ény , m ivel e lképze lhe tő , hogy  ez a té te l a  h íres b ras
sói gyűjtő, E m il S igerus gyű jtem ényéből szá rm azo tt, és an nak  tárgylistáját B rassóban ő rz ik .

8 Ltsz.: 4 7 2 9 0 -4 7 4 0 4 , 7 4 6 5 3 -7 4 7 0 0 , 7 4 9 2 1 -7 4 9 4 9 .
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szefolyatott színtelen, zöld, sárga és mangánbarna ólommázak is a gömöri készítőhely mel
lett tesznek tanúbizonyságot. Különleges sorozat az a Siklósról származó „mézsör kimérő 
üvegekből” álló tétel is (ltsz.: 740 84-74088), amely öt széles talpú, nagyon keskeny és hosz- 
szú, barna, illetve zöld üvegből fújt üvegedényből áll, és amelyet Farkas Sándortól vettek 
meg 1907-ben.

A Néprajzi Tár 1906. április 1-jén újra költözni kényszerült, ezúttal a városligeti 
Iparcsarnok keled szárnyában kapott helyet. 1907-ben már állt az új állandó kiállítás. Az új 
helyen azonban az épület műszaki állapota, a munkaszobák hiánya, a beázások stb. miatt egy
re több problémával kellett szembenézni a következő évek során (Sz e m k e ő  1997a. 73-74). 
Ezekben az években a módszeres gyűjtések hatására egyre több fehér folt tűnt el, ugyanak
kor annak ellenére, hogy szinte körbevették a gyűjtőutak az Alföldet, ezzel a területtel nem 
foglalkoztak. Ebben valószínűleg az is közrejátszott, hogy az Alföld népművészetéből a sok 
régies elemet őrző pásztorkultúra került korábban a vizsgálat fókuszába, így az itteni fazekas
termékek felfedezése csak később következett be. Az 1909-es év ebből a szempontból fon
tos időpont, mivel Györffy István mint gyakornok ekkor indul első gyűjtőútjára szülőföldjére, 
a Nagykunságra. Erről az útról, melynek során hét helységet keresett fel (Karcagot, Túrkevét, 
Kunmadarast, Kisújszállást, Mezőtúrt, Tiszafüredet és Tiszaszőllőst), több száz (közel 523) 
válogatott kerámiatárggyal tért meg.

Ennek az alföldi gyűjtőútnak az első állomása Mezőtúr volt (ltsz.: 78282-78410). 
A gyűjteménybe butellákat, könyvbutellát, ember alakú butellát, kulacsféléket, kancsókat, csa
lit, bütyköst, csárdásnyakú korsót és a sokat publikált, klasszikusnak számító, fekete csárdás 
korsót, kun poharat, bögréket, bödönöket, szilkéket, cserép varrókosárkát és tálféléket, egyszó
val a helyi fazekasság addig alig ismert termékeinek színe-javát hozta. A gyűjtés különösen 
azért volt kiemelkedő, mert tartalmazott régiesebb, feketére égetett túri edényeket, gyertya- 
mártót (ltsz.: 78405-78408) és nagy kantát (ltsz.: 78409-78410) is. Mezőtúrról származott 
egy agyagminta-gyűjtemény is, amelyet feltehetően K. Nagy Sándor helybeli fazekasmester 
használt a műhelyében (ltsz.: 78411-78461). A Túrkevéről származó kerámiatárgyak (ltsz.: 
78475-78659) részben szintén azt bizonyítják, hogy Túrkeve Mezőtúr vonzáskörzetébe tar
tozott, másrészt viszont Tiszafüredről, Gyöngyösről, sőt Debrecenből is kerültek ide fazekas
munkák, és minden bizonnyal voltak a gyűjtött anyagban helybeli készítmények is. A kisújszál
lási gyűjtés (ltsz.: 78689-78698) néhány mezőtúri mihókűt, Miska-kancsót tartalmazott. Karcag
ról főleg tiszafüredi és túri tárgyak származtak (ltsz.: 78720-78733), köztük egy emberbutel- 
la is (ltsz.: 78722), egy kisméretű, ónmázas, futó nyulat ábrázoló bütykös korsó (ltsz.: 78723), 
egy kopott, de igen szép kancsó Gyöngyösről (ltsz.: 78725), illetve mezőcsáti tárgyak. A Kun
madarasról származó anyagban (ltsz.: 78755-78774) jellegzetes poszthabán tárgyak mellett 
többek között egy czifra áros is szerepelt, Gyöngyösről, koronás magyar címerrel, 1868-as év
számmal, és néhány dél-alföldi fekete korsó és kanta. Tiszaszőllőst (ltsz.: 78783-78817) java
részt tiszafüredi fazekasmunkák képviselték, butella, kulacsok, kancsók, de itt is voltak túri tá
nyérféleségek is. Itt különösen kiemelkedőnek számít az a tiszafüredi tál 1846-os évszámmal, 
amely a „honi tányért veszek és abból ebédelek én” feliratot viseli (ltsz.: 78792), illetve egy 
igen régies tárgytípus, egy háromlábú, nyeles, lábas serpenyő Gömörből (ltsz.: 78794), amely 
máig is az egyik legszebb és legépebb darabunk ebből a tárgyfajtából. Tiszaszőllősről hozta 
Györffy azt a barna alapon zöld és barna csíkozású, nagy tésztagyúró tálat is (ltsz.: 78797), 
amely szokatlan festésével kirí a többi alföldi vájling (fülestál) közül, vagy a hatalmas, fekete 
kőkantát, amely valószínűleg füredi fazekasmunka (ltsz.: 78816).
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A tiszafüredi gyűjtés (ltsz.: 78820-78897) természetesen javarészt helyi fazekas
munkákból állt, ám a mázas edények mellett nem egy feketeedényt is behozott Györffy. Ezek 
közül is kitűnik egy fekete Miska-kancsó (!) (ltsz.: 78830), több kanta (ltsz.: 78851-78854), 
fekete korsók (ltsz.: 78859-78860), két fekete lisztesbödön (ltsz.: 78861-78862), mozsár 
(ltsz.: 78873-78874), szűrőkanál (ltsz.: 78874) és egy gyertyamártó (ltsz.: 78877). Ezenkí
vül több mázas Miska is származott Füredről (ltsz.: 78832-78837), ezek közül egy 1852-es 
évszámot viselő valószínűleg Katona Mihály munkája (ltsz.: 78837). Mindenesetre Györffy- 
nek ez a füredi gyűjtése (részletesebben lásd Szilágyi 1984c) jelentette később az alapját 
Viski Károly ismert művének, a Tiszafüredi cserépedények című munkának (V lS K i 1932a).

Egy 1788-as mátkatál is a Néprajzi Tárba került 1909-ben báró Nyáry Alberttel 
történő csere révén: e különleges tárgy egy tányér és egy kicsi kancsó egybeépítésével kelet
kezett, talán Mezőcsáton készült, és máig is egyedülálló forma a gyűjteményben (ltsz.: 
78976). Egy vásárlásban egészen ritka erdélyi szász edények szerepeltek, többek között né
hány évszámos, madaras besztercei tál is (ltsz.: 80344-80347). Egy érsekújvári gyűjtést az 
emel ki a többi közül, hogy ónmázas, szűkszájú bokályaink zöme ebből a tételből származik 
(ltsz.: 80900-80912), illetve egy későbbi, Nyitra megyei gyűjtésből (ltsz.: 81041-81056, 
81157-81158).

1909-ben Györffy Beluleszkó Sándorral Kalocsán is járt, és az ottani fazekastár
gyakból is válogatott a múzeum számára egy sorozat edényt (ltsz.: 77219-77248), majd 1911- 
ben Udvarhely megyében is gyűjtöttek együtt (ltsz.: 95053-95068). Györffy még ebben az 
évben Hont megyét is felkereste, ahonnan olyan kerámiatárgyakkal tért vissza, amelyek kör
vonalazzák a szlovák Bakabánya és Béld fazekasainak stílusát (ltsz.: 86903-87177, 92487- 
95598). Györffy 1912-es, igen alapos gyűjtésével (ltsz.: 95171-95308) hozzájárul a Fekete- 
Körös völgyének feltárásához is: Belényes, Lehecsény, Dusafalva és több más, kisebb fazekas
falu termékeinek azonosítása ma is csak az ő munkája (főleg leírókartonjai) alapján lehetsé
ges, mert ezeknek a gyűjtőutaknak tanulmány formájában történő összegzésével haláláig adós 
maradt (vö. Györffy 1986. 185-191).

Sztripszky Hiador 1910-es tiszabogdányi gyűjtése a Felső-Tisza-vidék görög rítusú 
egyházainak életére világít rá a vallással összefüggő cserépedény-használat oldaláról. A külön
leges, bizáncias stílusú tárgyakat a Kárpátokon túli hucul fazekasok készítették (ltsz.: 88390- 
88409), akárcsak azt a kályhát, amelynek csempéit szintén Sztripszky vásárolta meg a mú
zeum számára (ltsz.: 88409, valamint az újraleltározás miatt még 58.45.1-58.45.68).

Egy egészen különleges és mindeddig egyedülálló funkciójú tál is eljutott a későb
bi kerámiagyűjteménybe 1911-ben, mégpedig Grünbaum Gyula műkereskedő csornai gyűj
tése révén. A tál a wilhelmsburgi keménycserépgyárban készült, mégpedig szédertálként9 
(ltsz.: 888887).

Nagyon jelentős tárgycsoportnak számít a gyűjteményben a decsi rajztanár, Ács Li- 
pót által összegyűjtött sárközi anyag, amelyben a hagyományos mórágyi edények mellett főleg 
bajai tárgyak voltak, sőt egy teljes kályhát is tartalmazott (ltsz.: 91951-92010, 94850- 
94856). Ács Lipót, az ismert iparművész és tanár az 1910-es években a Néprajzi Múzeum
nak is munkatársa volt, bár miniszteri rendeletre 1914 szeptemberétől az újpesti gimnázium-

9 E rre  az ü n n e p re  u ta ln ak  a tál h é b er feliratai is: az  e re d e ti le ltárcédulán  s ze re p lő  ad a to k a t (és azok  p o n 
tosítását) K resz M ária  egész ítte tte  ki az 1960-as évek b en  Scheiber S ándo r egyik tan ítványa, Sahm  Im 
re elm ondása  alapján.
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ban tanított (Se m a y e r  1914b; M é s z á r o s  1915). 1911-ben kerültek a múzeumba a híres szé
kely ezermester, a makfalvi fazekas, Vas Áron első agyagfigurái: két-két arató naiv szobra 
(ltsz.: 98887/a-d). Bár Vas Áron elsősorban az állatfigurák készítésének elismert mestere 
volt, ezek az emberalakok is bizonyítják kivételes formaérzékét és tehetségét.

Az 1910-es években eléggé rendszertelen a gyűjtés és a leltározás a múzeumban: 
nemegyszer évekkel azelőtt bekerült anyagok kerültek leírásra, így a leltári számok nem min
dig igazítanak el bennünket a tárgyak bekerülésének idejére vonatkozóan.

Noha az 1. világháború már folyt, a gyűjtések egyelőre változatlan intenzitással 
folytatódtak, ugyanakkor a leltározásokban sok volt az elmaradás. Az 1915-ben bekerült fel- 
sőlászlói fazekas céhkancsó, amely Grünbaum Gyula révén jutott el a múzeumba, tudomá
som szerint a helyi fazekasság mindmáig egyedüli tárgyi emléke (ltsz.: 100066). Ezt egy
1913-as gyűjtésű tétel (ltsz.: 100889-100905) követi, amely zömében erdélyi szász fazekas
munkákból áll. Ebből kiemelkedik egy 1787-es szászkézdi sgraffito tányér, amely a legkoráb
bi évszámos darab ebből a központból (ltsz.: 100891). Ugyancsak ritkaságnak számít egy má
sik, székelyudvarhelyi bokály is, amelynek „díszes virágcseréphez nyúló úri nő” a díszítmé
nye (ltsz.: 100904).

Az 1. világháború előtt és alatt különösen Erdélyből és a Felvidékről származtak 
fontos gyűjtések. Ezek közül is kiemelkedett néhány kivételes tárgy: egy régi zilahi bokály 
(ltsz.: 101956), egy szarvast ábrázoló tál Barcaújfaluból (ltsz.: 102503), egy korai székely csa
li 1792-ből (Cserey György munkája, ltsz.: 102871). Egy Kun Gazda János erdélyi kereske
dőtől származó tételben szász tárgyak között fordul elő egy olyan, fehér alapon zöld festésű, 
kevés sárgával színezett bokály, amely korai székely darab lehet (ltsz.: 103040), legalábbis 
Szabó T. Attila szerint. A gyűjtött tárgyak zöme ebben az időben vagy ónmázas, felvidéki 
munka vagy erdélyi. Ezek között olyanok is szerepeltek, mint egy berecki bokály (ltsz.: 
103974), amelynek ritka formájú összenyomott kancsószájat csinált készítője. Az Árva me
gyei Podvilkról egyszerű főzőfazekak és egy ételhordó kettős cserépfazek származott, az utóbbi
ra férfi- és nőalakot festett készítője (ltsz.: 104019-104021).

1914-ben került a gyűjteménybe egy boros Miska (ltsz.: 106182), amelyet 1890-ben 
készített Bodó Mihály Tiszafüreden. Ennek leírókartonján szerepel Kresz Mária megjegyzé
se: „Ezt a miskakancsót adhatta kölcsön Györffy Kántor Sándornak másolás céljából, ennek 
hatása látszik Kántor stílusán.” Egy másik műtárgyat, egy csillámos kályhacsempét, amely em
berfejet, felette egy szívet és egy ebből kinövő életfát ábrázol, 1903-ban vásárolták, de ez a
17. századi csempe csak 1914-ben került beleltározásra (ltsz.: 106283). Két korai székely bo
kály (egy madaras és egy szarvasos, mindkettő 1842-es évszámmal) azonban 1914-es vétel 
volt (ltsz.: 106373-106374), egy gyönyörű, metszett somhegyi üvegpalack (1854-es évszám
mal), ács céhjelvényekkel 1913-ban került a múzeumba (ltsz.: 106384). Leitner Sámueltől vá
sároltak -  egy nagyobb kürpödi tárgysorozat részeként (ltsz.: 106815-106822) -  egy 1785-ös 
bokályt is (ltsz.: 106817), amely azóta is a gyűjtemény legrégebbi kürpödi darabja. Rozsnyói 
és gömöri tárgyak között került a múzeumba egy 1796-ból származó, igen cifra gömöri pe
reckulacs is (ltsz.: 106831).

A háború után folytatódott ugyan a gyűjtőmunka, ám a trianoni békeszerződés ál
tal kirajzolt határokon túlra már nem jutottak el a múzeum munkatársai. Györffy Sárospatak
ra látogatott, és vásárolt egy edénysorozatot (ltsz.: 116173-116344). A néprajzkutatók rész
ben tehát új területeket voltak kénytelenek felfedezni, részben a korábban már ismert, a je
lenlegi országhatárok között maradt területeket járták be alaposabban.
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Viski Károly 1922-ben került a Néprajzi Múzeumba. Mivel a múzeumnak korábban 
otthont adó Iparcsarnok valósággal ráomlott a kiállításra, muszáj volt elkezdeni a tárgyi anyag 
kiköltöztetését. Ebből a munkából Viski Károly jelentős részt vállalt, mint ahogy az új kiállítás 
rendezésében is. Ebben a fazekasságot egy teljes teremben mutatták be. Mintegy 13 hónapon 
át folyt a csomagolás, a szállítás, majd az új kiállítás felállítása. Viski munkássága jelentős válto
zásokat eredményezett a kerámiagyűjteményben. Ahogy Kresz Mária írta 1977-ben: „Viski pél
dás rendbe hozta a kerámiagyűjteményt. Minden tárgyra nemcsak számát, hanem lelőhelyét is 
ráírta, és minden leltárcédulát kiegészített a tárgy színezésével, feliratával, pontos méretével, le
rajzolta a mesterjelet, a tulajdonjegyet, s gyakran helyesbítő megjegyzést fűzött a régi leltárcé
dula adataihoz. Az elnevezések terén is megkezdte a következetes rend keresztülvitelét és egyes 
leltárcédulákra a tárgy szaknevét zárójelbe írta a leltárkönyvben szereplő név után. Viskit követ
jük, amikor a bokály, a kancsó, a korsó, a szilke szót szaknévként használjuk.” (Kresz 1977b. 31.)

Az első Selmecbányái türelemüveg (igaz, még nem bányászpalack!) szintén ezek
ben az években került a múzeumba: egy kálváriadomb (ltsz.: 109611). Egy másik nagyobb té
tel, 157 darab ónmázas edény a magyar-morva határszélről jutott el a gyűjteménybe: részben 
késő habán tárgyak, egy részük azonban egyértelműen morva munkának látszik (ltsz.: 
110526-110683). Gróf Zichy Jenő letéti gyűjteménye egy különösen kiemelkedő darabot 
tartalmazott, egy tordai könyvbutellát (ltsz.: 119729). Laczkó Antal hagyatékából szép számú 
sárközi és nagyon színvonalas erdélyi anyag származott (ltsz.: 121733-121915).

A munka a világháború után is folytatódott, és újabb munkatársak is bekapcsolód
tak a gyűjtésbe. 1923-ban Ébner Sándor egy írókát hozott a kerámiagyűjteménybe Tatáról 
(ltsz.: 125471). Ekkoriban jutott el a múzeum gyűjteményébe az első mezőcsáti Miska-kancsó 
is (ltsz.: 125785). A leírókarton szerint „Kiss Sámuelnétól vásárolta a leltározó Györffy Ist
ván 1924-ben, és Viski Károly »Tiszafüredi cserépedények« könyvébe mint a legrégebbi miska 
került bele, de tudták, hogy Mezőcsáton készült.” Ezt a Miska-kancsót egyébként Rajczy ké
szítette 1847-ben, lelőhelye a Zemplén megyei Gesztely volt.

Viski múzeumi kinevezése után kisebb gyűjteményét a múzeumnak ajándékozta 
1925-ben. Ez részben nagyszalontai, részben makfalvi gyűjtésű tárgyakat (ltsz.: 126127- 
126141) tartalmazott.

Az 1920-as években még nem voltak jó leírások az egyes területek fazekasainak 
munkásságáról, a kutatásban korábban is inkább csak általános kérdéseket igyekeztek megfo
galmazni a kutatók, csupán Kiss Lajos ismertette egy fazekasközpont, Hódmezővásárhely tá- 
lasságát az 1910-es években (Kiss 1914; 1915; 1916), majd 1926-ban megjelentette A hód- 
mezővásárhelyi tálassá̂  története című munkáját is (Kiss 1926). Igaz, a tanulmány megjelenését 
csak évek múltán követte az első hódmezővásárhelyi cseréptárgyak Néprajzi Múzeumba ke
rülése, más központok stílusának összefoglalására pedig megfelelő számú és minőségű anyag 
híján egyelőre nem vállalkoztak a néprajzkutatók.

Ezekben az években egyébként a fazekasság is nagy változásokon esett át. Az a 
tradicionalitás, amely korábban ezt a mesterséget jellemezte, a világháború után nagyon gyor
san megbomlott, a cseréptárgyak részben ki is szorultak a háztartásokból. Ugyanakkor a 19. 
század végén kezdődött fazekastanfolyamok is meghozzák „eredményeiket”: ezek hatására a 
fazekasok vagy a keménycserepek stílusához hasonló módon, ecsettel kezdtek díszíteni, vagy 
felhagytak a mesterség űzésével.

A gyűjtések azért igen színvonalas tárgyakat eredményeztek, 1926-ban Madarassy 
László például egy csigatészlacsinálót gyűjtött Mezőtúron (ltsz.: 126690), majd 1928-ban egy 36
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darabos, javarészt mezőcsáti tárgyakat tartalmazó tárgycsoportot vásárolt (ltsz.: 127438- 
128464), melyben emberbutellák, butellák mellett például egy Rajczy-féle madaras tál (ltsz.: 
127452) is szerepelt, valamint két Miska-kancsó (egy 1900-as, Horváth Sándortól és egy 
1855-ös, Kovács Dániel-féle Pinks, ltsz.: 127449 és 127450). Ezekben az években jutott el a 
múzeumba az akkor legkorábbi Miska (ltsz.: 129083) is, amely Kresz Mária leírása szerint 
„1835-ben készült, tökéletesebb miskakancsók elnagyolt változata. Koraisága miatt sokáig 
mezőcsátinak gondoltam, de mivel Cserépfalu meszet árusító lakói Tiszafüreddel szoros kap
csolatban állottak, talán Tiszafüreden készült.”

1929-ben közel 700 darab cserépedénnyel gyarapodott a múzeum, amelyek zöme 
Tiszafüredet és Mezőcsátot képviselte.10 A Közép-Tisza-vidékről származó fazekasmunkák 
között néhány egészen kiváló darab is volt, például a jelenleg is legkorábbi készítésű, 1833- 
as Miska Tiszafüredről (valószínűleg id. Katona Nagy Mihály munkája, ltsz.: 129514), egy 
másik, a híres „korhely Miska” (alighanem Márki Péter csinálta, ltsz.: 129518), valamint Hor- 
vát Márton 1847-es Miska-kancsója (ltsz.: 129625). Ezeknek a jeles fazekasmunkáknak a ha
tására írta meg Viski Károly a tiszafüredi fazekasság összegzését (VlSKi 1932a).

A Hungária körútra való átköltözés után a Néprajzi Múzeum munkatársai igyekez
tek minél hamarabb felállítani az új állandó kiállítást, amely 1925-től már fogadhatta is a lá
togatókat. Egy teljes termet szenteltek a fazekasság bemutatására. Az V. teremben 14 üveges 
szekrényben helyezték el a fazekasmunkákat, és néhány nagyobb edényt szabadon, nem üveg 
mögött (BAt k y  1929. 27-28). A kiállításban szereplő kerámiák java része nem azonosítható 
mostani tudásom alapján, legfeljebb valószínűsíthetők az egyes tárgyak. A Dunántúlról, 
Erdélyből, az Alföldről származó fazekasmunkák mellett az utolsó két vitrinben „Felsőma
gyarországi edényeket” állítottak ki, azaz ónmázas tárgyakat, javarészt habán munkákat 
(B á t k y  1929. 30).

Az 1925-ben megnyílt kiállításban egyébként még több (a céhekkel foglalkozó, va
lamint a tűzhelyeket és háztartást bemutató) teremben is szerepelt cserépedény (B á tk y  1929. 
30-32). Ebben az időben jelent meg a Magyar népművészet című, gazdagon illusztrált kötet 
(B áT K Y -G y o r f f y  1928) is, amely A magyarság néprajzát mintegy előrevetítette.

Az 1930-as év is jelentős gyűjtéseket hozott, ezek közül egy 1791-es nagy kancsó, 
„Mily Ároki hegybéli Helyiség korsója” (ltsz.: 130821) emelkedik ki, valamint 1931-ből egy 
Nemesradnótról bekerült „hérészes” edénycsoport (ltsz.: 130526-130535). Párja egykor 
a rimaszombati múzeumban volt, ám a háború alatt az egész sorozat elveszett, így jelenleg 
csak a gyűjteményben található meg ez a különleges, lakodalmas edényegyüttes, amely 
néhány erotikus témájú korsóból, néhány gyertyás csillárból, egy mécsesből, könyvbutellá- 
ból áll, de hozzá tartozik egy gyönyörű, festett tulipánokkal díszített gyertyamártó edény is 
(ltsz.: 130534).

Később Györffy Hódmezővásárhelyen is gyűjtött népi kerámiát (ltsz.: 131226- 
131240), majd két újabb Miskát is beszerzett (ltsz.: 131241 és 131242). 1933-ban egy mező
túri, fekete nagy kanta került a gyűjteménybe (ltsz.: 132287).

A magyarság néprajzában Bátky írta meg az agyagmunkáról szóló fejezetet (B á t k y  
1933b. 322-329), Viski pedig a díszítőművészetről szóló fejezetben azokat az ismereteket 
foglalta össze, amiket a cserépmunkákról akkoriban tudni lehetett (V is k i 1933b. 357-369).

10 Ltsz.: 129170-129230,129393-129422, 129462-129821, 129839-129855, 129903-129988, 130025-
130064, 130065-130075, 130090-130104, 130106-130110, 130543-130548.
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Ez az összegzés ugyan felvillantott egy sereg kérdést a fazekassággal kapcsolatban, ám a 
szerző terjedelmi okok miatt részletesebben nem tudta kifejteni ezeket.

Néhány fiatal néprajzkutató már az 1920-as években is bővítette a kerámiagyűjte
ményt, közülük 1933-ban Gunda Béla és Tagán Galimdsán, majd 1936-ban Madarassy Lász
ló, Keszi Kovács László és Fél Edit gyarapította a népi kerámiák számát; utóbbinak különö
sen martosi gyűjtőútja volt eredményes 1939-ben (ltsz.: 136340-136415).

1937-ben a népi fazekasság feldolgozásában áttörést jelentett Beczkóyné Révész 
Ágnes gyöngyösi cserépedényekről megjelentetett tanulmánya, majd a mórágyi és gyüdi fa
zekasságról írt munkái (B e c z k ó y n é  R év ész  1937; 1938). Fontos adatokat tartalmaz Fábián 
Gyula A jaki gerencsérek című könyve (Fá b iá n  1934) is.

Az 1940-es évek elején a korábban elcsatolt területeken ismét lehetett terepmun
kát végezni: a Felvidéken és Erdélyben. Domanovszky György ebben az időben már inten
zíven foglalkozott a kerámiával, és 1942-es könyvében nem csupán a magyar fazekasság ösz- 
szefoglalását adta, hanem megpróbálta meghatározni a főbb fazekasközpontok stílusát is 
( D o m a n o v sz k y  1942b). Domanovszky leltározta azt a nagyobb, Szatmárból származó tételt11 
is, amelyet a terület visszacsatolása révén sikerült beszerezni. Az 1942-es évet azonban első
sorban Gönyey Sándor hatalmas, több százas gyarapodást eredményező gyűjtőmunkája jelle
mezte, melyet Zilahon, Égerháton, Désházán,12 Vámfaluban (ltsz.: 138554-138563), Bor- 
gón (ltsz.: 139179-139196) és Mosóbányán (ltsz.: 138736-138770) folytatott. Gönyey lel
tározta az Orosz Endre nevéhez fűződő, szintén kiemelkedő tárgycsoportot: egy alsójárai fa
zéksorozatot (ltsz.: 138759-138762). A gyűjtő erről közölt korábban egy kisebb tanulmányt 
( O r o sz  1930).

A háborús veszély miatt lebontották a néprajzi kiállítást, és ládákba csomagolták az 
anyagot Fél Edit vezetésével. Domanovszky György, aki ezekben az években a múzeum igaz
gatója volt, rendelte el a bontást és menekítést, így elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy a 
világháború nem okozott nagyobb kárt a gyűjtemények anyagában (KRESZ 1977b. 34). Mi
közben az 1. világháború (és természetesen az azt követő költözködés) közel egynegyedével 
csökkentette a kerámiagyűjtemény tárgyállományát (6776-ról kb. 5276-ra), úgy a gyűjtemé
nyek viszonylag kis veszteséggel vészelték át a 2. világháborút, a műtárgyállomány a kerámia
gyűjteményben mondhatni változatlan számú maradt (KRESZ 1977b. 75-76).

A világháborút követően az első fontos esemény az intézmény önállóvá válása 
(1947), valamint a gyűjtemények kialakulása volt. Ekkor bízták meg a kerámiagyűjtemény ve
zetésével Kresz Máriát, aki munkássága alatt hatalmas mértékben gyarapította azt: a jelenle
gi műtárgyállomány közel egyharmada közvetlenül az ő gyűjtéseiből származott, további egy- 
harmada pedig az ő vezetése idején került a múzeumba. Az ő elképzelései szerint alakítot
ták ki a korábban a háború miatt ládákban őrzött anyag raktározási rendjét, amelyben már a 
tárgyformák és a készítőhelyek szerinti elhelyezés volt a meghatározó, szemben a korábbi lát
ványos, ám jóval kevésbé szakszerű raktározási gyakorlattal. A kerámiagyűjtemény két nagy 
teremből álló raktára 1948 és 1950 között készült el, ahol a tárgyakat tárgycsoportok -  és 
ezen belül méretek -  szerint helyezték el (K r e s z  1950).

1948-ban újabb muzeológusok is bekapcsolódtak a munkába, így többek között 
Csilléry Klára, aki később számtalan kitűnő kerámiatárggyal (és remek leirásokkal) gyarapí-

11 Ltsz.: 137449-137457, 137459-137470, 137471-137474.
12 Ltsz.: 138483-138544, 138564-138602,138668-138700, 138734-138735, 139038-139123.
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torta a gyűjteményt. Első gyűjtésére a Heves megyei Maconkán került sor (ltsz.: 141409— 
141417). Igaz Mária pedig a Borsod megyei Kisgyőrről hozott cserépedényeket 1949-ben 
(ltsz.: 141669-141673). Ő később Kresz Mária mellett a népi cserépedények szakterminoló
giájának kidolgozásában vállalt szerepet (vő. Ig a z - K r esz  1965).

Újabb Miska-kancsókkal is gyarapodott a gyűjtemény: Erdődy Mihálytól vásároltak 
nyolc darabot (ltsz.: 141485-141492), melyek közül egy 1835-ös mezőcsáti darab (ltsz.: 
141486) és az első gyűjteménybe került hódmezővásárhelyi Miska (ltsz.: 141492) emelkedett 
ki. Ezekben az években élénk terepmunka folyt a múzeumban, amelynek eredményeképpen 
több alapos gyűjtésre is sor került: Némethy Endre Tüskevárról (ltsz.: 141815-141979), Dö
mötör Sándor Farkasfáról és Magyarszombatfáról (142737-142748) hozott be nagyobb tétel 
cserépedényt. Román János nagy sárospataki gyűjtésének egy része is eljutott a múzeumba 
(ltsz.: 143308-143395). Ezenkívül elkezdődött az első nagyobb monografikus gyűjtés Tisza- 
igaron, melyben a múzeum szinte minden munkatársa részt vett, és amely számtalan fazekas
munkával (ltsz.: 142259-142331, 142750-142752) gazdagította a gyűjteményt. Ez a gyűjtő
munka a későbbi években még folytatódott. Egyedi tárgyakat is gyűjtöttek: 1949-ben Pethe 
László műgyűjtőtől vásárolták meg azt az 1752-es nagy kancsót (ltsz.: 142159), amely a 
zalaszántói „cizmazia Céh Korsoia”, és amely gyönyörű, barokkos díszítményével a mai na
pig is a Néprajzi Múzeum egyik legszebb kerámiatárgya.

1950-ben vezették be az új leltározási rendet. Ettől kezdve a leírókartonok tartal
ma megváltozott: a tárgyleírások a korábbiaknál alaposabbak lettek, a 4. pontban a tárgy hasz
nálatára és készítésére vonatkozó adatokat is feltüntették. Ebben az évben került a gyűjte
ménybe Ács Lipótné sárközi gyűjteményéből 23 darab tárgy (ltsz.: 50.03.3-50.03.23), majd 
K. Csilléry Klára hódmezővásárhelyi gyűjtése (ltsz.: 50.04.42-50.04.191) és Hofer Tamás ál
tal gyűjtött tárgyak (ltsz.: 50.06.18-50.06.32). Folytatódott a tiszaigari gyűjtés (ltsz.: 50.14.14- 
50.14.110), majd következett Kresz Mária első nagyobb csákvári gyűjtőútja (ltsz.: 50.17.1— 
50.17.46). Csákvár, a Dunántúl legnagyobb, ám akkor még alig ismert fazekasközpontja Kresz 
Mária számára különösen kedves volt, hiszen gyermekkorában Kápolnásnyék piacán nemegy
szer látott árusító csákvári fazekasokat. Első gyűjtése javarészt az akkoriban készült edényféle
ségekre korlátozódott, nem a „régiségeket” akarta összegyűjteni, felvásárolni.

Az 1951-es év kiemelkedő tárgygyarapodást hozott a kerámiagyűjtemény számára: 
1831 darab cserépedény került be a gyűjteménybe. Ebben közrejátszott egyrészt az, hogy a 
Műegyetem ekkor adta át a múzeumnak Wartha Vince gyűjteményét (ltsz.: 51.30.1-51.30.877), 
másrészt az Iparművészeti Múzeumtól is érkezett egy tétel korábban gyűjtött cseréptárgy 
(ltsz.: 51.33.1-51.33.273). Ugyanakkor a terepen gyűjtött tárgyi anyag is jelentős volt, hiszen 
többek között ekkor került a múzeumba Sergő Erzsébet dőri anyaga, amely megrendelésre 
készült (ltsz.: 51.22.1-51.22.68), egy nagyobb tétel Kresz Mária révén Mezőtúrról (ltsz.:
51.26.1-51.26.65) és Hódmezővásárhelyről (ltsz.: 51.27.1-51.27.67), valamint Fél Edit és 
Hofer Tamás gyűjtése Nemespátróról (ltsz.: 51.51.7-51.51.26). Különösen kiemelkedő volt 
egy műgyűjtőtől, Kund Elemértől származó tétel, amelynek 338 tárgya szinte mind évszá
mos, szignált darab, és amely főleg a tiszafüredi és mezőcsáti mesterek nevének megismeré
sében jelentett pótolhatatlan segítséget. Ebben a tárgycsoportban volt az az 1828-as Miska- 
kancsó is, amely a Néprajzi Múzeum legkorábbi mezőcsáti darabja (ltsz.: 51.31.382).

1952-ben két nagyobb tétellel gyarapodott a gyűjtemény: a Fülep Lajos művé
szettörténész által gyűjtött tárgyakkal (ltsz.: 52.71.1-52.71.225), valamint egy Sajó István
tól vásárolt anyaggal (ltsz.: 52.7.1-52.7.27, 52.40.1-52.40.154). Az előbbi a Dél-Dunántúl-
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ról, főleg a Sárközről szerzett ismereteket bővíti, az utóbbi anyag pedig javarészt az Al
földről származik.

1953-ban sor került egy kis kiállításra a múzeum folyosóján az egyes fazekasköz
pontokról -  ez volt az első olyan bemutatása a népi cserépedényeknek, amely a készítőhe
lyek alapján rendszerezte az anyagot.

1953- ben jelent meg Domanovszky György Mezőuáti kerámia dmű könyve. Az alapos 
és sok képpel illusztrált munka megkísérelte az addigi ismereteket összegezni, és hosszú évti
zedekig az egyeden forrás volt a mezőcsáti fazekasságra vonatkozólag (Domanovszky 1953). 
Ez a könyv szinte teljes egészében a Néprajzi Múzeum anyagára támaszkodott. Domanovszky 
kutatásainak alapját javarészt maguk a tárgyak, illetve a leltárcédulák adatai képezték.

1954- ben az egyes, addig alig ismert fazekasközpontok anyagából is szép számmal 
kerültek cserépedények a gyűjteménybe. Kresz Mária folytatta Kós Károly 1944-ben megkez
dett őrségi gyűjtését (vö. Kós 1944), így a Néprajzi Múzeumban is megjelentek a Veleméri- 
völgy, azaz Magyarszombatfa, Gödörháza és a környező őrségi falvak fazekasainak munkái 
(ltsz.: 54.26.1-54.26.85).13 Balassa Iván és Deisinger Margit pedig Mohácsról hozott jelen
tős fazekasanyagot (ltsz.: 54.59.2-54.59.30). Ebben az évben került a múzeumba Román Já
nos gönci (ltsz.: 54.31.1-54.31.41) és második sárospataki (ltsz.: 54.45.1-54.45.18) gyűjtése 
is. A gyűjtő a sárospataki fazekasságról az előző közlésnél (Román 1951) lényegesen részle
tesebb összefoglalást adott ki (Román 1955). Hofer Tamástól két kisebb, de nagyon jól ada
tok somogyi tétel származott, az egyik Törökkoppányból (ltsz.: 54.55.35-54.55.52), a másik 
Csökölyről (ltsz.: 54.58.35-54.58.51).

A korábbi hódmezővásárhelyi gyűjtések lehetővé tették, hogy Kresz Mária össze
foglalást írhasson a vásárhelyi évszámos edényekről (K r esz  1954). Ez a tanulmány részletei
ben is kiegészíti Kiss Lajos egykori feldolgozását (vö. Kiss 1914; 1915; 1916; 1926) a vásár
helyi tálasságról. Az Iparművészeti Múzeumból ebben az évben is érkeztek raktározásnál 
előkerült tárgyak, melyek közül kiemelkedik egy hatalmas, Kresz Mária szerint esetleg Mis
kolcon, 1780-ban készült hódoltsági stílusú tál (ltsz.: 54.47.1). Folytatódtak a helyszíni gyűj
tések is, Kresz Mária például Jákról hozott fazekasmunkákat (ltsz.: 54.107.1-54.107.38). 
Ebből az anyagból különösen egy mázatlan kulacs (ltsz.: 54.107.4), egy csutora érdemel emlí
tést, amely az egyetlen mázatlan, nem fekete kulacs a gyűjteményben. Hódmezővásárhelyen 
gyűjtött Kresz Mária egy egészen egyedülálló tárgyegyüttest (ltsz.: 55.5.1-55.5.17) a híres új
városi fazekasmester, Maksa Mihály lányától, melyben szerepel a fazekasmester korongja, 
különböző Szerszámok, illetve néhány cseréptábla is. Kresz Mária Sümegről és Tapolcáról 
is hozott cserépedényeket, így e két fazekasközpontról is képet alkothatott a kutatás (ltsz.:
55.64.1-55.64.53). Ebben az időszakban egymást követték az alapos gyűjtések, és a tárgyak 
adatolása is egyre pontosabbá vált. A szakirodalomban egymás után jelentek meg az olyan fel
dolgozások, amelyek az edények használatával, kultúrában betöltött helyével foglalkoztak. 
Ekkor írta Morvay Judit alapvető tanulmányát a mezőkövesdiek cserépedény-használatáról 
( M o r va y  1955).

A terepmunkákból származó tárgyak adatolása az 1940-es évektől kezdve egyre 
gazdagabb lett, ám olyan részletességgel sohasem foglalkoztak egy-egy cserépedénnyel, mint 
az 1950-es években. Egy Dusnokról származó kis üvegről (ltsz.: 57.6.1), kortyocskáról (bunye-

13 Ebben a gyűjtésben részt vett az ismert fazekasdinasztia, a Czúgh cs^jád egyik tagja, Czúgh Dezső (vö.
CzüGH 1954; 1 9 5 5 ).
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vácul grtykém) írja a leltárcédula: „Pálinkát tartottak benne, utóbb szenteltvizet. Háromféle 
nagyság ismeretes a faluban: fél decis, egy decis, és ilyen két decis. Azért szerették, mert csak 
lassan szopogatva jött ki belőle a pálinka. Húsz-harminc éve már nem használják, már össze
sen csak kb. 5-6 db. lehetett a faluban. Az öregasszonyok szenteltvizet tartottak benne a vak
ablakban és temetőlátogatások alkalmával vitték magukkal, hogy a temető kapujában elszór
janak egy kis szenteltvizet és a legkedvesebb halottak sírjánál. A ma még megtalálható egy
két darabot, gerendán, padláslépcsőn tartják üresen.”

1959- ben vásárolt Kresz Mária először cserépedényeket a Vörösmarty téri népmű
vészeti boltból, ahol később az eladókkal jó kapcsolatba került, s nemegyszer ők üzentek, ha 
érdekesebb tárgyak érkeztek hozzájuk. Az első tételben, amely innen származik (ltsz.:
59.8.1- 59.8.15), többek között egy Badár Balázstól származó, 1909-es butella (ltsz.: 59.8.1) 
és egy sötét alapszínű, 1795-ös, homoróddaróci bokály (ltsz.: 59.8.5) érdemel említést, vala
mint egy ugyanonnan származó tordai bokály, amely a gyűjtemény egyetlen olyan darabja, 
ahol a szarvas fehér-kék színezésben fordul elő. Ugyancsak 1959-es gyűjtés az a könyvbutel- 
la (Bakhus Bibliája) is, amelyet valószínűleg Szilágyi György készített 1870-ben, Vörösmarty 
Fóti dalának sorait karcolva rá (ltsz.: 59.29.2). Ám mindezekkel vetekedett Szentirmay Lász
ló mezőcsáti tanár anyaga, amely a közép-tiszai stílus jobb ismeretéhez járult hozzá (ltsz.:
59.150.1- 59.150.196). Kresz Mária ezt a kollekciót ismertette részletesen a Néprajzi Érte
sítőben (K r esz  1960b).

Szintén 1959-ben nyílt egy kiállítás a magyar cserépedényekből, amely először mu
tatta be átfogóan a magyar népi fazekasművészetet (lásd K r e s z  1961). A közel ezer darabot 
felvonultató, öt teremben megrendezett tárlaton egy teremben a teljes formakincs bemutatá
sára volt lehetőség, a másik négyben viszont az egyes fazekasközpontok szerint szerepelt az 
anyag. A kiállítás kitért a laposedény vagy tálasedény és a fennálló edények különbségeire is, és ez a 
gondolat már mintegy előre jelezte Kresz Mária későbbi, alapvető cikkét (vö. K r e sz  1960a). 
A fazekasközpontok anyagában a korábban eléggé elhanyagolt, nem sokra becsült fekete
edény is helyet kapott, elsősorban Nádudvar révén. Négy mester (Maksa Mihály Hódmező
vásárhelyről, K. Nagy Gábor Mezőtúrról, Rajczy Mihály Mezőcsátról és a tiszafüredi Bodó 
Mihály) legjobb munkáit külön vitrinben mutatták be.

1960- ban jelent meg Kresz Mária nagy jelentőségű cikke, a Fazekas, korsós, tálas 
(K r e sz  1960a). Korábban senki sem foglalkozott az agyag minőségének és a belőle készült 
fazekasmunkáknak az összefüggéseivel. Domanovszky például még egyáltalán nem becsülte 
az őrségi vagy gömöri fazekasok munkáit, nem értékelte a mázadan (és fekete) edényeket, 
csak a díszített fazekasmunkákat tartotta említésre méltónak, ezzel szemben Kresz Mária az 
egyszerű tárgyakat és a forma szépségét is észrevette. Az egész Kárpát-medencére kiterjedő 
összefoglalása azóta is a magyar kerámiakutatás egyik legfontosabb alapmunkája.

1960-ban Kresz Mária Tatán gyűjtött id. Csiszár József fazekas műhelyében, ahon
nan 93 darab edényt és fazekasszerszámokat hozott (ltsz.: 60.66.1-60.66.93). A baranyai és 
tolnai gyűjtőmön már részt vett István Erzsébet is, aki egy füleden paprikáskorsót is talált 
(ltsz.: 60.85.64). Ennek a gyűjtésnek az egyik eredménye István Erzsébet későbbi sárközi ta
nulmánya lett (Ist v á n  1964). A Sióagárdon, Kisvaszarban, Óbányán, Mórágyon és Baján vég
zett terepmunka -  sok más érdekes tárgy mellett -  négy üveg szenteltvíztartót is eredménye
zett (ltsz.: 60.85.1-60.85.4). Morvay Judit Vas megyei gyűjtéséből pedig egy kétszájú bugyoga 
emelkedik ki (ltsz.: 60.88.207). 1960-tól kezdve éveken át részletes beszámolók jelentek meg 
a Néprajzi Értesítőben az előző évi tárgygyűjtésről, amelyben a gyűjteményeket vezető mu
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zeológusok a jelentősebb gyarapodásokról adtak számot, rámutatva az új tárgyak gyűjtemény
ben betöltött szerepére (például K r esz  1961).

1961- től Soproni Olivér kapcsolódott be a gyűjtemény munkájába, aki a leltáro
zásban vett részt. Ekkor került beleltározásra az a Jakob György műgyűjtőtől származó 
anyag, amely már két évvel korábban a múzeumba került (ltsz.: 61.89.1-61.89.76). Csilléry 
Klára hajdúszoboszlói és nádudvari útja (ltsz.: 61.115.23-61.115.45) néhány kiemelkedő 
tárgyat eredményezett, többek között egy Rimaszombatban 1866-ban készült, sárga-zöld és 
mangánbarna mázas nagy kancsót (ltsz.: 61.115.23). Egy másik, dunapataji útján pedig egy 
vegyesmázas korsót gyűjtött, melynek kompozíciója, formája is habán munkát sejtet, csak 
éppen ólommáz borítja, csupán az antimonsárga máz ónmáz (ltsz.: 61.95.15). Ez a darab 
azóta is kérdések sorát szüli: vajon habán munka-e, mely a ritka ólommázas készítmények 
egyike, esetleg a Duna mentén készült, dél-dunántúli fajanszműhelyben (vö. K r e s z  1962. 
244-245).14

1962- ben a kerámiaanyag gyarapodása igen jelentős volt: egy tárgycsoport az Ipar- 
művészeti Múzeumtól érkezett (ltsz.: 62.25.1-62.25.24), és néhány olyan kerámiát is tartal
mazott, amely az 1873-as és 1885-ös kiállításokból való, néhány pedig egykor Wartha Vince 
gyűjteményét gazdagította. Ebben az évben került a múzeumba Gönyey Sándor révén az az 
Alcsútról származó hatalmas csákvári tál (ltsz.: 62.158.4), mely ma is a gyűjtemény legna
gyobb tálja (közel 70 centiméter átmérőjű). 1889-ben készítette Csákváron Sebestyén Lajos 
tálasmester. Ugyancsak 1962-es gyűjtésű a legrégibb, évszámmal (1791) rendelkező, Selmec
bányái türelemüveg (bányászpalack) is (ltsz.: 62.141.4), és ebben az évben került be a gyűjte
ménybe egy igen színvonalas védett magángyűjtemény anyaga (ltsz.: 62.181.1-62.181.152), 
melyben igen szép bánffyhunyadi tárgyak is vannak.

1963- ban egy újabb kiállítás megrendezésére nyílt lehetőség a Műcsarnokban Ma
gyar népművészet címmel (vö. K r esz  1963). A kiállításban a korábbi gyakorlattól eltérően a ren
dezők azt igyekeztek bebizonyítani, hogy „a különböző színezések és díszítőtechnikák az 
egész országban elterjedtek, mégha egyik-másik központra jellemző ilyen vagy olyan díszítés. 
32 színezést és technikát mutattunk be, kezdve a mázatlan vörös és fekete edénytől, a félig 
mázas, »mázvirágos« tárgyakon át a színes mázú, zöld és sárga, részben domborműves tárgya
kig” (K r esz  1977b. 36).

1963-ból kiemelkedik néhány gyűjtés, így Kresz Mária hódmezővásárhelyi terep
munkája, ahonnan a Maksa családra vonatkozó tárgyakkal (ltsz.: 63.15.1-63.15.48) és adatok
kal tért meg, valamint Morvay Judit és Molnár Mária botpaládi és kispaládi gyűjtése (ltsz.: 
63.34.99-63.34.139), mely részben már a tervezett szabadtéri múzeumfalu Felső-Tisza-vidé- 
ki tájegységének házberendezését volt hivatott biztosítani. E tárgyak java része ma is a szent
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban található. Ekkor került a múzeumba az 1963-ban el
hunyt Gönyey Sándor hagyatéka is (ltsz.: 63.84.42-63.84.60).

Ezekre az évekre már kialakult Kresz Mária és Morvay Judit koncepciója a táplál
kozás tárgyainak rendszerezésére vonatkozóan, ezt később a gyűjtési útmutatójukban meg is 
jelentették (M orvay- K r e sz  1973).

14 A szakirodalomban ebben és a következő évben jelent meg Herepei János három rövid, ám fontos cik
ke, amely három alapvető kérdést feszeget: a bokály, a készítési helyükről elnevezett fazekasmunkák, 
illetve a „győri” edény kérdését. Ez utóbbi a késő habán, kereskedők révén Erdélybe eljutott fajansz
munkákat vizsgálja (Herepei 1961a; 1961b; 1962).
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A következő esztendőben a legkiemelkedőbb terepmunka Morvay Judit nevé
hez fűződött, aki a Szatmár megyei Tarpáról hozott egy jelentősebb tárgyegyüttest (ltsz.: 
64.87.134-64.87.171). Később ezek a tárgyak is a Szabadtéri Néprajzi Múzeum házaiba 
kerültek. Az előző évek gyűjtőútjai ekkor tanulmányok formájában kamatoztak: Kresz 
Mária megírta összefoglalását a hódmezővásárhelyi fazekasról, Maksa Mihályról és család
járól (K r e sz  1966), István Erzsébet pedig sárközi gyűjtései nyomán jelentette meg dolgo
zatát ( I s t v á n  1964).

1965 fontos időpont a publikációk tekintetében: ekkor készült el Igaz Mária és Kresz 
Mária nagy jelentőségű munkája, A népi aerépedények szakterminológiája ( I g a z- K r esz  1965), mely 
a tárgyak megnevezésétől a gyűjteményi elhelyezésig sok kérdésre megadja a választ.15

A terepmunkák közül kiemelkedett Morvay Judit és Molnár Mária Szatmár megyei 
gyűjtése (ltsz.: 65.125.88-65.125.88.105), melyről később a Néprajzi Értesítőben számoltak 
be részletesen (M o r v a y - M o l n á r  1966). A tárgyak nagy része szintén Szentendrére került 
A gyarapodás ebben az évben közepes volt, ám néhány tárgy kiemelkedett az új cserépedé
nyek közül: egy fésűvel díszített, 1798-ban készített hordóbutella (ltsz.: 65.21.1), valamint 
egy férfi és egy női fej (ltsz.: 65.138.1-65.138.2), melyeket a gyűjtő még az 1940-es években 
vásárolt egy gácsi fazekas házában, és amelyekbe Luca napi búzát vetettek. Ez a tárgycsoport 
szinte valamennyi, felvidéki eredetű darab funkciójára is új fényt vet (vö. Is t v á n  1966).

1966-ban az újlaki téglagyár ajándékaként került a gyűjteménybe egy teljes kályha 
(ltsz.: 66.35.1.1-66.35.1.91). Boross Marietta egy kantát gyűjtött Szentgotthárdról, amely 
1750-es készítésű habán munka, és alighanem temetési egyleté volt a ráfestett halálfej, csá
kány, ásó és kapa alapján (ltsz.: 66.39.71). Kresz Mária újabb csákvári gyűjtése főleg a mes
terség gyakorlatáról igyekezett adatokat és szerszámokat gyűjteni (ltsz.: 66.74.1-66.74.43). 
Különösen figyelemre méltó volt István Erzsébet hartai gyűjtése (ltsz.: 66.81.5-66.81.52). A 
múzeumi gyakorlatukat végző ötödéves egyetemisták Muraszemenyén gyűjtöttek (ltsz.: 66.136.1- 
66.136.36), többek között egy széles, szögletes, terrakotta színű gyertyaöntő edényt 1793-as év
számmal, mely a legkorábbi datált Vas megyei tárgy a gyűjteményben (ltsz.: 66.136.36). 
Csilléry Klára egy úrvacsorái kancsót gyűjtött, amely korábban tímárok céhkancsója volt (ltsz.: 
66.164.1; vö. I s t v á n - K r e sz  1967).

Az 1967-es év is a tárgygyűjtések jegyében telt. Az eredmény: közel nyolcszáz cse
répedénnyel gazdagodott a gyűjtemény. A számottevő mennyiség mellett a bekerült tárgyak 
kvalitása is kiemelkedő. Ekkor került be két tál Garam menti központból, feltehetően Libet- 
bányáról (ltsz.: 67.74.1-67.74.2), ezek egyike 1713-as. Ajándékozás révén különböző fazekas 
égetőkemencék boltozatából származó edények is kerültek a múzeumba (ltsz.: 67.114.1— 
67.114.20). A későbbi ismert keramikus, Probstner János Mezőtúron gyűjtött tárgyait ajánlot
ta fel (ltsz.: 67.118.1-67.118.14). Kresz Mária Gödörházán, Magyarszombatfán (ltsz.: 67.142.6- 
67.142.27) és Hódmezővásárhelyen -  ahol Imre Sándor fazekastól szerszámokat vásárolt 
(ltsz.: 67.145.2-67.145.100) -  végzett tárgygyűjtést. Morvay Judit ismét Szatmárban gyűjtött 
(ltsz.: 67.155.2-67.155.43), ennek az anyagnak a nagy része azonban ismét Szentendrére ke
rült. István Erzsébet két teljes kályhát (ltsz.: 67.189.1.1-67.189.1.91, 67.189.2.1-67.189.2.104) 
hozott be Hartáról.

15 Ekkor jelem meg Körmendi Gézának a tatai fazekasság történetéről (Körmendi 1965), Béres András
nak a nádudvari fekete kerámiáról (Béres 1966) és Nagybákay Péternek a Veszprém megyei céhkor
sókról (N agybAkay 1965) írt munkája.



1968-ban néhány alapvető munka jelent meg a magyar népi kerámiáról: min
denekelőtt Domanovszky György könyve (D omanovszky 1968), illetve Kresz Mária alap
vető tanulmánya, A népművészet felfedezése (KRESZ 1968). A tárgygyarapodásban néhány tétel 
emelhető ki: Egy Sajó Istvántól származó tárgyegyüttes főleg a tiszafüredi stílusról ad továb
bi ismereteket (Itsz.: 68.10.1-68.10.29). Szentirmay László gyűjteményéből mezőcsáti faze
kasmunkák (ltsz.: 68.33.1-68.33.132) érkeztek. Morvay Judit folytatta szatmári gyűjtéseit 
(68.19.1-68.19.61, 68.19.87). Kosa László Réven gyűjtött fazekasszerszámokat (ltsz.: 68.178.1—
68.178.7). Bekerült egy oltárt ábrázoló türelemüveg (ltsz.: 67.205.1) is Dunaföldvárról 1784-es 
évszámmal. Ez az egyik legkorábbi, datált türelemüveg, amelyet Közép-Európából ismerünk 
(vő. Kresz 1969).

1968 októberében lehetősége nyílt a múzeum folyosóján egy újabb kiállítás meg
rendezésére, amely központok szerint, jellemző fazekasmunkákon keresztül mutatta be a ma
gyar népi kerámiát, megelőlegezve az 1969-es nemzeti galériabeli bemutatót.

1969. június 19. és szeptember 21. között tíz teremben rendezhette meg Kresz 
Mária az addigi legnagyobb léptékű kiállítást a Nemzeti Galériában Népi kerámia címmel 
(részletes leírását lásd Kresz 1970b). Az anyag földrajzi elrendezettségben, készítő közpon
tok szerint, stilustörténetileg összetartozó csoportokban szerepelt. A jelentős tárgyegyüttest 
(közel 1200 darabot) felvonultató kiállításban Kresz Mária egy hódmezővásárhelyi tálasmű
helyt is rekonstruált (Kresz 1977b. 37).

A tárgygyarapodás ebben az évben is jelentős volt. Juhász Etelka -  akinek érdek
lődése az elsők között fordult a régészek közül a 18. századi fazekasság tárgyi emlékei felé -  
Mezőcsátról főleg gömöri tárgyakat hozott (ltsz.: 69.70.16-69.70.56). Ekkor került a múze
umba egy fazekaskorong is Gödörházáról (ltsz.: 69.82.1). Egy 1782-es gyertyamártó edényt 
(ltsz.: 69.112.1), amely Jákon készült, a Krisztinkovich-gyűjteményből vásároltak meg. Lakos 
Jánostól is vásároltak két tárgyegyüttest (ltsz.: 69.119.1-69.119.3, 69.153.1-69.153.38), mely
ben egy 1819-ben, remekmunkaként készült debreceni nagy butykoskorsó (ltsz.: 69.119.1) és 
egy 1864-es nagy tál (ltsz.: 69.119.2) szerepelt, utóbbi Tóth Bálint remeklése volt. A harma
dik tárgy egy fehér alapú mórágyi tányér, szekeret hajtó, cilinderes emberalakkal (ltsz.: 69.119.3). 
A Vörösmarty téri boltból származó cserépedények (ltsz.: 69.145.1-69.145.12) egyike, egy 
sióagárdi pálinkafolyató fazék (ltsz.: 69.145.12) Kresz Mária véleménye szerint a Veleméri- 
völgyben készülhetett. Véleményem szerint azonban inkább egy somogyi készítőhelyről le
het szó. A Lévay Gyula gyűjteményéből származó darabok között egy különleges tintatartó 
edény (ltsz.: 69.154.1) található, melyről Kresz Mária a következőket írta: „a boltíves fülkék
ből ítélve, amelyek hasonlatosak a korai kályhacsempékhez, talán még a XVII. században ké
szült”, valószínűleg valahol Felső-Magyarországon (vö. Kresz 1970a).

Az 1970-es, közel 1000 tárgyból álló gyarapodásban egészen különleges helyet kö
vetelt magának Keresztes Tiborné hagyatéka (ltsz.: 70.37.1-70.37.239), mely kiemelkedő, 
gyakran évszámos cserepeket tartalmazott. Ekkor került a gyűjteménybe egy 1786-ból való 
székelyföldi butykoskorsó (ltsz.: 70.79.1) is, melyet Kakucs György sóváradi orvos gyűjtött 
Vas Áron makfalvi gazdától. A Badár Balázs lányától, Badár Erzsébettől gyűjtött edényeket 
Kresz Mária (ltsz.: 70.56.1-70.56.13). A tárgygyűjtés mellett ekkoriban következtek a Nép
művészetünk története című kiállítás előkészületei (vö. Kresz 1972b).

Ugyancsak 1970-ben, Kresz Mária szakértése mellett forgatták a Magyar fazekasok 
című Moldován Domokos rendezte filmet, amely egy faluzásra induló gödörházi fazekas sze
kerét is megörökítette. A forgatást követően Kresz Mária és Gráfik Imre megvásárolta a
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lovasszekeret az összes felrakott edénnyel együtt (ltsz.: 71.66.1-71.66.468). Ez a tárgycsoport 
az ekkor önállóvá vált Szabadtéri Néprajzi Múzeumba került. Az új szerzeményt Velemér völ
gyi gerencsérek címmel kis kiállításon mutatták be a Fővárosi Művelődési Házban. Egy másik 
Veleméri-völgyből való edényegyüttesből (ltsz.: 71.68.1-71.68.78) való egy fatengelyű, balos 
fazekaskorong (ltsz.: 71.68.41). Erdélyből Kallós Zoltán gyűjtése révén cserépedények érkez
tek (ltsz.: 71.139.1-71.139.23).

Az 1971-es év kiemelkedő eseménye a Csilléry Klára által a Budai Várban rendezett 
Népművészetünk története című kiállítás. Ez a kiállítás az évszámos tárgyakra helyezte a hangsúlyt, 
az 1284 műtárgy közül 1058 volt datált. (Részletesebben lásd K. C s il l é r y  1971a; 1972b.)

A centenárium éve egyben a költözés kezdetét is jelentette. A százéves fennállását 
ünneplő Néprajzi Múzeum alapítása helyén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezte jubi
leumi kiállítását. A kerámiaanyagot Kresz Mária a korábbi elvek szerint csoportosította (Ko- 
DOl á n y i 1972a; K r e sz  1977b. 38). Az 1972-es évből a gyűjtések között egy tétel érdemel 
említést: ekkor került a gyűjteménybe az első moldvai csángó edénysorozat Kovács Ákos 
ajándékaként (ltsz.: 72.106.1-72.106.12). Az év során több publikáció is napvilágot látott, így 
Kresz Mária erdélyi fazekasságról (K r esz  1972a), Sarosácz György mohácsi kerámiáról (Sa - 
r o sá c z  1972), Sergő Erzsébet dőri kerámiáról (S e r g ö  1972) szóló munkái, valamint Balogh 
Ödön ismertetése a marosvásárhelyi fazekasságról (BALOGH 1972).

A költözés évei a múzeum munkatársai számára sem a rendszeres terepmunkára, 
sem az elmélyült kutatásra nem voltak alkalmasak. A gyarapodás viszonylag alacsonynak mu
tatkozott ebben az időszakban. Néhány kiemelkedő gyűjtés azonban ekkor is történt: ekkor 
került be Domanovszky György révén egy törött, kopott Miska-kancsó 1844-ből (ltsz.: 76.11.1), 
egy hatalmas, 50 centiméter magasságú, hasas, cefrének való hutaüveg edény (ltsz.: 76.48.3), 
illetve az egyik BÁV-üzletből egy 1862-es nagybányai nagy szilke (ltsz.: 76.98.2).

1975-1976-ban megkezdődött (az 1960-as évekbeli, előző revizió után) a kerámia
gyűjtemény szuperrevíziója, amikor a nagyobb számú tárgycsoportokat (bokály, tál, tányér, 
szilke, kályhacsempe) revideálták Kresz Mária vezetésével, ám a költözködés megszakította 
ezt a munkát. A kerámiagyűjtemény munkatársai 1977 folyamán megkezdték a műtárgyállo
mány csomagolását. A félbemaradt revizió így csak később, 1979-ben folytatódhatott. Az új 
épületben a végleges raktári rend kialakítása azonban még hosszú éveket vett igénybe, és 
megfelelő beépítések híján gyakorlatilag csak napjainkban zárul le véglegesen.

Ugyanebben az évben a gyűjtemény anyagából Székesfehérváron egy csákvári fa
zekasságot bemutató kiállításra került sor, amelynek katalógusa majdnem egy évtizedig a té
ma egyetlen szakirodaimának számított (K r e sz  1976).

Kresz Mária 1977-ben írta és védte meg kandidátusi értekezését A magyarországi faze
kasság címmel (K r esz  1977c). A fényképekkel, térképekkel gazdagon illusztrált disszertációt a 
szerző haláláig szerette volna kibővítve sajtó alá rendezni, ám ezt a kétkötetesre tervezett köny
vet már nem tudta befejezni. Az elképzelt módosítás egyébként főleg a tárgyformákat bemuta
tó fejezetet érintette volna, ahol egy kicsit „növényhatározószerűen” akarta bemutatni Kresz 
Mária a magyar fazekasanyagot. A kötet képszerkesztése elkészült 1988 körül, szöveganyagának 
is mintegy négyötöde végleges formát öltött, ám a szerző halála miatt nem jelent meg.16

16 1977-ben még két tanulmány jelent meg: Szanyi Mária közölt igen fontos és alapos írást (Szanyi 1977), 
valamint megjelent Végh Olivér kalotaszegi fazekasságról szóló műve (Végh 1977) -  ezek később 
számtalan tárgyleíráshoz adtak alapvető fogódzót.
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A gyűjtések ebben az időszakban már egyre ritkábban származtak tervezett te
repmunkából, legtöbbször magángyűjtőktől, kereskedőktől vásároltak a muzeológusok. Egy 
tárgysorozatot a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumtól kapott a gyűjtemény (ltsz.: 
77.40.22-77.40.25), egy másikat Balázs György műgyűjtőtől vásároltak -  ebben a tételben 
(ltsz.: 77.82.14-77.82.48) főleg bánffyhunyadi tárgyak szerepeltek, köztük egy fehér alapú, 
feketével festett tál is (ltsz.: 77.82.28).

A tárgyak adatai, a leírások ezekben az években már zömében nem gyűjtésből vagy 
legalábbis nem helyszínen rögzített adatokból származtak. 1978-ban egy kivételesen régi, 
1618-ból való kályhacsempe (ltsz.: 78.112.1) szintén üzletből került a múzeumba. A leírókar
tonon ez áll: „Hasonló díszítményű kályhacsempénk van már a gyűjteményben, azonban ez 
a tárgy korai dátumával és zöld ólommázával megerősíti e tárgyak közös központból való 
származását. Alátámasztják ezt Bunta Magdának a kutatásai, aki az alvinci habán kerámiáról 
írott munkájában (Kritérion, Bukarest, 1973) a 22/b ábrán ugyanezen dúccal nyomott mázas 
csempét közöl, és egy másik ugyanilyen dátumú és monogrammal ellátott zöld mázas csem
péről ír (mindkettő a Kolozsvári Történelmi Múzeumban található). Igaz, hogy az alvinci ha
bánok 1621-1767 között éltek Alvincon, nem mond ellent e tárgy ottani készítésének a raj
ta szereplő 1618-as dátum, ugyanis: az alvinciak Morvaországból mentek Erdélybe, s ez a bi
zonyítéka annak, hogy onnan vitték magukkal szakmai felszerelésüket is, ugyanis Morvaor
szág, illetve szlovákiai habánoktól is ismert ez a típus. (Lásd Hermann Landsfeld habánok- 
ról írott ismert munkáját, ahol ilyet közöl.) Indokolttá teszi a csempe tanulmányozását, és ke
rámiatörténeti értékét emeli az, hogy újabb bizonyítéka annak, hogy az általában ónmázzal 
dolgozó habánok az ólommázas technikát is magas szinten gyakorolták.” Mennyire más ez, 
mint az 1950-1960-as évek leírásai!

Az 1978-as év legfontosabb eseménye a Mezőtúr fazekassága 1813-1914 című kiállí
tás megrendezése, mely Kresz Mária nevéhez fűződik. Ennek előzményét az jelentette, hogy 
Kresz Mária már az 1950-es évektől kezdve segítette a jelenkori fazekasokat, és gyakran meg
fordult a mezőtúri mesterek műhelyeiben is.17

1979-ben nyugdíjazták Kresz Máriát, további részmunkaidős foglalkoztatásával le
hetőség nyílt egy újabb muzeológus alkalmazására. így került a kerámiagyűjteménybe Ország 
V. Mária. Az 1979-ben is zajló revízió közepette is folyt gyűjteménygyarapítás, amelyből egy 
Nagyházy Csaba műkereskedőtől vett gácsi tál (ltsz.: 79.51.3), valamint egy brassói szász kály
ha csempéi érdemelnek említést (ltsz.: 79.52.1-79.52.43). Egy 1790-es fekete, mázatlan ku
lacs (ltsz.: 79.66.1) és egy másik tételből, Lakos Jánostól származó dési pálinkafolyató fazék 
(ltsz.: 79.105.4), amely 1842-ben készült, szintén magángyűjteményből került a múzeumba. 
A tárgyak leírókartonjain egyre inkább eltűnőben vannak a használatra utaló adatok, itt is csu
pán ennyi áll: „A tárgy Désen készült, Erdélyben, ahol a legkorábban alakult a történeti Ma
gyarország területén fazekas céh. 1842.”18

Az 1970-es évek vége felé a kutatás továbbra sem nélkülözhette a Néprajzi Múze
um tárgyállományának figyelembevételét, ám egyre több olyan tanulmány jelent meg, amely 
a vidéki múzeumok anyagának adatait dolgozta fel. 1979-ben látott napvilágot Füvessy Aní-

17 Ugyancsak 1978-ban jelent meg Scrgő Erzsébet dóri fazekasságról szóló dolgozatának második része 
(Sergö 1978).

18 Ez utóbbi évszám természetesen nem a céhalapításra vonatkozik, mert az adatok szerint arra még 
1569-ben került sor, hanem a tárgy készítési idejét jelöli.
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kó cikke a tiszafüredi mázas kerámiáról (FüVESSY 1979). Ez a változás azonban nem azt je
lentette, hogy Budapesten nem folyt kutatás, hanem sokkal inkább a publikálás lehető
ségeinek szűkösségére utalt. Az erdélyi kutatók felfedezték Járát (KóS 1979) és Fogarasföldet 
(Se r e s  1980). Az utóbbi tanulmánynak a tanulságai azonban sokáig nem kerültek be a Nép
rajzi Múzeum adatállományába, Kresz Mária még 1989-ben is újabb készítésű és stílusú bar- 
caújfalusi edényeknek tartotta a fogarasi, románújfalusi fazekaskészítményeket fehér-kék dí
szítésük miatt.

A revízió lezárására 1980. január 31-én került sor. A jegyzőkönyv megállapításai 
tanulságosak, bár ismerve a körülményeket, aligha felelnek meg a valóságnak minden részle
tükben. A kerámiagyűjtemény 1980-ban ezek alapján 18992 revideált műtárgyból állt, ebből 
1976-ig 10448 darab tárgyat azonosítottak, 1979-ben pedig további 8544-et. A revízió 480 
darab téves számú tárgyat talált, valamint 674 szám nélküli tárgyat, ám azt is kiemelte a do
kumentum, hogy az elmaradt restaurálások miatt a törött tárgyak nem voltak bevonhatók a 
revízióba, így ezek mennyiségét nem lehetett pontosan megállapítani. Október elején a gyűj
temény hivatalos átadás-átvétele is megtörtént, az új gyűjteményvezető István Erzsébet lett. 
Korábban azonban nem történt meg a leírókartonok revideálása. Kresz Mária a régi számo
zású tárgyak kartonjait, Ország Mária pedig az 1950-es évektől kezdődő új számozású anya
got nézte végig és egészitette ki a leltári előlapok alapján. Az elkészült dokumentáció (utóbb 
megtörtént ennek összevetése a leltárkönyvvel is) a kerámiagyűjtemény történetében a ko
rábban hiányzó gyűjteményi leltárkönyvet pótolta, és a napi munka egyik legfontosabb esz
közévé vált. A revízió lezárásaként számtalan szám nélkülinek vélt tárgy került újraleltározás- 
ra, ezzel azonban gyakran csak a problémák konzerválódtak. Igaz, sem idő, sem energia nem 
volt a kérdéses tárgyak azonosítására.

1981-ben kevés gyűjtésre került sor, a muzeológusok megbízottaktól vásároltak tár
gyakat. Ezzel együtt nagyon sok színvonalas tárgy került így a múzeumba, különösen akkori
ban elérhetetlennek számító helyekről -  például Erdélyből, Moldvából. Egy gyűjtő remek 
edénysorozatot hozott Korondról és Csíkból (ltsz.: 81.92.1-81.92.8).

A kerámiakutatásban az 1981-1984 közötti időszakban megjelent néhány alapvető 
munka: Domanovszky György kézikönyvében (A magyar nép díszítőművészete) a fazekasságról 
szóló fejezet (D o m a n o v s z k y  1981), valamint Szalay Emőke és Ujváry Zoltán munkája (P. 
Sza l a y  -  U jv á r y  1982), ám a kiadott írások többsége inkább az erdélyi kutatók nevéhez 
köthető. A moldvai csángó népművészetről Kós Károly írt (KÓS 1981), Tófalvi Zoltán pedig 
a köröndi fazekasság történetéről (T ó fa lv i 1983). Meg kell említeni az ebben az időszakban 
elkészült Magyar néprajzé lexikon köteteit is, melyeket szintén bőségesen illusztráltak népi ke
rámiákkal, köztük számos múzeumi darabbal.

1983 őszén Ország Mária rendezett egy önálló kamarakiállítást Főző- és sütőedények 
címmel. A nagyközönség és a szakma körében egyaránt nagy sikert aratott bemutató valószí
nűleg közrejátszott abban, hogy Ország Mária megbízást kapott egy újabb tárlatra, mely az 
ivóedényeket mutatta be. Ebben az anyagban a magyar népi kerámiák mellett számos Euró
pán kívüli tárgy is szerepelt. 1983 legnagyobb kiállítása, a Feketekerámia április 29-én nyílt 
meg, a miskolci bemutató után Budapesten is, István Erzsébet rendezésében. Júniusban szin
tén Miskolc, illetve Kecskemét után a türelemüvegről készült kiállítás, mely a múzeumban az 
első ilyen tárgyú bemutatónak számított.

A tárgyállomány 1983-ban több nagyobb tétellel gyarapodott. Ezek közül kiemel
kedett Kovács M os két gorzafalvi gyűjtése (ltsz.: 83.35.1-83.35.37, 83.77.1-83.7.42), mely-
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nek értékét nagyban csökkentette, hogy a múzeum nem kapta meg a tárgyakra vonatkozó ada
tokat. A feketekerámiáról szóló kiállítás számára az újonnan készült, ifj. Fazekas Lajos nádud
vari fazekastól származó tárgyakat (ltsz.: 84.26.1-84.26.30) is ekkor vásárolta meg a múzeum.

Az 1984. esztendőben egy nagyon kis méretű kulacs (ltsz.: 84.46.1) jutott el a mú
zeumba, amely talán a hódmezővásárhelyi butelláknak is előképe lehetett. A 84.60.1 leltári 
számú nagy kancsót pedig 1791-es évszáma és szlovák felirata emeli ki. Rudnyánszky István 
magángyűjtőtől két, családfát közlő vásárhelyi tál származott (ltsz.: 84.61.1-84.61.2), amely 
szintén kuriózum, még ha e századi készítésűek is.

Az 1984-es év különösen fontos volt a kerámiagyűjtemény történetében, mivel a 
magyar fazekasmunkákat az országhatáron kívül, Németországban mutathatták be a Népraj
zi Múzeum munkatársai egy reprezentatív kiállításon. Az István Erzsébet által rendezett ki
állítás Volkstümliche Keramik aus Ungarn címmel előbb Düsseldorfban, majd Detmoldban és 
végül 1985 áprilisától Münchenben várta a látogatókat. Egy német nyelvű, Münchenben ki
adott katalógus ( I s t v á n  1985) is kapcsolódott hozzá ugyanezzel a címmel. Ugyanebben az 
évben rendezték meg a Györffy István-emlékkiállítást, amelyen 300-nál több népi kerámia
tárgy szerepelt a jeles néprajzkutató egykori gyűjtéseiből.

A következő évtől kezdve az épület külső és belső rekonstrukciója szinte építési 
felvonulási területté tette az alagsort, így a kerámiagyűjteményt is, lehetetlenné téve a gyűj
teményi munkát. A helyzetet tovább súlyosbította egy májusi beázás, melynek következtében 
nagy mennyiségű tárgyat kellett más helyre menekíteni.19 Az átalakítási munkák következté
ben a kerámiagyűjteménynek némileg csökkent az alapterülete, de ami a leglényegesebb: a 
teljes raktári rend felborult. A megnövekedett raktárrendezési munkák ellenére 1985 őszén 
sor került a múzeum közös gyűjtésére Besenyőtelken, melynek során egy, a népművészet vál
tozásait bemutató kiállítás számára hoztak be tárgyakat.20 Ebben az évben jelent meg Kresz 
Mária angol nyelvű előadásának szövege, amely a nemzetközi földtani konferencián hangzott 
el (KRESZ 1985) -  ez némiképp az 1960-as Fazekas, korsós, tálas című cikk újragondolása volt, 
új adatokkal kiegészítve.

Az 1986-os évben folytatódtak az épület felújításával kapcsolatos munkák, melye
ket követően szükségessé vált a teljes gyűjteményi anyag áttisztítása. Az áldatlan állapotok el
lenére tovább folyt a tudományos munka, és elkezdődött az üveggyűjtemény számbavétele. 
Itt jelentkezett az 1985-ös beázás egyik legnagyobb kártétele: a papirdobozokban elhelyezett 
üvegtárgyak java részéről leázott a leltári szám, a melléjük tett tárgylisták olvashatatlanná vál
tak, így nagy erőfeszítéssel sikerült csak azonosítani az év végéig mintegy 200 műtárgyat. 
Ugyanebben az évben jelent meg Szabadfalvi József könyve a feketekerámiáról (S za b a d fa lv i 
1986), amelyben sok olyan feketeedény is szerepel (képen vagy rajzon), amelyet a Néprajzi 
Múzeum őriz.21

1987 áprilisában nyílt meg a korábban Németországban, majd Cloppenburgban be
mutatott, Magyarországon Magyar népi kerámiák címet viselő kiállítás István Erzsébet rendezé
sében. Ehhez magyar nyelvű katalógus is készült (Istv á n  1987). 1987-ben egy harmincdarabos 
kályhacsempe-sorozat első tételeként egy különleges tárggyal gyarapodott a gyűjtemény: egy

19 Részletesen lásd István Erzsébet 1985. július 5-én kelt első félévi munkatervét.
20 Ltsz.: 85.67.2, 85.72.10-85.72.11, 85.106.1-85.106.13, 85.155.1, 85.159.27-85.159.38.
21 Kiadásra került továbbá Kos Károly 2. világháború előtti, szinte elérhetetlen nyugat-magyarországi

gyűjtése (Kós 1986a; 1986b).



Kerámiagvűjtemény 283

nagyon korai (talán 18. századi), bánffyhunyadi csempe fa nyomódúccal (ltsz.: 87.39.1), amely 
a használatból való kikerülése után egy fali fülke ajtajaként szolgált. Ebben az esztendőben 
megjelent Kresz Mária A csákvári fazekasság című alapvető munkája (KRESZ 1987).

Ezekben az években jöttek létre azok a munkacsoportok, amelyek több gyűjte
mény munkáját igyekeztek összekapcsolni, mégpedig a közös használatú tárgycsoportok ré
vén. A kerámiagyűjtemény a táplálkozásgyűjteménnyel együtt a „Kerámia, háztartási javak” 
munkacsoportba került, István Erzsébet vezetésével.

1983 óta végzett raktárkezelői tevékenységem után 1988. augusztus 1-jétől segéd
muzeológusnak neveztek ki, ezzel valamelyest enyhült az állandó létszámhiány, hiszen 
lehetőséget nyújtott egy újabb munkatárs felvételére. A gyűjtemény gyarapodása tovább foly
tatódott. Kiemelkedik ezek közül Csányi Istvánné hagyatéka (ltsz.: 88.10.21-88.10.27), amely
ben egy hatalmas bajai lakodalmas fazék is szerepelt, az egykori uszódi biróé, valamint egy 
Szacsvay Éva és Szuhay Péter által egy kivitelből visszatartott tárgycsoport (88.20.1- 88.20.11), 
benne egy régi őrségi lábassal és egy égetés közben deformálódott sümegi fazékkal, amely
nek jelentőségét egy technológiai sorozatba való beilleszthetősége növeli. Két tárgycsoport 
kis edényekből állt: István Erzsébet vásárolt egy sorozatot Donáth Mihály makfalvi születé
sű, Hódmezővásárhelyen dolgozó idős fazekastól (ltsz.: 88.66.1-8.66.28), magam Géci Mé
hész Sándor Magyarországon tartózkodó körösrévi fazekastól szereztem be 40 darab kis- 
edényt (ltsz.: 88.106.1-88.106.40).

Az 1989-es tárgygyarapodásból két tétel érdemel említést: István Erzsébet uszódi 
gyűjtései,22 valamint egy fazekasszerszám, egy fülprés Mezőtúrról (ltsz.: 89.91.1-89.91.36).

1989. szeptember 1-jén pótolhatatlan veszteség érte a Néprajzi Múzeumot, a ha
zai és a nemzetközi kerámiakutatást: elhunyt Kresz Mária.

1990 márciusában István Erzsébet Válogatás a magyar népi fazekasság díszítő hagyomá
nyaiból címmel rendezett rövid ideig nyitva tartó kiállítást. Ekkor azonban már a magyar ál
landó kiállítás (A magyar nép hagyományos kultúrája) előkészületei folytak nagy iramban. Az 1991 
májusában megnyitott, Hoffmann Tamás forgatókönyve alapján megvalósított kiállítás népi 
kerámiát tartalmazó részeinek anyagát István Erzsébet válogatta. A kiállításban három helyen 
szerepel nagy hangsúllyal a népi kerámia: a mesterségek bemutatásánál, ahol a magyar faze
kasság edényformái jelennek meg, a vásárokról szóló teremben a gömöri fazekak, az értéke
ket felvonultató teremben pedig a férfiaknak készített reprezentációs cserépedények (zömé
ben ivóedények), illetve a nőknek ajándékozott (főleg tevékenységekhez köthető) fazekas
munkák szerepelnek.

Ez az év egyébként egyetlen igazán kvalitásos tárgy megvásárlását hozta, egy 1708- 
ban készült, kék színű, alvinci habán kantáét (ltsz.: 91.45.1). Az év legfontosabb eseménye 
Kresz Mária Magyarfazekasművészet című könyvének megjelenése volt (K r e sz  1991a). Ugyan
csak 1991-ben készült el a Magyar néprajz sorozat Kézművesség című kötete Kresz Mária agyag- 
művességről szóló fejezetével (K r esz  1991b) -  mindkettő alapvető munkának számít a ma
gyar népi kerámia kutatása terén. Ez utóbbi kötetben szerepelt a Paládi-Kovács Attila által írt 
tanulmány is, amely a kályhásság alapismereteit összegzi (P a l á d i-K o v ács 1991).

1992 végén megkezdődött a nemzetközi „barokk év” tiszteletére rendezett kiállítás, 
a Barokk a magyar népművészetben előkészítése. Az 1993-ban megnyitott kiállítás olyan témát he
lyezett a középpontba, amellyel addig a néprajzkutatók csak érintőlegesen foglalkoztak.

22 Ltsz.: 89.84.1-89.84.3, 89.85.1-89.85.2, 89.86.1, 89.88.1, 89.89.1-89.89.9, 89.90.1-89.90.14.
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Az 1993-as év két jelentős vásárlást hozott: egy 18. századi, felvidéki bányász
palack, azaz egy türelemüveg (ltsz.: 93.40.1), valamint a Székelykeresztúri Múzeum aján
dékaként egy küsmödi székely kályha csempéi (ltsz.. 93.43.1-93.43.45) kerültek a gyűj
teménybe.23

Az 1994-es tárgyvásárlások sorából két tétel emelkedik ki: egyrészt Göbölyös Gyu
la műgyűjtőtől (ltsz.: 94.22.1-94.22.70), másrészt Pázmándi Sándortól vásárolt (ltsz.: 94.107.1- 
94.107.66), nagyon magas színvonalú tárgyakból álló anyag. Ugyancsak magángyűjteményből 
származott egy 1797-es, székely határőrt és lovas katonát ábrázoló gyerőmonostori csempe 
(ltsz.: 94.79.2), valamint egy olyan besztercei csempe, amely a megszokottnál lényegesen hosz- 
szabb, az emberpárt és a lovast egyetlen darabon mutatja be (ltsz.: 94.79.4).

1995 februárjában, István Erzsébet nyugdíjazását követően a múzeum vezetősége 
kinevezett a kerámiagyűjtemény vezető muzeológusának. A korábban elmaradt munkák be
fejezése mellett a gyűjtemény új rendjére vonatkozóan készítettem tervet. Az 1995-ös gyara
podásból három tétel emelkedik ki. Vörösváry Ferenc műgyűjtőtől származik az a 17. század 
végi vagy 18. század eleji, erdélyi kályhacsempe (ltsz.: 95.13.1), amely az egyik legkorábbi da
rabunk. Egy másik vásárlásból egy 18. századi, lovast ábrázoló besztercei csempe (ltsz.: 95.14.1) 
származik, melynek különlegessége, hogy mázatlan. Ez a kerámiagyűjteményben ebből a tí
pusból az első máz nélküli darab. Különösen fontos tárgyak kerültek be a gyűjteménybe Kar
dos hagyatékából (ltsz.: 95.2.36-95.2.56).

1996-ban terepmunkát végeztem Korondon és Moldvában a székelyföldi és a 
moldvai fazekasság tanulmányozása céljából. A gyűjtés eredményeként 25 fazekasmunkával 
gyarapodott a gyűjtemény (ltsz.: 96.48.8-96.48.33). Ez a tétel olyan fazekasmunkákat tartal
maz, melyeket a köröndi Páll Magda egyrészt Raj Tamásné budapesti boltjának készített, más
részt olajfestékkel festett, agyagból készült köröndi kisplasztikákat, valamint a gorzafalvi tu
catáru hiányzó darabjait. A környező, moldvai román fazekasfalvakból is származtak cserép
edények. A gyűjtés során több óra videofelvétel is készült a tárgyak készítéséről. A gyűjtők
től történő tárgyvásárlások közül az a nagy gömöri 1887-es lakodalmas fazék emelhető ki, 
amely szlovák nyelvű feliratával tűnt ki az eddigi darabok közül (ltsz.: 96.16.1), valamint egy 
kolozsvári házoromdísz (ltsz.. 96.47.1), amely a nagyon kevés, bizonyítottan Kolozsvárról 
származó tárgyak között fontos szerepet játszhat a város fazekasstílusának meghatározásában.

István Erzsébet 1996 decemberében rendezte meg a Kresz Mária emlékére. Válogatás 
tanítványai munkáiból című kamarakiállítást. Ebben az évben jelent meg a nagybányai fazekas
ságról szóló disszertációm egy fejezete Hétköznapi és ünnepi edényhasználat Szatmárban és 
Máramarosban címmel (C S U P O R  1997).

A korábbi években elkezdett, fazekasközpontokat feldolgozó felmérés egyik leg
fontosabb tanulsága az volt, hogy nagyon sok népi kerámiatárgy meghatározása bizonytalan, 
így feltétlenül szükséges minden korábbi adat ellenőrzése. A múzeumba került korábbi tár
gyak mellett segítségül kell hívni azt az anyagot, amely a legbiztosabban mutatja egy adott 
hely fazekasságát: a fazekas-selejtgödrök töredékeit 1997-ben néhai Kiss Károly gyűjtéseiből 
egy ilyen töredékanyagot vett meg a múzeum (ltsz..: 97.44.1-97.44.54). Nagyobb részét a me- 
zőcsáti Kovács és Horváth fazekas családok selejtgödréből származó töredékek teszik ki, de

23 Ebben az évben jelent meg P. Szalay Emőke debreceni kerámiáról szóló könyve (P. Szalay 1993) és 
Füvessy Anikó tiszafüredi mázas kerámiáról szóló munkája (Füvessy 1993), melyeknek adatait a N ép
rajzi Múzeum műtárgyainak pontosabb azonosításában is fel tudtuk használni.
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szerepel benne a helyi gyógyszertár alapozásánál előkerült 17. századi töredékanyag és né
hány teljesen ép tárgy is. Ez az anyag a mezőcsáti fazekasság olyan területéről, a folyóedény
ről ad nagyfokú áttekintést, amelyet eddig nem ismertünk, és így ennek feldolgozása után 
valószínűnek látszik, hogy eddigi tudásunk jó részét módosítanunk kell.

1997 decemberében nyílt meg a múzeum újabb kiállítása A népművészet felfedezése. 
Kalotaszeg címmel, melyben közel 250 fazekasmunka kapott helyet, enteriőrökben és vitri
nekben egyaránt.

1998 legfontosabb eseményei közé tartozik az 1848-as szabadságharc 150. évfor
dulója alkalmából megrendezett 1848 emlékezete a magyar folklórban cimű kamarakiállítás, a 
Fazekasközpontok Délkelet-Erdélyben című kiadvány megjelenése, melyben a gyűjtemény anyaga 
is szerepel, végül a Fazekaskönyv (Csupor -  Csuporné Angyal 1998) kiadása, melyben a Kár
pát-medence fazekasságának addigi ismeretanyagát igyekeztem összegezni. Kresz Mária 1991-es 
könyvéhez képest ez a munka annyiban nyújt új ismereteket, hogy egyrészt a fazekasság gya
korlati, technológiai leírását is tartalmazza, a legfontosabb ismeretanyaggal és fogásokkal 
együtt, másrészt szerepelnek benne a nemzetiségi központok is.

1999-ben készült el a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiumának tá
mogatásával a Fazekasság című, háromszor 20 perces ismeretterjesztő film,24 amelyet a tervek 
szerint elsősorban az oktatásban lehet majd felhasználni. A film készítése közben igyekez
tünk a folyamatokat minél teljesebb módon rögzíteni, így az összevágott film mellett gazdag 
videofilmanyag került a fazekasságról a Néprajzi Múzeum filmarchívumába. Először történt 
meg az a kerámiagyűjtemény történetében, hogy pontosan az a tárgy került (száradása, kiége
tése után) a múzeumba, amelynek készítését filmen is dokumentáltuk.

A kerámiagyűjtemény tárgyainak legfőbb rend-
A gyű jtem ény  je len leg i szerező elve a készítőhelyek, azaz a fazekas-
összetétele központok és fazekasfalvak szerinti besorolás

(lásd 2. számú táblázat). A fazekasmunkákat 
Kresz Mária a készítőhelyek földrajzi rendjében helyezte el. A kerámiagyűjtemény az 1913- 
as helységnévtár alapján a történeti Magyarországhoz sorolt településekről származó cserép
edényeket kezeli. Azok a tárgyak is a gyűjteménybe tartoznak, amelyek az egykori Magyaror
szágon voltak használatban, akkor is, ha az ország egykori határain kívül készültek. Az egyet
len kivételt Moldva jelenti, az ottani magyarok (csángók) fazekasainak készítményei is a gyűj
teményben kaptak helyet, néhány környékbeli román cserépedénnyel együtt, melyek össze
hasonlító anyagként kerültek be.

A rendszerezés és raktározás alapját az Igaz Mária -  Kresz Mária-féle szaktermi
nológia (Igaz-K resz 1965) képezi, azaz a cserépedényeket a formai és méretbeli, ezen be
lül földrajzi kritériumok alapján soroljuk be. Mivel a gyűjtemény tárgyainak többsége jól 
áttekinthetően tárolt, így a további, stíluskritikai bontás csak a nagyobb tárgycsoportok eseté
ben érvényesül (például a tányérok-tálak).

A gyűjtemény tárgyállományára vonatkozóan -  az első fejezetben részletezett 
problémák miatt -  jelenleg csak becsléseim vannak. Ha az 1975-1976. és az 1979-1980. évi 
revíziót vesszük alapul, akkor a statisztikában szereplő 21 239 tárgyból 18 992-t revideáltak, 
ezenfelül találtak 480 rossz számon lévő tárgyat és 674 szám nélküli tárgyat. Ez azt jelenti,

24 Forgatókönyv: Csupor István, operatőr-rendező: Tari János.
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hogy a műtárgyállományból mintegy 1083 tárgyat nem tudtak különböző okokból revideál
ni. Ezek java része vagy kályhacsempe volt, vagy restaurálandó, több száz hibás, sérült tárgy, 
mint például a csonka bokályok csoportja. Az általam közölt tárgyszám az 1994-es helyzetet 
rögzíti a továbbiakban, s csupán a tárgyak összesített számánál szerepel 1998-as adat. 1998 
végén a kerámiagyűjtemény műtárgyállománya 23 400 tételből állt. (Ez a szám azért kisebb 
a legutóbbi revízió által rögzítettnél, mert abban szerepeltek olyan tárgycsoportok tételei is, 
amelyek nincsenek benne a leltárkönyvben, bár leírókartonnal és -  hibás -  leltári számmal 
rendelkeznek.)

E tárgyállomány tekintetében a gyűjteményben a közelmúltban az alábbi felosztás 
alakult ki: a fazekasmunkák jelenleg a gyűjtemény legnagyobb csoportját képezik, ezen belül a 
szakterminológia alapján a formák szerinti megosztás érvényesül. Ebből mintegy 1600 darab 
ónmázas munka, a pontosabb számukat azonban csak egy revízió után lehet megállapítani.

(Bár Kresz Mária elkülönített a fazekasmunkák között egy úgynevezett történeti 
csoportot, ez túl kevés tárgyból áll ahhoz, hogy valóban hangsúlyos lehessen. Ráadásul a mú
zeumok között létrejött munkamegosztás alapján például az 1700 előtt készült habán tárgyak 
az Iparművészeti Múzeumba tartoznak, a földből előkerült tárgyak zöme pedig a Magyar 
Nemzeti Múzeumot illette, így a Néprajzi Múzeumnak csupán jórészt véletlenszerűen beke
rült cseréptárgyak jelentik a történeti kerámiát. A legkorábbi tárgyak Árpád-koriak, fenékbé
lyeges, füleden fazekak, amelyek egyike (ltsz.: 135699) a Szatmár megyei Kocsordról került 
be, a Bötyi-dombról Morvay Péter ajándékaként, és amely Hölrigl szerint 12. századi lehet; 
egy másik Bogártelkéről, Kallós Zoltán gyűjtéseként (ltsz.: 72.93.1). Egy kicsi, füles bögre, 
amelynek fenekén jól látható a készítés nyoma, 1937-ben került a múzeumba (ltsz.: 135659), 
egy füleden, vastag falú, hurkákból épített kis palack (ltsz.: 15723) szintén az Árpád-kor ele
jén készülhetett. A török hódoltság idejét is több tárgy képviseli: egy lapított, festett pálinkás
korsó, amelynek szája és füle hiányzik, és amelyet Nagyházy Csaba műkereskedőtől vettünk 
(ltsz.: 71.15.6), valamint egy másik, félkész, még nem mázazott kis kanta (Gunda Béla gyűj
tése Beszterce-Naszód megyében 1942-ben, ltsz.: 137994) szintén az úgynevezett hódoltsá
gi stílust képviseli. Egy csorba szájú, korongozott korsó (ltsz.: 141548) Kiss Lajos szerint 
14-15. századi lehet, szerintem viszont inkább 16-17. századi magyar munkának látszik. 
Ugyanakkor egyértelműen hódoltsági török munka egy hurkákból épített, kiöntőcsöves kor
só (ltsz.: 46582). A fent már említett, 1676-os habán tányér mellett egyébként a gyűjtemény 
legkorábbi, évszámos magyar fazekasmunkája egy Káposztásmegyerről származó, nagy kan
csó, amelynek félig lefedett szájrészén bekarcolt évszám van: „1625” (ltsz.: 136728).

A következő csoport a gyári kerámia (keménycserép, félporcelán, porcelán), amely 
1233 tételből áll. Ez a csoport a jövőben talán a legnagyobb mértékben gyarapodó részleg 
lehet az üvegek mellett. Az üveggyűjlemény eddig teljesen véletlenszerűen gyarapodott, tervsze
rű üveggyűjtés nem folyt. Az üvegek száma 421, ezenfelül van még közel 120 azonosítatlan 
üvegtárgy, valamint a 34 darab türelemüveg. Eldöntendő, hogy a türelemüvegek a jövőben a 
kerámiagyűjteménybe tartozzanak-e vagy sem. Ha az átjárható gyűjtemények elve érvényesül, 
maradhatnak itt, ebben az esetben az üveggyűjtemény alcsoportját fogják képezni. Végül kö
vetkeznek a kályhacsempék (ezen belül a kályha- és kandallócsempék, valamint a különféle 
kályhaelemek), melyek darabszáma 1994-ig 2150 darab. Ez a szám azonban bizonytalan, 
mert az 1950 előtti leltározások során nemegyszer egész kályhákat (sokszor 40-90 darab 
csempéből álló tárgyakat) leltároztak be egy leltári számon. Ezek átnézése a jövő feladata, 
mint ahogy ellenőrizni kell azt is, hogy a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban végül
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is hány kályhát állítottak fel az eredetileg a Néprajzi Múzeumban őrzöttekből. (A fenti szám
hoz soroltam azokat a kályhakészítő eszközöket -  dúcokat, gipszformát, esetleg az összeépí
téshez tartozó vázat, ajtót vagy tartozékot -  is, amelyek a kályhával együtt kerültek a gyűjte
ménybe.) Itt a dinamikus fejlődés egyértelmű, hiszen 1950 előtt csupán 205 kályhacsempé
vel, az utóbbi évtizedekben -  különösen István Erzsébet ezirányú érdeklődése miatt -  1945 
tárggyal gyarapodott a gyűjtemény.

Az 1994-es év végi állapotok alapján elmondható, hogy mintegy 600-700 között 
lehet az azonosítatlan tárgyak száma, közel 300 a rossz számon lévő tárgy, és ezenfelül meg
közelítőleg ezer az olyan kerámiák száma, amelyek eredetét ismerjük, ám nem tartoznak 
(különféle okok miatt) a gyűjtemény törzsállományába. (Ebben a számban azonban még 
nincsen benne az úgynevezett új népművészeti anyag, amely a kerámiagyűjtemény esetében 
az 1950-es évek elejétől gyűlik. Az akkori idők (néhol politikai indíttatású) fazekasmunkái 
nemegyszer ma már pótolhatatlanok, és úgy vélem, ezt a tételt mindenképpen a törzsgyűj
teménybe kellene beilleszteni teljes egészében. Ez az anyag a gyűjteményben mintegy 1700 
tárgyat jelent.

A tárgygyűjtés aránytalanságaihoz tartozik az is, hogy hosszú időn át csak az úgy
nevezett klasszikusnak tartott stílusjegyű tárgyakat gyűjtötték a múzeum szakemberei, s csak 
a közelmúltban kezdték pótolni a két világháború között készült, gyakran ecsetes festésű 
fazekasmunkákat. Ezt a hiányt nagyon nehéz lesz betölteni, mivel ezeknek a cserépedények
nek a gyűjtők körében minimális értéke van (ha van egyáltalán), a háztartásokból pedig az 
eltelt közel fél évszázad alatt kikoptak. Az 1950-es évektől viszont igen gazdag fazekasanyag
gal rendelkezünk, így a kézműves fazekasság és fazekas népi iparművészet tárgyainak gyűjté
se folyamatos lehet.

A klasszikus fazekasanyagban jelenleg már csak kiegészítő gyűjtésekre lesz szük
ség, ez az anyag többé-kevésbé lezárható, hiszen a főbb fazekasközpontok aránylag jól kép
viseltek termékekkel, kivéve a folyóedényeket, ám ezek pótlására igen kevés a remény. Az el
múlt években összeállítottam az egyes fazekasközpontok termékstruktúráját. Ebből kiderül, 
hogy mely tárgyakat nem érdemes a kerámiagyűjtemény törzsanyagába besorolni, és melyek 
azok, amelyeket még ajándékba elfogadni sem szükséges.

A tárgyakra vonatkozó adatok bővítésére meg kell ragadni minden lehetséges al
kalmat, hiszen a gyűjteménynek csupán egy tört része (legfeljebb ezer darab körüli tárgy
mennyiség) nem sorolható egyelőre fazekasközponthoz, és még a készítés szélesebb terüle
tét sem tudjuk. Általában hiányzik a cserépedények használatánál a nemekhez való sorolás 
(ha meghatározható volna is), és végképp nem tudjuk, milyen edényeket használtak a kicsi 
gyermekek. Szükséges volna a háztartás eszközeinek használatában a divatokat is megismer
ni, a cserépedények, keménycserép, porcelán- és üvegtárgyak háztartásba kerülésének idő
rendjét pontosabban meghatározni.

A kerámiagyűjtemény Kresz Mária munkássága idején pontosan felépített rend 
szerint került publikálásra. Ö évtizedekre előre kidolgozta annak rendszerét, mit és hol kí
ván megjelentetni, így tudatosan válogatott Kolibri-könyvének rajzaihoz, a Magyar fazekas
művészet című Corvina-kötethez (amely azonban csak halála után jelenhetett meg), valamint 
az Akadémia Kiadónál tervezett kötetéhez, A magyarországi fazekasság közel 5000 képéhez. Ez
zel a kerámiagyűjtemény közel egynegyede került volna publikálásra. Figyelembe véve a ki
maradt tárgyak egy részének jelentéktelenségét, más részének rossz állapotát, valamint azt, 
hogy ebben nincsenek benne sem a kályhacsempék, sem az üvegek, de még a gyári edények
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sem, a fontos műtárgyak több mint felének képe hozzáférhető lett volna valamely kiadvány
ban, mégpedig szakember által írt kísérőszöveggel. Véleményem szerint az úgynevezett 
sztártárgyak a legtöbb esetben nem azok kikerülhetetlensége, hanem a kutatók kényelmes
sége miatt kerülnek újra nyomdai felhasználásra. (A gyakorta közölt műtárgyak száma a ke
rámiagyűjteményben mintegy 500 körül lehet, ugyanakkor vannak olyan tárgycsoportok 
vagy tárgyféleségek, amelyeket a költözést követően majdnem húsz éven át ki sem csoma
goltak. A gyűjtemény feldolgozottsága és ismertsége ily módon elég aránytalan, különösen 
Kresz Mária fent említett, meg nem jelent könyve hiányában.)

A kerámiagyűjtemény állagvédelmi felmérése nem történt meg. Egy 1996-ban vég
zett felmérés meglepő eredménnyel szolgált: az áttekintett mintegy két és félezer tárgynak a 
közel egyharmada repedt volt, vagy már valamilyen szinten restaurált, és az utóbbiak felén 
az elvégzett beavatkozás cseppet sem volt kielégítő. Nagy valószínűséggel ez az egész gyűj
teményre általánosítható, még akkor is, ha az eredendő repedések gyakran nem veszélyezte
tik a tárgyak megtartását. Ez a tény azzal a gyakorlattal párosulva, hogy a kerámiagyűjtemény 
jó, ha évi húsz-harminc műtárgyat tud restauráltatni, nem túl sok jót ígér.

Az elmúlt évtized folyamatos felújítási munkái során alaposan megbomlott a kerá
miagyűjtemény egykori raktári rendje, és ennek újragondolása, megújítása mindenképpen 
szükséges. Szerencsére a gyűjtemény szakszerű elhelyezése nem kíván komoly raktárbővítést, 
a jelenlegi alapterületen polcépítéssel a raktározási felület tovább növelhető.

A kerámiagyűjteményben nem korlátozódik a
A gy ű jtem én y  jövője munka az eddig gyűjtött műtárgyak őrzésére,

feldolgozására. Mivel egyrészt a fazekasság nap
jainkban is virágzik (még ha másféle szerepet tölt is be, mint régebben), másrészt a kemény
cserép, porcelán és üveg napjainkban is jelen van a háztartásokban, az egyedi tárgyak és soro
zatok gyűjtése a jövőben is éppúgy indokolt, mint korábban. Ugyanakkor a változásvizsgála
tokat olyan helyszíneken érdemes végezni a továbbiakban, ahonnan különböző időszakokból 
jelentősebb számú tárgy származik (például Mezőkövesd, Kalotaszeg, Tiszafüred, Átány, Sár
köz vagy egyes szatmári községek).

A fazekasság technológiatörténeti oldaláról, az eddig nem kellően dokumentált ké
szítésmódok, díszítőtechnikák esetében azok tárgyi emlékeinek beszerzése mellett/helyett szük
séges ezek rögzítése. Ahol tehát még dolgozik fazekas, ott szükséges fényképezni és filmezni. 
Az idős mesterek tudása azok halálával rekonstruálhatatlanná válik, ugyanakkor véleményem 
szerint a mai szakmai gyakorlatot, a ma elterjedő újításokat is meg kell örökíteni a későbbi ku
tatás számára, akár a fazekasságban, akár az üvegművességben vagy a türelemüveg-készítésben. 
Fel kell ugyanakkor mérni, hogy a jelenkori gyűjteményekben milyen anyagok találhatók, azaz 
felesleges a párhuzamosságok fenntartása a gyűjtőmunkában. (A tárgyak gyűjtésében meg kell 
vizsgálni, hogy a fazekasmunkákat gyűjtő más intézmények -  például Népi Iparművészeti Mú
zeum -  milyen kollekcióval rendelkeznek, mennyire képesek lefedni egy-egy időszakot, és 
mennyire tudják a legjelentősebb mestereket bemutatni műtárgyaik segítségével.)

A fazekasság esetében mindenképpen szükséges olyan régészeti összehasonlító anya
got beszerezni, amely a technológiatörténet szempontjából fontos információkkal szolgál, er
re részben a Budapest Történeti Múzeum, részben más társintézmények gyakorlata adna 
lehetőséget: az adatolatlan tárgytöredékek leselejtezése általános folyamat, ezekből ki lehet
ne választani a szükséges „történeti gyűjtemény” darabjait, kiegészítve ezekkel a jelenleg is a
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múzeumban lévő régi cserépedényeket. Úgy vélem, ezzel egy időben ugyanakkor a mai faze
kasmunkák célirányos gyűjtése is fontos, mégpedig lehetőleg helyszínen, műhelyekben, mi
nél alaposabb dokumentálás mellett.

Az üvegművesség eddig a kerámiagyűjtemény egyik meglehetősen rosszul adatolt 
területének számított. Úgy vélem, egy ilyen rendkívül törékeny tárgyegyüttes esetében el kel
lene készíttetni kiállítási célra a legfontosabb hutai üvegek másolatát. A tárgyak készítését is 
szükséges volna minél alaposabban dokumentálni, azaz a kézműves jellegű (az egykori üveg
csűröket idéző) üvegkészítés technológiáját filmen is rögzíteni.

A gyári edények esetében egyelőre nem történt meg annak pontos felmérése, hogy 
mely gyárak milyen termékeket készítettek. Szükség volna tehát az egyes gyárak (Hollóháza, 
Apátfalva, Telkibánya, dunántúli, illetve cseh, osztrák gyárak) termékkatalógusainak átvizsgá
lására is. A kályhacsempék esetében pedig annak meghatározására kell fektetni a hangsúlyt, 
hogy az egyes elemek milyen fajtájú tüzelőberendezésekbe voltak egykor beépítve, milyen 
volt azok formája, fűtési rendszere, és az egyes darabok hol helyezkedtek el a kályhákon, kan
dallókon belül.

A közelmúlt újkori régészeti ásatásai -  részben még az 1960-as években elkezdett, 
mórágyi fazekas-selejtgödör feltárása, részben az 1990-es évek elejének hasonló mezőcsáti 
ásatásai (V lDA 1993; 1996; N a g y  1995) -  arra világítanak rá, hogy némiképp hamis képünk 
van az eddigi szakirodalom alapján még a legjobban dokumentált fazekasközpontokról is, hi
szen főleg a jellegzetes, az adott stílushoz jól köthető edények vannak túlsúlyban, a hétköz
napi, úgynevezett folyóedények, azaz a mindennapi használati edények gyűjteményünkben 
meglehetősen esetlegesen képviseltek. Szerencsés volna az eddigi ismereteinket úgy módosí
tani, hogy minél több helyről próbáljunk meg selejtgödörből származó anyagokhoz (legalább
is dokumentáció szintjén) hozzájutni.

Az a felmérés, amelyet az elmúlt évek folyamán végeztem, számba vette mindazo
kat a tárgyakat, amelyek feltételezhetően egy helyszínen készültek, azaz megpróbáltam re
konstruálni a legfontosabb fazekasközpontok termékstruktúráját, összevetve azokat az írott 
forrásokkal. Ennek a vizsgálatnak az eredményeként kiderült, hogy a múzeum(ok)ban őrzött 
emlékanyag segítségével kialakított kép egyrészt pontatlan, másrészt gyakran nem konkrét 
adatokra, hanem feltételezésekre épül. Természetesen nem lehet cél, hogy minden hiányzó 
tárgyféleséget begyűjtsünk. Sokkal célravezetőbb volna, ha a többi magyarországi múzeum
mal közösen megpróbálnánk felmérni, hol milyen anyagot őriznek.

A magyar népi kerámia közös kutatása tehát elengedhetetlen. Az eddig elért ered
mények felhasználásával egy számítógépes adatbázist kellene létrehozni, amely megkönnyíti 
a felvett adatok rögzítését, ellenőrzését, összevetését és felhasználását. Az eddigi szakkutatás 
mindmáig nem használta fel kellőképpen azokat az ismereteket, amelyeket a múzeumi leltár
cédulák rögzítenek (még egyetlen múzeumon belül sem), és különösen nem terjedt ki a vizs
gálat a különböző múzeumokban őrzött fazekasmunkák alapos összehasonlítására. Ezt még 
egyetlen múzeumon belül sem sikerült maradéktalanul végrehajtani, noha ez a fajta elemzés 
nagymértékben pontosíthatná a műtárgyakra vonatkozó adatokat. Kresz Mária megkísérelte 
a fontosabb fazekasközpontok stílusát meghatározni, ám időszerű volna az általa megfogal
mazottakat további kutatásokkal regionális/lokális szinten tovább folytatni, eredményeit 
ellenőrizni, feltételezéseit megerősíteni vagy megcáfolni.

A (más múzeumokkal egyeztetett) közös munka az alábbi alapvető feladatok el
végzésében jelenthet komoly eredményt. A meglévő, múzeumi műtárgyállomány számítógé
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pes adatbázisának kiépítése, valamint az eddigi adatok ellenőrzése. Az adatbázis tartalmazná 
az egyes kerámiatárgyak leltári számát, megnevezését és népi nevét, a tárgy kódszámát (a 
Kresz Mária -  Igaz Mária-féle szakterminológia alapján), a tárgy részletes leírását, méreteit, 
a készítésére és használatára vonatkozó adatokat, múzeumba kerülésének módját, idejét, a lel
tározás idejét és a leltározó nevét, valamint a tárgy képét. (Ez utóbbi esetében szerencsés vol
na, ha nemcsak a tárgy fényképe szerepelhetne az adatbázisban, hanem digitális kamerával 
rögzített filmrészleten a műtárgy minden oldala, körbejárhatóan, sőt bizonyos esetekben a 
belseje, illetve a feneke is.)

Ennek az adatbázisnak azonban a legfontosabb újdonsága az lenne, hogy szerepel
ne benne az „adatminőség” fogalma is. Öt fokozatot kellene alkalmazni: a tárgy készítőhelyére 
vonatkozó adatot akkor vennénk a legerősebb fokozatúnak, ha azon szerepel a készítő neve, 
a készítés ideje és helye is. A második fokozat azt jelentené, hogy a tárgyon szerepel a fenti 
adatok közül legalább kettő, de a harmadik nem, a cserépedény ettől függetlenül meglehe
tősen pontosan meghatározható. A harmadik fokozatba tartoznának azok a fazekasmunkák, 
amelyek esetében a stílusjegyek alapján valószínűsíthető a készítés helye, a negyedik-ötödikbe 
pedig az ennél bizonytalanabb meghatározású vagy teljesen adatolatlan tárgyak.

Mindenképpen szükséges ugyanis az eddigi adatok ellenőrzése, hiszen egy-egy bi
zonytalan vagy téves meghatározás sok későbbi tárgy hibás adatolásában játszott szerepet, így 
elsősorban a bizonytalan tényezők sokszorosítása folyt, s nem a vizsgált cserépedények tény
leges meghatározása. Ebben egyébként az egyes múzeumok gyűjteményeinek összehasonlítá
sa is hatalmas segítséget jelenthet, hiszen amely tárgyegyüttes az egyik kollekcióban megha
tározatlan vagy adatolatlan, a másikban nemegyszer részletes és pontos információkkal bír. 
Ez azonban csak egy alapos összehasonlító munka során bukkanhat felszínre. A tárgyak ké
szítőhelyének meghatározásánál segíthet az egykori feljegyzés, ám nemegyszer ez is tévedé
seket, vélekedéseket tartalmaz csupán, s nem tényszerű adatot. Valamennyi adat ellenőrzé
sére, korrigálására, javítására szükség lesz tehát, amelyben az adatminőség tervezett beveze
tése a muzeológiai munka nagy segítségére lehet.

Szükség volna továbbá a magyarországi fazekasság Írott emlékanyagának fokozot
tabb feltárására és felhasználására is, mert a levéltárakban, múzeumokban és magánszemé
lyeknél őrzött dokumentumok sokszor évszázadokon keresztül követik a helyi agyagműves- 
ség fejlődését, technológiai és egyéb változásait. Ezek a források (céhek kiváltságlevelei, sta
tútumai, valamint a limitációk, árszabások) gyakorta a helybeli fazekasok teljes termékstruk
túráját elénk tárják, ám az esetek többségében ezeket a terméklistákat alig-alig lehet cserép
tárgyakhoz kötni. Más írott adatok (szegődtető könyvek, tanácsjegyzőkönyvek és összeírások, 
anyakönyvek) a fazekasok életéről tudósítanak, igaz, konkrét tárgyakra történő utalások nél
kül. Ennek ellenére ezeknek a forrásoknak a felkutatása és egy közös, elérhető adatbázisban 
történő rögzítése elengedhetetlen, hiszen nem egy helyszínről jelenleg egyedül ezek az ada
tok állnak a rendelkezésünkre. A Kárpát-medence fazekasságára vonatkozóan az 1900-as nép- 
számlálás adatai számtalan olyan településről állítják, hogy ott fazekasok dolgoztak, amelyről 
eddig még csak nem is sejtettük azt, stílusukról, edényformáikról nincsenek elképzeléseink. 
Más helyekről pedig éppen tárgyi emlékanyagunk van, noha a falu a statisztikák szerint nem 
rendelkezett fazekassal.

A fazekasmunkák készítőhelyének meghatározása során nagyon sok a bizonytalan
ság, nemegyszer külalakbeli hasonlóságok alapján történik ez meg. A legtöbb fazekasközpont 
és fazekasfalu nem rendelkezik pontos leírásokkal, ezért nagyon is szükséges volna azoknak
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a hozzáférhető fazekas-selejtgödröknek (vagy legalábbis településenként legalább egynek) a 
feltárása, amely nagyban segítené egy-egy fazekasközpont stílusának és termékstruktúrájának 
a meghatározását. Ez igen gyakran a meglévő ismeretanyag értelmezéséhez, máskor annak 
kiszélesítéséhez, kiegészítéséhez lenne elengedhetetlen, hiszen sokszor egyetlen biztosan 
adatolható, az adott helyen készített fazekasmunkát sem ismerünk, a földből előkerült, sok
szor félkész, selejt cseréptárgyak azonban szinte biztos, hogy az említett helyen készültek. 
E téren az elmúlt években történt már némi előrelépés, hiszen például sor került a mórágyi, 
18-19. század fordulójára datált fazekas-selejtgödör feltárására ( N a g y  1995), a mezőcsáti Ko
vács fazekascsalád gödrének kiásására (V id a  1993; 1996), és vásárlás útján hozzájutott a Nép
rajzi Múzeum néhai Kiss Károly Mezőcsátról származó, több ezer töredéket tartalmazó, több 
fazekas selejtgödréből való, igen érdekes töredékanyagához. Ezek az ásatások bizony alapo
san átrajzolták az eddig kialakított képet mind a mórágyi, mind a mezőcsáti fazekasságról. 
A tervezett munkához azonban feltétlenül szükség lesz a régészekkel való szorosabb együtt
működésre, amelyet megkönnyíthet, hogy a régészek között nem egy kutató kifejezetten a 
kora újkori ásatások kerámiaanyagával foglalkozik.

Mindenképpen nagyon fontos, hogy -  a fazekas-selejtgödrök feltárása mellett -  az 
egykori fazekasközpontokban a helyszínen is vizsgáljuk és adatoljuk a fazekasság emlékeit, a 
fazekasok utcáját, lakóhelyét, házait, műhelyeit, égetőkemencéit, agyaggödreit, hiszen koráb
ban gyakran csak írott forrásokból ismertük ezeket (vagy még úgy sem). Ahol van még nap
jainkban is dolgozó fazekas, ott a mesterség fogásait fényképen és lehetőség szerint videofil
men is meg kell örökíteni. Egy-egy fogás, díszítőtechnika vagy technológiai ismeretanyag sok
szor éppen a mai fazekasok keze nyomán érthető meg maradéktalanul, olyan forrásanyaghoz 
juttatva a kutatókat, amely nélkül a továbblépés egész egyszerűen elképzelhetetlen.

A fenti tervek hosszú távú megvalósítása elengedheteden a színvonalas hazai ke
rámiakutatás folytatásához, mivel a korábbi adatok ellenőrzése nélkül sokszor még ma is csak 
találgatásokra vagyunk utalva egy-egy cserépedény készítési helyét illetően, és bizony nem
egyszer a korábban biztosnak tartott adatokról is kiderül, hogy nem többek fikciónál. Elke- 
rülheteden egy könnyen kezelhető kutatói adatbázis kiépítése, amelynek felhasználásával a 
nagyközönség számára is hozzáférhetővé tehető a magyar fazekasság emlékanyaga. Emellett 
természetesen nagyon fontos a változásvizsgálat olyan irányú bővítése is, amely a fazekas
tárgyaknak a háztartásokból való kiszorulása mellett a helyükbe lépő, különféle anyagú tár
gyak számbavételét célozza meg, nemegyszer nem a tárgyak megszerzését helyezve a vizsgá
lat fókuszába, hanem a különféle háztartási leltárak pontos felvételét.
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T á b lá z a to k

1. számú táblázat. A kerámiagyűjtemény műtárgyállományának gyarapodása (1872-1998) 
(1977-ig Kresz 1977b. 75-77 alapján)

Ev Gyarapodás Tárgyak
száma

Év Gyarapodás Tárgyak
száma

1885 42 42 1931 46 6 569
1886 - 42 1932 37 6 606
1887 5 47 1933 42 6 648
1888 15 62 1934 36 6 684
1889 - 62 1935 - 6 684
1890 17 79 1936 37 6 721
1891 113 192 1937 32 6 753
1892 77 269 1938 18 6 771
1893 92 361 1939 103 6 874
1894 17 378 1940 56 6 930
1895 2 380 1941 62 6 992
1896 15 395 1942 310 7 302
1897 18 413 1943 123 7 425
1898 2415 2828 1944 6 7 431
1899 43 2871 1945 - 7 431
1900 18 2889 1946 - 7 431
1901 7 2896 1947 5 7 436
1902 125 3021 1948 55 7 491
1903 444 3465 1949 397 7 888
1904 898 4363 1950 276 8 164
1905 105 4468 1951 1 831 9 995
1906 142 4610 1952 290 10 285
1907 9 4619 1953 1215 11 500
1908 ' 52 4671 1954 667 12167
1909 713 5384 1955 200 12 367
1910 120 5504 1956 70 12 437
1911 552 6056 1957 118 12 555
1912 103 6159 1958 172 12 727
1913 - 6159 1959 356 13 083
1914- 1919 háborús és költözési hiány -1500 1960 592 13 675
1919 - 5276 1961 727 14 402
1920 412 5688 1962 427 14 829
1921 - 5688 1963 542 15 371
1922 12 5700 1964 370 15 741
1923 3 5703 1965 354 16 095
1924 3 5706 1966 452 16 547
1925 14 5720 1967 801 17 348
1926 2 5722 1968 624 17 972
1927 41 5763 1969 399 18371
1928 39 5802 1970 990 19361
1929 698 6500 1971 773 20134
1930 23 6523 1972 153 20 287
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1. s z á m ú  tá b lá za t  ( fo ly ta tá s )

Év Gyarapodás Tárgyak
száma

Év Gyarapodás Tárgyak
száma

1973 71 20 358 1986 100 22 266
1974 205 20 563 1987 140 22 406
1975 86 20 649 1988 194 22 600
1976 149 20 798 1989 37 22 637
1977 119 20 917 1990 185 22 822
1978 176 21 093 1991 15 22 837
1979 146 21 239 1992 76 22 913
1980 244 21483 1993 108 23 021
1981 208 21 691 1994 82 23 103
1982 170 21 861 1995 67 23 170
1983 126 21 987 1996 29 23 199
1984 67 22 054 1997 137 23 336
1985 112 22 166 1998 94 23 400

2. számú táblázat. Készítőhelyek szerint azonosított tárgyak a kerámiagyűjteményben 
(Az alábbi adatok az 1995 előtt leltározott műtárgyállományra vonatkoznak. A készítőhelyek meghatározása azon
ban gyakran annyira bizonytalan, hogy a tárgyszámok az egyes készítőhelyek esetében a közeljövőben drasztikusan 
változhatnak az ellenőrzések során.)

Abaúj-Torna Bars
Gönc 72 Magasmart 1
Kassa 1 Újbánya 4

Arad Békés
Arad 7 Békés 5
Berza 4 Békéscsaba 4
Tirnovica 1 Gyula 17

Szarvas 2
Aranyos-Torda Szeghalom 3

Alsójára 10 Tótkomlós 65

Árva Bereg
Podvilk 11 Beregszász 9

Beregújfalu 13
Bács-Bodrog Dercen 1

Baja 180 Munkács 13
Zombor 3

Beszterce-Naszód
Baranya Alsóborgó 17

Hosszúhetény 19 Beszterce 71
Kisvaszar 73 Felsőborgó 2
Magyarhertelend 1 Szászrégen 3
Mohács 191
Óbánya 9 Bihar
Püspöknádasd 1 Belényes 29
Siklós 136 Dusafalva 15
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2 .  s z á m ú  tá b lá z a t  ( fo ly ta tá s )

Kerpenyéd 3 Levárt i
Kőrösrév (Rév) 46 Lice 2
Biharkristyór 2 Mellété 1
Lehccsény 16 Murány 1
Margittá 5 Nemesradnót 10
Mezőtelegd 5 Pádár 2
Nagybáród 1 Pongyelok 1
Nagyszalonta 8 Rimaszombat 39
Nagyvárad 25 Rozsnyó 15
Nyégerfalva 1 Süvéte 23

Borsod Győr
Mezőcsát 282 Győr 4
Mezőkeresztes 8
Mezőkövesd 27 Hajdú
Miskolc 11 Debrecen 64
Ónod 3 Nádudvar 86
Tiszafüred 989

Háromszék
Csanád Bereck 111

Makó 15 Kézdivásárhely 32
Csík Nagyajta 7
Csíkdánfalva 35
Csíkmadaras 16 Heves

Gyöngyös 107
Csongrád Pásztó 25

Csongrád 7 Szomolya 1
Hódmezővásárhely 1593
Szeged 54 Hont
Szegvár 4 Bakabánya 202
Szentes 193 Béld 7

Selmecbánya 1
Esztergom

Esztergom 1 Hunyad
Neszmély 2 Déva 7

Hátszeg 17
Fejér Nagybár 1

Bicske 1 Obersia 1
Csákvár 413 Vajdahunyad 56
Székesfehérvár 3

Jász-Nagykun-Szolnok
Fogaras Dévaványa 1

Fogaras 4 Karcag 9
Románújfalu 45 Kunmadaras 1

Kunszentmárton 3
Gömör-Kishont Mezőtúr 784

Deresk 1 Tószeg 5
Fazekaszsaluzsány 11
Gice 2 Kis-Kúkúllő
Jolsva 1



Keramiagvűiteménv 2 9 5

2 .  s z á m ú  t á b lá z a t  ( f o ly t a t á s )

Kolozs Pest (Budapest)
Bánffyhunyad 125 Óbuda) 4

Gyerőmonostor 12 Vác 2

Kolozsvár 7
Nagypetri 12 Pozsony -
Váralmás 47
Vármező 1 Sáros

Eperjes 7

Komárom
Komárom 4 Somogy
Tata 104 Csokonya 5

Hedrehcly 22
Krassó-Szörény Kadarkút 6

Bényes 6 Kaposvár 7
Lugos 19 Szigetvár 1

Oravica 4
Sopron

Liptó - Csáva 5

Csorna 1

Maros-Torda Dör 18

Marosvásárhely 1 Fclsőlászló 1

Szászrégen 6 Röjtök 1
Sopron 3

Máramaros
Máramarossziget 7 Szabolcs

Nyíregyháza 1?

Moson ”
Szatmár

Nagy-Küküllő Felsőbánya 7
Segesvár 1 Matolcs 2

Szászkézd 88 Misztótfalu 3

Nagybánya 113

Nógrád Nagykároly 2

Gács 12 Szatmárnémeti 1
Losoncapátfalva 1 Szinérváralja 1

Pohár 7 Vámfalu 140

Szirák 8

Szécsény 1 Szeben
Kürpöd 3 5

Nyitra Nagyszeben 8

Nyitra 3
Szepes

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Podolin 3 2

Dunapataj 37 Poprád 1
Kalocsa 125 Szepesbéla 3 6

Kecskemét 4

Kiskörös 2 Szilágy
Nagykőrös 1 Désháza 159

Égerhát 26



2 9 6 __ Csupor István

2 .  s z á m ú  tá b lá za t  ( f o ly t a t á s )

Kraszna 3 Vas
Mosóbánya 11 Farkasfa i
Tasnád 10 Gödörháza 7
Zilah 203 Ják 46

Jobbágyi 12
Szolnok-Doboka Kebele 3

Des 32 Kétvölgy 27
Domokos 4 Kőszeg 2
Magyarlápos 16 Magyarszombatfa 92
Szamosújvár 48 Nemesnép 1

Szentgotthárd 3
Temcs Szentmihály 5

Lippa 1 Velemér 3

Tolna Veszprém
Bátaszék 8 Devecser 2
Dunaföldvár 3 Pápa 16
Mórágy 408 Tüskevár 130
Szakcs 16 Szentgál 17
Szekszárd 150 Várpalota 12

Veszprém 21
Torda-Aranyos

Torda 564 Zala
Alsólendva 1

Trcncsén Belatinc 2
Trencsén 1 Filóc 8

Hévíz 2
Udvarhely Kapolcs 2

Eted 1 Keszthely 2
Homoródalmás 4 Muraszombat 3
Homoróddaróc 131 Nagykanizsa 1
Korond 196 Sümeg 84
Küsmöd 71 Tapolca 29
Makfalva 58
Siklós 4 Zemplén
Székelykeresztúr 3 Sárospatak 263
Székelyudvarhely 173 Zólyom
Szolokma 3 Libetbánya 9

Ugocsa Moldva
Gödényháza 3 Gorzafalva 90
Királyháza 10 Dealul Ariéi 3
Nagyszöllős 1 Frumósza 5
Salánk 1

Ukrajna
Ung Kosiv és Kuty 87

Ungvár 5
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Keménycserép: Apátfalva (Bélapátfalva) 129, Herend 13, Hódmezővásárhely (Majolikagyár) 12, 
Hollóháza 393, Igló 1, Kislőd 3, Körmöcbánya 3, Monor 1, Murány 16, Regéc 1, Szeged 11, 
Telkibánya 18, Városlőd 14, Zsolnay Gyár (Pécs) 5, Znaim (Morvaország) 6

Ónmázas fajansz: Alvinc 5, Boleras 12, Dejte 16, Jókő 4, Kosolna 36, Malacka 9, morva importáru 
(Vyskov stb.) 169, Modor 249, Nagylévárd 29, osztrák importáru 78, Sopron 16, Stomfa 44, 
Szobotiszt 139, Trencsén 20

Üveg: Alsó- és Felső-Porum bák 32, Som hegy 24 (a többi tárgy készítőhelye 
m eghatározhatatlan)





TÁPLÁLKOZÁSGYŰJTEMÉNY

RÉKAI MIKLÓS

A táplálkozásgyűjtemény tárgyainak pontos
B evezetés száma csak alapos revízió alapján tisztázható.

A leírókartonok alapján körülbelül 6600 tárgy 
található jelenleg a gyűjteményben. Pontos szám azért nem állapítható meg, mert a gyűjte
mény története folyamán több alkalommal is „raktárrendezés során előkerült tárgynak” mi
nősítettek korábban már beleltározott darabokat. A legutóbbi, 1984-es revízió, valamint az 
azóta történt gyarapodás összesítése szerint a táplálkozásgyűjteményben 6141 darab tárgy ta
lálható. Az 1970-es és az 1984-es revíziós jegyzőkönyvek ellentmondanak egymásnak a tár
gyak száma tekintetében. 1970-ben 6122 darab, míg tizenöt évvel később csak 5654 azono
sított tárgyat tartalmazott a gyűjtemény. Ennek az az oka, hogy a táplálkozásgyűjtemény 
ugyan 1961-től a kosárgyűjteménytől elkülönült, azonban ennek a revízió során nem maradt 
nyoma: a nyilvántartási gyakorlat változatlanul együtt kezelte őket.

A táplálkozásgyűjtemény már nevében is sajátos ellentmondást hordoz. A Népraj
zi Múzeum gyűjteményei részben a bekerülő tárgyak anyaga vagy azok származási helye alap
ján jöttek létre. Ez a gyűjtemény azonban funkcionális szempontú osztályozás terméke. A tár
gyak gyűjteményekbe való beosztása azonban nem volt minden esetben következetes, így -  
a földművelés-, az egyházi és a közlekedésgyűjteményt leszámítva -  a Magyar Osztály vala
mennyi gyűjteményében találhatók táplálkozással összefüggő tárgyak, esetenként tetemes 
mennyiségben. A táplálkozásgyűjteménybe azok a konyhafelszerelések, tárolóedények, evő
eszközök és a teríték más, fémből vagy fából készült elemei, valamint olyan, nehezen beso
rolható tárgycsoportok kerültek, amelyek anyaguk alapján máshová nem voltak elhelyezhe
tők. így azután a gyűjtemény -  nevét meghazudtolva -  nem a táplálkozás tárgyait tartalmaz
za, hanem annak maradékát. Ráadásul a kerámia-, az állattartás-pásztorművészet vagy a tex
til- és viseletgyűjteményben folyó kutatások népművészeti problémákkal foglalkoznak, ezzel 
szemben a táplálkozáskultúra kutatói más természetű témákat feszegetnek: szociológiai, mű
velődéstörténeti és népegészségügyi kérdéseket is felvetnek.
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Az első jelentősebb, szisztematikus néprajzi 
tárgy gyűjtésre az 1873-as bécsi világkiállítás al
kalmából került sor. Xántus 1872-ből való gyűj
tési koncepciójából hiányzik a népélet teljes kö

rű dokumentálásának igénye, így a táplálkozás témakörét is csak néhány tárolóedényre való 
utalás képviseli (XÁNTUS 1872). Ennek ellenére a Fővárosi Lapok tudósítója a kiállítás anya
gának közszemléjéről szóló beszámolójában „pecsenyesütő bujdosót”, köpülőt, sótartót és zsí- 
rosbödönt említ ( G r á f ik  1997. 38).

Pedig már a századfordulótól fogva szerepelt osztályozási egységként a „konyhafel
szerelés” a múzeum koncepciójában. A Néprajzi Értesítő rendre ezzel a névvel illette a század- 
forduló óta évenként százas nagyságrendben gyarapodó, a későbbi táplálkozásgyűjtemény ge
rincét képező tárgyakat. A majdani gyűjtemény első darabja egy víztartó kulacs (ltsz.: 2455) 
1885-ből való ajándék. Ebben az évben jutottak a múzeum birtokába az első magyarországi tár
gyak. A táplálkozás tárgyai iránti élénk érdeklődést mutatja, hogy a múzeumba 1894-ig beke
rült több mint öt és félezer darab csaknem ötödé e tematika része. A fejlődés eme korai csúcs
pontja vélhetően a századfordulón a német-osztrák területeken kialakult tárgyi néprajzi vizsgá
latok hazai hatása (K is b á n  1989. 373). Fél évtized múlva, a millenniumi kiállításra, az 1900. 
évi párizsi világkiállításra történt átfogó gyűjtéseknek, valamint Herman kollekcióinak köszön
hetően ez az arány kiegyenlítettebbé vált: a Jankó működése nyomán 1899-re huszonötezresre 
duzzadt gyűjteményben már csak alig ötszázalékos e tárgyak aránya (Ja n k ó  1900c. 33).

Az ekkorra összegyűlt tárgyak több mint felét a millenniumi kiállítás anyaga ké
pezte. A kiállítási falu tervét készítő Jankó munkája során az 1894-ben Lembergben és Prá
gában megrendezett néprajzifalu-kiállítás tapasztalataira támaszkodott. A gyarapodás során 
átfogó koncepció csak korlátozottan érvényesült -  a népi építkezés itthon alig ismert szak
terület volt, és a táplálkozás ennek részeként jelent meg - , erről tanúskodik, hogy a gyűjte
mény 38 százaléka ekkor ajándékozóktól származott. (A kiállítás bezárása után átvett tár
gyak elhelyezése Bátky Zsigmondra -  akkor mint önkéntes gyakornokra -  hárult.) Pedig 
Jankó 1894-es, az első állandó néprajzi tárlathoz készített kiállítási koncepciója -  „osztá
lyunk szemléltető gyűjteménye tárgyában” -  kiérlelt tematikáról árulkodik (idézi BALASSA 
1968. 28-29). Ebbe a későbbi gyűjteménybe tartozó tárgycsoportok a házberendezés része
ként mint a kemencék, a konyhabútorok, a konyhaeszközök és az edények csoportjába tar
tozó tárgyak jelennek meg.

Az 1898-as év fontos eseménye volt az Iparművészeti Múzeum rendezése során 
előkerült mintegy 2500 darabból álló, Xántus és Rómer által az 1873-as bécsi, valamint 
egyéb (1885-ös országos) kiállításokra gyűjtött néprajzi anyag átadása (JANKÓ 1902b. 345; 
Se m a y e r  1913. 187; lásd G r á fik  1997). Ezek közül mintegy félszáz a későbbi táplálkozás
gyűjtemény része lett.

A századforduló idejének első jelentős gyarapodása Gönczi Ferenc 34 darabos gö
cseji gyűjtésének köszönhető. E kollekció érdekessége, hogy először Gönczi gyűjtött ételt: 15 
darab úgynevezett népies süteményt, ezek azonban nem élték túl az idők viszontagságait. 
Századunk első évtizede dinamikus növekedést hozott. A leírókartonok és a Néprajzi Érte
sítőben negyedéves bontásban, a „konyhaeszközök” címszó alatt közölt számok egybevetése 
azonban óriási eltérést mutat. Eszerint a múzeum 2143 darabos gyarapodásának mindössze 
a harmada (725 darab) található ma is a gyűjteményben. Az eltérés annak tulajdonítható, 
hogy -  ahogy később is -  számos konyhafelszerelést soroltak át elsősorban a kerámiagyűjte-

A g y ű jtem én y  fejlődése, 
je len tő s g y a rap ítá so k
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ménybe. 1902-ben Farkas Sándor szentesi gyógyszerész -  aki közel 10 ezer (!) tárgyat aján
lott fel a Néprajzi Osztálynak -  jóvoltából a táplálkozásgyűjtemény 38 darab1 tárggyal gyara
podott: a szabadtűzhely fémkellékeivel, vas háromlábbal, pecsenyeforgató villával, teknőva- 
karókkal, mérlegekkel (vö. Bátky 1903b). Ugyanebben az évben Csergheö Ervinnel történt 
csere révén búcsúban árult festett fakanalak2 kerültek be.

A Néprajzi Múzeum Semayer Vilibáld beszámolója szerint 1905-ben 313 konyha
eszközzel lett gazdagabb (Semayer 1906. 311-313). Nem kétséges, hogy ezek zöme ma már 
más gyűjteményekben található. Ugyanez mondható el a következő évekről is. Az ajándéko
zók közül Spitzer Mór műgyűjtő érdemel még említést, aki nemcsak a múzeum állományá
nak növekedésében játszott fontos szerepet, hanem -  Grünbaum Gyulával együtt -  az eddig 
még fel nem tárt zsidók használta tárgyak egyik fő ajándékozója is volt.

A korszak muzeológiai céljait Semayer abban látta, hogy főleg „elsőrendű”, nép- 
művészeti jelentőségű tárgyak kerüljenek a gyűjteménybe (ez merőben eltért mind Jankó, 
mind Bátky sokkal összetettebb és árnyaltabb felfogásától, amelyről még esik szó), kétéven
ként az új szerzemények a nagyközönség előtt is megjelenjenek, és lehetőleg minél több mú
zeumi gyűjtés szerveződjön. Ez utóbbi elmaradását pénzhiánnyal magyarázta, és ezzel igazol
ta, hogy a gyűjteményben „kilincsel székely és zsidó házaló” (Semayer 1913. 188). Koncep
ciója szerint szükséges minden falu jellemző viseletét, szerszámait, jellemző építményeit ku
tatni, nemkülönben az „ősturán” népek teljes néprajzát (uo. 188).

Bátky 1926-ban a Néprajzi Értesítőben foglalta össze az előző évtized viharos ese
ményeit (Bátky 1926b). Ezek közül említést érdemel, hogy háborús kár nem érte a gyűjte
ményt, valamint hogy a hadicélokra gyűjtött fémtárgyak a Fémelosztó Rt.-től részben a múze
umba kerültek. Ennek aránya a táplálkozásgyűjteményben máig közel 3 százalék.3 Meglétük 
későbbi gyarapításokat is inspirált, így a jelenlegi fémtárgyak korántsem csak ennek a korszak
nak köszönhetők. Egyébként ez az állomány alkotja máig a táplálkozásgyűjtemény legkevésbé 
feltárt részét. Annyi elmondható róluk, hogy legértékesebb részüket erdélyi szász ónedények 
(237 darab) alkotják, amelyek közül a legrégibb datált példány egy 1658-ból való tányér (ltsz.: 
124600); nagy részük 18-19. századi munka. Művelődéstörténeti értékelésük voltaképp nem 
a néprajz, hanem a művészettörténet tárgykörébe tartozik, hiszen paraszti használatuk valószí
nűleg kuriózumnak számított. Mindenesetre némelyik óntányér drótkapcsa arra utal, hogy 
dísztárgy szerepét is betölthették, a kerámiákhoz hasonlóan. Ebben a tárgycsoportban találha
tó a gyűjtemény kisszámú zsidó tárgya. Ezek feltárására korábban történt kísérlet, azonban ki
zárólag csak a héber feliratok alapján. Ezek szerint a gyűjteményben négy szédertál is találha
tó. A dolgozat előmunkálatai során végzett feltárás során azonban kiderült, hogy számos más, 
morfológiai jellemzők alapján azonosítható zsidó tárgy is található itt, összesen nyolc darab.4

Az 1930-as évek a táplálkozásgyűjtemény gyarapodásának mélypontja. Ebből a szem
pontból egybevág a Néprajzi Értesítő korszakra vonatkozó adatsora az állomány összesítése ré
vén nyert adatokkal. Noha 1937-ben az akkor két éve a múzeum élén tevékenykedő fizikai ant-

1 Ltsz.: 52291, 52307, 52377, 52379, 52401-52411, 52414, 52430-52433, 52438-52439, 
62802-62803, 63409, 63412, 70429-70432, 70640-70641, 70722, 71170, 71172.

2 Ltsz.: 37623-37770, 38042-38079.
3 Leltári számaik 51122 és 68793 között elszórtan találhatók.
4 Szédertálak (ltsz.: 78807, 79808, 124465-124466), fűszertartó (ltsz.: 92018), kézleöntő edény rituá

lis tisztálkodáshoz (ltsz.: 123474), rituális tárolóedények (ltsz.: 124569, 124580).
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ropológus, Bartucz Lajos kiemelkedően magas (6017 darabos) gyarapodásról számolt be, ennek 
még csak töredéknek sem mondható része (5 darab) volt konyhaeszköz. Bartucz arról is beszá
molt, hogy fedezet híján nem folyt módszeres gyűjtőmunka. Ezzel kapcsolatban ő is felhívást 
tett közzé, konkrét tematikát vagy programot azonban nem mellékelt (B a r t u c z  1937).

Bartucz következő beszámolója arról tanúskodik, hogy a tárgyak tárolása bizonyos 
tematikus rendben történt (Bartucz 1940c. 223). Gönyey Sándor 1938-ban megkezdte a 
gyűjtemény revízióját a mesterségek tárgyaival együtt. Ugyanebben az évben zajlott az első 
szokolyai gyűjtőút, több különböző néprajzi témában. Ennek eredményeként a következő év
ben 40 háztartási eszközt leltároztak be. Bár a revízió munkájába gyakornokként Borzsák 
Endre is bekapcsolódott, annak 1943-ig sem értek a végére. 1939-től valószínűleg érdemi re
vízió nem folyt, hiszen a múzeum hivatalos levelezéséből kiderül, hogy Budapest főpolgár
mestere elrendelte a padlástér kiürítését: nyilván ez a munka volt sürgetőbb, csak a Népraj
zi Értesítő beszámolója vette át a korábbi évek revízióról szóló beszámolóit. Borzsák Endre, 
Györffy István tanítványa Pest megyei gyűjtésein alapuló dolgozata (Borzsák 1941) szerint 
korántsem csak a gyűjteménnyel foglalkozott, hanem lényegében Bátky koncepciójának foly
tatójaként önálló kutatásokat is végzett. Ennek révén főként szabadkéményes tűzhelyek fém 
konyhaeszközei5 kerültek a múzeumba.

Az 1940-es évek első fele a háborús készülődések ellenére a kutatómunka fellen
dülését hozta -  Gunda palócföldi és Garam menti útja 1939-ben, a Szernye-mocsár környé
ki közös terepmunka és Fél Edit martosi gyűjtése 1940-ben, a Magyarságtudományi Intézet 
vagy az Államtudományi Intézet Táj és Népkutató Osztályának kutatásai stb. - , ezek azon
ban csak néhány tárgy erejéig szaporították a gyűjtemény anyagát. Számában jelentős gyara
podást hozott a besztercenaszódi Állami Román Gimnázium ajándéka 1942-ből, amely Gunda 
Béla közvetítésével több mint száz fa evőkanállal, valamint egyéb konyhafelszerelési tár
gyakkal6 (palacsintasütő, mozsár, nyeles faedény, fapohár, fatál, kések, sótartó, gyufatartó, 
evőeszközök) növelte a gyűjteményt.

A 2. világháború következtében a Néprajzi Múzeum tárgyainak kb. 10 százaléka 
semmisült meg (B a la ssa  1954b. 300). Ez a veszteség elsősorban a még álló kiállítási tárlók
ban elhelyezett kollekciót érintette7-  ugyanis ennek lebontására a szakirodalmi vélekedések
kel szemben az ostrom idejére nem került sor - ,  az addigra már biztonságba helyezett kony
hafelszereléseket nem.

Közvetlenül a háború után, 1946 és 1949 között 52 darab tárggyal gyarapodott az 
1947-től hivatalosan is önálló Néprajzi Múzeum táplálkozásgyűjteménye. Ezek túlnyomó 
többsége már tudatos gyűjtések eredménye. Zömük az ételkészítés eszköze, kevés köztük a 
tárolóedény. E tárgyak jelentőségét fokozza, hogy Kresz Mária és Csilléry Klára egyetlen fa
luban -  Maconkán -  részletes adatgyűjtés mellett8 dolgozott, és egy összefüggő tárgycsopor
tot -  a kenyérsütés eszközei9 -  is gyűjtött.

5 Ltsz.: 136961-136967,137027.
6 Ltsz.: 137392-137394, 137411, 137420-137421, 137653-137730, 137824-137856, 137868- 

137873, 137876-137913, 137915-138013, 138020-138029, 138033-138038, 138050, 138059- 
138066.

7 NMI 44/1945. Dr. Márkus Mihály jelentése 1944. 12. 1.-1945. 03. 15 közötti időben történt esetné- 
nyékről a Néprajzi Múzeumban.

8 Lásd NMI 36/1950. Táplálkozásgyűjteménnyel kapcsolatos feljegyzések.
9 Ltsz.: 141392-141396, 141399-141405, 141340-141342, 141398-141406.



A múzeum következő nagy vállalkozása a tiszaigari falukutatás, valamint az 1952-es 
kiállítás. A tiszaigari munkaközösségnek Morvay Judit, a gyűjtemény kezelője is tagja volt. 
Ennek köszönhető, hogy a táplálkozásgyűjtemény mintegy 80 darab tárggyal gyarapodott. Az
1940-es évek minimális növekedését követően a gyűjtemény fejlődésnek indult (lásd 1. szá
mú ábra). Ez már Morvay Judit munkásságának köszönhető, aki először 1949-1950-ben, 
majd 1951-től folyamatosan egészen 1972-ig dolgozott a Néprajzi Múzeumban. Első gyűjté
sét 1950-ben Szolnoky Lajossal közösen Tolna megyében végezte, az eredmény kéttucatnyi 
jól adatolt tárgy (vas háromláb, bárd, köpülő, fazék, vágódeszka, teknő, sütőlapát [ltsz.: 
142893-142916]). Boldva-völgyi kutatása (melyről az Ethnographiában tanulmányt is közölt 
[ M o r v a y  1950]) nyomán a gyűjtemény olyan tárgyakkal gyarapodott, amelyek funkcionálisan 
értelmezett együttest alkotnak, egyaránt adatoltak a földvagyon és a falusi társadalom válto
zási trendjei szerint.

Az 1950-es években a Néprajzi Értesítő csak szórványosan tudósított a gyarapo
dás mértékéről. Az 1960-as évek kezdetétől Morvay Judit a Néprajzi Értesítőben rendre be
számolt nemcsak a gyűjtemény gyarapodásáról, hanem a bekerülő tárgyak jellegéről, forrás
értékéről, esztétikai sajátosságairól is. Az 1960. év gyarapodásáról általában is megfogalmaz
za, hogy az új szerzemények között kevés a művészi tárgy -  kivétel ebben is akad: a 60.122.1 
leltári számú kulacs - ,  és a funkcionalitás kerül előtérbe ( N é p r a j z i  É r t e s í t ő  1961. 75-87). 
A tudatos gyűjtés megerősödését jelzi, hogy jól adatok, a korábbi esedegességeket kiküszö
bölni igyekvő munka indult meg, előtérbe került a funkcióváltások és a regionális kapcsola
tok dokumentálása. A 269 darabos gyarapodásból 89 tárgy képviseli az ételkészítést, és meg
jelentek a kosarak. Ez utóbbiak gyűjtése különösen sürgető volt, mert szerepüket fokozato
san átvették a jórészt cigányok készítette faragott tárgyak. Jelentős a hazai németek hatására 
átalakuló disznóölő eszközök kollekciója (ltsz.: 60.46.9-60.46.21), valamint az országban 
nagyjából egységes kenyérsütő eszközök darabjai Vasból, az Ormánságból és Nógrádból.10 
Molnár Balázs Szeghalom egyik szitás és rostás mesterétől gyűjtött 31 darabos kollekciója is 
említést érdemel (ltsz.: 60.107.1-60.107.31).

A következő év nagy jelentőségű fejleménye a hajdúszoboszlói juhtartó gazdatár
saság közös étkezéshez használt tárgyainak bekerülése Földes László révén (vö. FÖ L D E S 1962). 
Az összesen 44 darabos kollekció azonban a szokás- és játékgyűjteménybe került. Az év so
rán a beleltározott 144 darab tárgy részben tervszerű gyűjtőutak (Szeremle, Dunapataj), rész
ben pedig vétel útján jutott a múzeum birtokába. Érdemes megemlíteni még az év szerzemé
nyei közül a savanyítás teljes eszközkészlete (ltsz.: 60.121.21-60.121.22) mellett a kenyérsü
tés számos kellékét (ltsz.: 60.121.24-60.121.25, 60.121.53), 59 darab nyersanyagok feldolgo
zására szolgáló és 38 darab sütő-főző eszközt, valamint olyan kuriózumokat, mint a kerék
agyból készített sokác mozsarat (ltsz.: 61.90.17) vagy a bibliai ősszülőket mintázó kalácsfor
mákat (ltsz.: 61.98.5.1-61.98.5.2). Morvay Judit ismertetőjében egy-egy tárgycsoport mé
lyebb értelmezésére is vállalkozik, és önálló gyűjtéseiben -  elsősorban a szatmári kollekció
ban -  ezek tanulságait messzemenően figyelembe is vette, amikor a tárgyhasználat módoza
tait társadalmi beágyazottságában ábrázolta ( M o r v a y  1962a). Az 1962-ben bekerült 170 da
rab tárgy kétharmada a nyelvterület északi részéről (Nógrád, Hont, Borsod megye) való. Szá-

10 Ltsz.: 60 .79 .31 , 6 0 .7 9 .3 5 -6 0 .7 9 .3 6 ,  6 0 .7 9 .3 9 , 6 0 .7 9 .4 8 -6 0 .7 9 .4 9 ,  6 0 .7 9 .5 1 -6 0 .7 9 .5 2 , 60 .85 .116 ,
6 0 .8 8 .1 4 4 , 6 0 .8 8 .1 6 0 -6 0 .8 8 .1 6 1 , 6 0 .8 8 .1 6 5 , 6 0 .8 8 .1 6 8 .1 -6 0 .8 8 .1 6 8 .2 ,  6 0 .8 8 .1 7 8 , 6 0 .8 8 .1 8 0 ,
6 0 .8 8 .1 8 8 -6 0 .8 8 .1 9 0 , 6 0 .8 8 .1 9 2 , 6 0 .1 0 3 .1 -6 0 .1 0 3 .4 .
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mottevő az önkéntes gyűjtők révén bekerült 17 darab borsodi kanáltartó,11 egy jászsági fűz- 
faedény-sorozat (ltsz.: 62.94.1-62.94.13), valamint két, népművészeti szempontból is értékes 
tárgy: egy perőcsényi tésztavágó (ltsz.: 62.50.37) és egy faragott sajtprés (ltsz.: 62.12.3).

Az 1960-as évek közepén került sor Morvay Judit szatmári gyűjtésére. Erről tanús
kodik a Néprajzi Értesítő beszámolója, mely szerint az 1963-1964-ben a gyűjteményt gya
rapító 323 tárgy fele (161 darab) Kelet-Magyarországról való. Említést érdemel továbbá egy 
mediterrán kapcsolatokra utaló rézbogrács (ltsz.: 63.75.1), valamint négy kapuvári cintányér 
(ltsz.: 69.94.124-69.94.127), melyek egyetemi hallgatók gyűjtőmunkájának köszönhetők, és 
melyek a gyűjtemény fémtárgyainak gerincét képező 18-19. századi, jórészt erdélyi szász ón
tányérok használatához az élő gyakorlat alapján nyújtanak adalékot (M orvay  1965).

A következő beszámoló szerint 1965-ben 161 darabbal bővült a gyűjtemény. Ezek 
zöme alföldi tárgy. A szakmári és szeremlei gyűjtőutak eredménye négy sótartó (ltsz.: 65.91.116- 
65.91.119) és egy teknősorozat.12 Kiemelkedő szépségű szerzemény egy kalotaszegi díszített 
sótartó (ltsz.: 65.116.50).

Az 1970-es évektől a gyarapodás üteme drasztikusan csökkent. Ennek hátterében 
elsősorban a szentendrei skanzen szervezése állt, amely munka a múzeum munkatársainak 
kiemelt feladatai közé tartozott. Utalni kell arra is, hogy a korábbi gyűjtési koncepciókban bi
zonyos elbizonytalanodás állt elő (H o f f m a n n  1969). A múzeum költözése, amelyre revizi- 
óval együtt került sor, nyilván szintén szerepet játszott a fejlődés megtorpanásában. A táplál
kozásgyűjteményt érintő legfontosabb változás azonban Morvay Judit intézményből való tá
vozása volt 1972-ben. Ezután a gyűjteményt Molnár Mária vette át (aki a kosárgyűjtemény 
kezelését is magára vállalta). A gyűjtemény átadására revíziót követően került sor.

Az 1970-es években szisztematikus tárgygyűjtésre már nem került sor. Gyarapodás 
csak vásárlások útján történt. Szórványosan Kresz Mária hozott Nyárszóról tárgyakat,13 vala
mint Kallós Zoltán jóvoltából került a gyűjteménybe két fatál (ltsz.: 71.161.15-71.161.16). Az 
ajándékba kapott tárgyak közül kiemelkedik a marhaszarvból levágott hurkatöltők sorozata 
(ltsz.: 73.165.1-73.165.7), egy kávédaráló (ltsz.: 73.132.8) és néhány más, a polgárosodó pa
raszti konyha kultúráját jellemző tágy.14 A Zentai Múzeumtól csere útján került a gyűjte
ménybe egy sajtos dézsa (ltsz.: 74.180.11.1-74.180.11.2), egy sótartó (ltsz.: 74.180.10) és egy 
faragott vízhordó rúd (74.180.14). Vétel útján gyarapodott az állomány 2 darab ostyasütővel 
(ltsz.: 74.187.1-74.187.2). Ugyancsak ekkor került be a korábban csak szórványosan gyűjtött 
mérlegek egy példánya (ltsz.: 76.64.8), valamint néhány Szaknyérról és Erdélyből való mo
zsár (ltsz.: 76.80.12.1-76.80.14.2, 76.86.1). Az évtized gyarapodása meg sem közelíti a ko
rábbi korszakokét (lásd 1. számú ábra).

Az 1980-as években folytatódtak az előző korszak tendenciái. Számos új, koráb
ban nem gyűjtött tárgycsoport jelent meg a gyűjteményben: mérőedények (ltsz.: 81.112.2- 
81.112.3), tűzhelyek (ltsz.: 81.21.10-81.21.11), a gyáripar vas- és zománcozott termékei (vö
dör, ltsz.: 81.21.25, szűrőkanál, ltsz.: 81.21.26-81.21.27, tál, ltsz.: 81.50.5, piszkavas, ltsz.: 
81.21.34), valamint modern, fém evőeszközök. Közben folytatódott a paraszti használatból

11 Ltsz.: 62.7.31-62.7.34, 62.50.44-62.50.48, 62.83.12, 62.100.30-62.100.36.
12 Ltsz.: 65.91.107, 65.125.13, 65.125.15, 65.125.72.
13 Ltsz.: 71.118.1-71.118.6, 73.114.17-73.114.18, 75.87.5.
14 Tortadíszítő (ltsz.: 74.101.2.1-74.101.2.2), darálók (ltsz.: 76.86.15-76.86.16), ételhordók (ltsz.: 76.86.40-

76.86.43).



kiszoruló tárgyak beszerzése (például kézimalom, ltsz.: 82.97.31, mozsarak, ltsz.: 82.118.2.1- 
82.118.2.2, vajformák, ltsz.: 83.84.3, 83.95.1, húsverő, ltsz.: 84.19.5). A következő revízióra 
1984-ben került sor, amikor a táplálkozás- és a kosárgyűjtemény hivatalosan is különvált.

A közelmúlt két legfontosabb, muzeológiai szempontból is jelentős kollekciója a 
Szuhay Péter vezetésével Besenyőtelken végzett, az 1960-1970-es évek konyháját jellemző 
gyűjtés, valamint Molnár Mária bazsi gyűjtése. Az előbbi, közel száz darabos kollekció felöle
li a hagyományos konyhai eljárásokhoz „idomított” modern tárgyakat15 éppúgy, mint a mo
dern gyáripar termékeit16 és a paraszti háztartás kézműipari kellékeit.17 (Hasonló szemléletű 
gyűjtés eredménye a Mezőkövesdről Molnár Mária jóvoltából, szintén az 1980-as években 
gyűjtött gyári konyhaeszközök kollekciója [ltsz.: 85.159.40-85.159.60].) A bazsi gyűjtés már 
az 1990-es évek eredménye (a vásárlásra 1992-ben került sor), és olyan elméleti megfonto
lások alapján jött létre, amelyek a gyűjtemény jövője szempontjából is fontosak. A bazsi gyűj
tés -  amely a táplálkozásgyűjtemény utolsó szisztematikus terepmunka révén történt gyara
podása -  egyszerre a paraszti tárgyhasználat és a szimbolikus reprezentáció példája. A gyűj
temény létrehozója, Pintér József bazsi kőműves 1962-től kezdve olyan tárgyak gyűjtésébe 
fogott, amelyek nézete szerint a község lakóinak hajdani életmódját jellemzik (Molnár 
1994. 105). Ez az álláspont természetesen az amatőr gyűjtő felfogását jellemzi. A közel fél
ezer tárgy feldolgozása során sikerült dokumentálni egy tárgygyűjtő falusi iparos motiváció
it, gyűjteménye gyarapodásának ütemét, a tárgyak sorsát az eredeti használattól a múzeumi 
tárggyá válás folyamatának végéig. Maga a gyűjtemény a fokozatosan modernizálódó parasz
ti háztartás tárgyait tartalmazza. A házikenyér- és ostyasütés, a tej- és húsfeldolgozás,18 illet
ve általában a még erősen önellátó, de már a gyáripar termékeivel a piacon találkozó gazdál
kodó tárgykészlete tanulmányozható e gyűjtés által. A bazsi gyűjtés óta a gyűjtemény csak vé
letlenszerűen bekerült tárgyakkal gyarapodott.
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A hazai táplálkozáskultúra kutatása homlokte- 
A gyű jtem ényfe jlesz tés  elvei, rében mindig is a táplálkozási szokások álltak,
koncepcionális v á lto záso k  A  téma iránti érdeklődés első jelei nem a nép

rajz területén jelentkeztek, hanem egyrészt a
18. századi államismereti iskola leiró módszereihez kapcsolódtak, másrészt a szellemi kultú
rára összpontosító, korai folklórkutatás hatását mutatták. E kettősség azonban a legtöbb ku
tatói életműben nem érvényesült, hanem a feldolgozás általában művelődéstörténeti össze
függések, valamint a táji tagoltság feltárására összpontosított. (Az egyik legfontosabb, de rész
letesen nem tárgyalt probléma az adott kutatások, illetve általában a táplálkozáskultúra logi
kailag koherens egységének meghatározása volt. A többé-kevésbé elfogadott megoldást Günther 
Wiegelmann kutatásai nyújtják, ahol a szerző az étkezésben látja a vizsgálat lehetséges tárgyát 
[W ie g e l m a n n  1967].) Ehhez kétségkívül köthető a táplálkozással kapcsolatos valamennyi 
kérdés a receptektől a szokásokig, a tárgyi világtól a hiedelmekig.) Az alábbi áttekintés csak 
a tárgyakkal összefüggésben végzett kutatásokra szorítkozik.

15 Gyári üvegből átalakított köpülő (ltsz.: 85.70.1), zománcos tepsi (ltsz.: 85.97.163), alumínium tejszűrő 
(ltsz.: 85.97.167), házilag fonott demizson (ltsz.: 85.101.9).

16 Evőeszközök (ltsz.: 85.115.15-85.115.23), palacsintasütő (ltsz.: 85.118.6), vizeskancsó (ltsz.: 85.118.7).
17 Dohányvágó (ltsz.: 85.108.1), kenyértartó rács (ltsz.: 85.97.182), szalonnafüggesztő kuka (ltsz.: 85.81.14), 

kovászfa (ltsz.: 85.108.4, 85.97.176).
18 Ltsz.: 93.73.308, 93.73.330, 93.73.332, 93.73.333.1-93.73.333.3, 93.73.314.1.
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Katona Lajos híres programadó cikke (KATONA 1890) ugyan már előirányozta a 
táplálkozáskultúra vizsgálatát, azonban ennek részletes kidolgozása nem készült el. Katona 
vázlata az „etimológia feladatairól” két ponton említi a táplálkozás kutatását. Egyrészt a de
mográfiai adatok gyűjtése kapcsán mint a népesedés és a népegészségügy tárgykörébe tarto
zó statisztikai témát, másrészt pedig mint a „leíró ethnográfia”, mai szóhasználattal élve az 
„életmód” fejezetének elemét (K a t o n a  1890. 83). Ezzel szemben elsősorban amatőr kuta
tók adatközlései és tárgygyűjtései képviselik a kutatás korai korszakát.

A hazai táplálkozás tárgyainak első, tudományos koncepció alapján dolgozó kuta
tója Jankó János volt. Munkásságáról többek közt a millenniumi falu megvalósítása és tájmo
nográfiái tanúskodnak. Az előbbi esetében közismert, hogy gyűjtései során csak másodlagos 
feladatának tekintette a házberendezés és a ruházat kutatását, bemutatását. Célja elsősorban 
valamely regionális kultúra tipikus elemeinek dokumentálása volt az építkezésben és a ház- 
berendezésben, így a táplálkozás tárgyaiban is. Tájmonográfiái -  elsősorban a kalotaszegi és 
a Balaton melléki (Ja n k ó  1892a; 1902a) -  arról tanúskodnak, hogy magát a táplálkozáskuta
tást nem tekintette a tárgyi világgal összefüggésben kutatandó témának. Ez annál is inkább 
meglepő, hiszen a házberendezés témáján belül felfigyelt a konyhaeszközök szerepére. Em
lített monográfiáin kívül a Torda, Aranyosszék, Torockó magyar (székely) népe címűben is táplálko
zás címén a hétköznapi étkezést, míg az ünnepit a szokásfejezet részeként tárgyalja, mindket
tőt a tárgyi kultúrától elszakítva (JANKÓ 1893a). E rövid fejezetek ugyan szervesen kapcsol
ják a témát az életmód egészéhez, a tárgyi kultúrához azonban nem.

Egy néprajzi múzeumok szervezéséhez szükséges segédkönyv szerkesztésére még 
Jankó János kapott megbízást a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőségétől 1902- 
ben, ám korai halála miatt a feladatot Bátky Zsigmond vállalta át. Jankó eredetileg a felada
tot úgy kívánta megoldani, hogy a Nemzeti Múzeum már létező néprajzi osztályán található 
tárgycsoportok jellemző darabjait lerajzoltatja, majd ezekhez csatolva rövid leírást bocsát a 
gyűjtők rendelkezésére. Bátky azonban nem vette át maradéktalanul elődje elképzeléseit. Jan
kó ugyanis egy majdani tárgyi tipológia alapjait is meg kívánta vetni, amit utóda a gyűjtemény 
fogyatékosságai miatt még elhamarkodottnak ítélt (B á tk y  1906a. IV). Bátky kutatói felfogá
sát a táplálkozás tekintetében is meghatározta evolucionizmusa és földrajzi előképzettsége. 
Adolf Bastiant követve a tudományszak célját az emberiség fejlődésének megismerésében lát
ta. A leíró néprajzról mint empirikus tudományról, az etnológiáról pedig mint összehasonlí
tó tudományról vélekedett. Ez utóbbi -  mely társadalom-, gazdaság- és kultúratanból áll -  ré
szeként képzelte el a néprajzot. Állította, hogy az egész emberi nem testileg és szellemileg 
egységes, a kulturális különbségek fejlődési fokozatokat képviselnek, és ez éppen a tárgyi kul
túra elemzésével bizonyítható. A történeti változások jelentőségének felismerése nyomán a 
néprajzi múzeumok jövőjét művelődéstörténeti gyűjteményekké való átalakulásban látta.

A hazai néprajzi gyűjtemény kialakulásának folyamatában a magyar tárgyi anyag 
jött létre utoljára. Bátky világosan látta a nemesség és a polgárság tárgyi kultúrájának jelentő
ségét a néprajzban. (Ez később egyáltalán nem volt természetes.) Útmutatója  miközben rész
letesen szól az eredményes gyűjtőmunka feltételeiről, nem határoz meg összefüggő tárgyi 
rendszereket, csak a népművészeti fejlődésfolyamatok megrajzolásához szükséges sorozatok 
jelentőségéről szól (Bátky 1906a. 9-10).

A konkrét „konyhaszerszámok” bemutatásából érthető meg, hogy Bátky logikailag 
az építkezésből vezette le a táplálkozás tárgyainak rendszerét. Lényegében mint a tűzhely kel
lékeiről szólt róluk. A tűzhelyek vizsgálatában prehistorikus adatokat is figyelembe vett. A kony-
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hai kellékek általa legfontosabbnak gondolt csoportjának, a tűzgerjesztés és táplálás eszköze
inek múltját is részben régészeti párhuzamok alapján kutatta. Az Útmutató beosztása -  ha rej
tetten is -  a későbbi osztályozás alapjait is lerakta. így a tűzhely szerszámain túl a sütés-fő
zés, a tárolás kellékeit (külön a készítőeszközök tárolására szolgáló tárgyakat) és a fogyasztás, 
így a teríték tartozékait is bemutatja. Mivel felfogása következetesen funkcionális, a cserép
edények egy részéből és a világítóeszközök vonatkozó csoportjából is mutat példákat.

Bátky elgondolásainak első következetes megvalósulása A magyarság néprajza Táplál
kozás fejezete (B á tk y  1933a). Ebben a gyűjtögető életmód, a növényi nyersanyagok feldolgo
zása és tárolása tárgyi kellékeinek bemutatása után az ételkészítés -  a tűzhely és a sütés-főzés 
eszközei az italok és fűszerek, valamint a teríték és az étrend tárgyközpontú bemutatására 
kerül sor. Összefoglalójában a rendelkezésre álló adatok fogyatékosságai miatt összehasonlító 
elemzésre nem vállalkozik, és sem a tárgyak, sem pedig az ételek vonatkozásában táji típuso
kat sem határozott meg. Itt még említés szintjén sincsenek meg a későbbi kutatások alapprob
lémái: a kettős és hármas étkezési rend, a nyersanyagtermelés rendszereivel összefüggésben 
történő elemzés, a táji és történeti háttér megrajzolása -  erre csak egy-egy eszköz kapcsán tér 
ki -  vagy a használatban rendszert alkotó tárgycsoportok meghatározása. Vitathatatlan erénye 
a hallatlan adatgazdagság és a táplálkozáskultúra tárgyi kellékeinek részletes bemutatása.

Az első hazai táplálkozásmonográfia Ecsedi István tollából származik (E c se d i 
1935). Bevezetőjében leszögezi, hogy a téma számos egészségügyi és szociológiai kérdést vet 
fel. Ezek jellemzése kapcsán azonban megelégszik azzal, hogy az elmaradott táplálkozási vi
szonyok okát lényegében az árutermelés kibontakozásának tulajdonítsa. (Például kárhoztatja, 
hogy a napszámos a korábbi, „patriarchális” viszonyokkal szemben járandóságát kizárólag 
pénzben kapja.) Morfológiai tárgyleírásait egy-egy étel készítése kapcsán teszi közzé, de nem 
az ételekhez kötődően, hanem népművészeti értékük szerint. A tűzhelyek eszközkészletének 
bemutatásában érezhető Bátky koncepciójának hatása, mint ahogy az eszközkészlet egészé
nek elrendezésében is: készítés, tárolás, fogyasztás alkotják az alapvető kategóriákat. Mód
szertani hibái ellenére kitűnő rajzai értékes összehasonlító anyagot jelentenek, de nem a ma
gyar táplálkozáskultúra egészére, hanem csupán a Tiszántúlra vonatkozóan. (Ugyanakkor a 
szerző adatait az egész országra érvényesnek tartotta.) Munkája nagy érdeme, hogy például 
a Jankónál korábban az ünnepi szokásrend részeként tárgyalt táplálkozás itt már a hétközna
pi elemekre alapozott.

A Néprajzi Értesítő 1939-ben K. Kovács László tollából közölt összefoglalót Nép
rajzi múzeológia címmel (Kovács 1939b). Ez volt az első összefoglaló a tárgyak gyarapításának 
általános szempontjai és a leltározás kívánatos módszerei tekintetében. A tanulmány táplál
kozásra vonatkozó része az alábbi tematikus rendet javasolja a vonatkozó adatok osztályozá
sára: 1. ételek (készítése, eltartása, fogyasztása, ünnepi és rituális étkezés, ínségeledelek);
2. italok (felosztása mint az ételeké); 3. fűszerek (növényi, állati és ásványi eredetű csopor
tok); 4. sütő-főző szerszámok; 5. tálalás és étkezés; 6. edénytartók (uo. 22).

Ez az osztályozás ugyan felöleli a táplálkozáskultúra kutatásának számos elemét, 
ám rögtön feltűnik, hogy logikailag nem koherens, szempontjai egymást átfedők, és sem a 
tárgyak gyűjtéséhez, sem a téma feldolgozásához nem nyújtanak megfelelő keretet.

E szakterület talán legjobban rendszerezett monográfiája Kardos László doktori 
disszertációja (K a r d o s  1943). Bár ez a munka is alapvetően a táplálkozási szokásokkal fog
lalkozik, minden fejezetében kitér a szűkebben vett tárgyi kultúra jellemzőire is. A monográ
fia alapját képező kutatás az Országos Táj és Népkutató Intézet 1940-1941-ben az Őrségbe



3 08 Rékai Miklós

szervezett gyűjtésének keretei között zajlott. E program célja archaikus területek hagyomá
nyos kultúrájának feltárása volt, alapvetően leíró módszerrel. Kardos is ezt igyekezett meg
valósítani. Az szerző által bemutatott tárgyak az általánosan ismert formákra szorítkoznak, tá
ji jellegüket, valamint más tárgyakkal való összefüggő használatukat nem tárgyalja.

Vajkai Aurél 1947-ben a Magyar népkutatás kézikönyvében jelentette meg összefoglaló 
tanulmányát H magyar népi táplálkozás kutatása címmel (VAJKAI 1947). Ebben a tematikus össze
foglalóban az addig felmerült kutatási szempontokat mutatja be, új programot azonban nem 
ad. A tanulmányt kiegészítő irodalomjegyzék tartalmazza a téma legfontosabb statisztikai és 
művelődéstörténeti szakirodalmát is.

Az 1950-es évek egyik legfontosabb múzeumi vállalkozása a tiszaigari munkaközös
ség megalakítása volt 1949-ben. Követve a monografikus, a népi írók által a 2. világháború kö
zött végzett falukutatás már létező irányzatát, kollektív szakmai keretek között kívánták a ku
tatásokat végezni. Ha a szakmai elgondolásokat megszabadítjuk a sztálinista frazeológiától, ki
derül, hogy mind a néprajzi muzeológiában, mind a társadalomkutatásban már előzményekkel 
rendelkező törekvésekről van szó. Nemcsak a már említett szokolyai (1938) vagy a Szernye- 
fflocsár környéki falvakban (1940-1944) folyt kutatásokra kell itt utalni, hanem az Erdélyi Tu
dományos Intézet Borsa-völgyi kutatásaira (1941-1944 között [Ba la ssa  1955a. 501]), illetve 
a Táj és Népkutató Központ kutatótáboraira (1938-1944), ahol a későbbi tiszaigari kutatás 
számos tagja -  Bakó Ferenc, Barabás Jenő, Molnár Balázs -  szerezte nemcsak néprajzi-muze- 
ológiai gyakorlatát, hanem igényes történeti és szociográfiai szemléletét is (K a r d o s  1997. 5).

A Néprajzi Múzeuín a tiszaigari gyűjtés alapján 1952-ben Tiszigar, egy alföldi agrár
proletár falu élete címmel kiállítást rendezett, melynek témánk szempontjából fontos tanulsága, 
hogy az a szociologizáló sematizmus, a mely-a korszak ideológiájának-politikájának kiszolgá
lója Volt, mennyire nem tudott mit kezdeni a táplálkozáskultúrával. Hiába kapott önálló tár
lót a téma -  ez minden bizonnyal bizonyos tudománytörténeti hagyomány öntudatlan köve
tése lehetett - ,  ennek szerepe mindössze a kezdetleges életviszonyok illusztrálása volt: a be
rendezett konyhai enteriőr semmilyen önálló értelmezést nem kapott (B a k ó  1954).

A korszak más, véleményem szerint nem eléggé akceptált kutatásai Morvay Judit ne
véhez kapcsolódnak. Boldva-völgyi kutatása több szempontból is példaértékű (M orvay 1950). 
(A kiválasztott terep kutatására többször sor került: korábban Viski Károly és Gunda Béla 1933- 
ban, majd Hoffmann Tamás 1950-ben dolgozott itt.) Ennek az a magyarázata, hogy a Boldva- 
völgy gazdálkodása átmenetet képez az alföldi és a felföldi gazdálkodási rendszerek között.) 
A régió általános jellemzése után a szerző egy olyan többtényezős vizsgálat eredményeit mutat
ja be, amelyben az ünnepi táplálkozás változásai három időmetszetben, a földvagyonnal jellem
zett társadalmi rétegek eltérő szokásait is figyelembe véve jelennek meg. Pontosan dokumen
tálja a 20. század változási trendjeiben a táj szintetizáló és a társadalmi rétegződés differenciá
ló hatását. Másik, mezőkövesdi kutatása a kerámiatárgyak használatában századunkban bekövet
kezett változást dokumentálja, és értelmezi a használat -  és nem a népművészet -  szempontjá
ból (M orvay 1955). A századfordulótól megjelenő öntöttvas, gránit- és zománcedények nép
művészetre gyakorolt, alapvetően mentalitásformáló hatásának bemutatása máig korszerű.

Morvay (akinek érdeklődése korántsem korlátozódott a táplálkozás kutatására, hi
szen legfontosabb munkája társadalomnéprajzi jellegű) 1962-ben útmutatót tett közzé a né
pi táplálkozás kutatásához (M orvay 1962a). Sokoldalú szempontjait -  melyek legfeljebb kvan
titatív mozzanatokkal egészíthetők ki - , logikus tematikai rendjét a szakterület kutatói azóta 
sem haladták meg. Útmutatója ma is használható, és nem csak a népi táplálkozás kutatásában.
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Molnár Máriával közösen végzett szatmári kutatásait a Néprajzi Értesítő 1966- 
ban mutatta be (M orvay- M o l n á r  1966). A  tanulmány bevezetője a tárgygyűjtés valameny- 
nyi elméleti problémáját felveti a történeti változásoktól a regionális különbségek értelme
zéséig, a néprajzi tárgy forrásértékétől a társadalmi rétegződés jelentőségéig, A kutatott te
rület szakmai szempontból korábban mellőzött régió, a reliktumterületek számos jellemző
jét mutatja. A  különböző üzemtípusok tárgyi kellékeinek elemzése az emberi emlékezet szá
mára akkor még elérhető 19. század közepi állapotoktól a 20. század közepéig terjedő idő
szakra terjed ki.

Tekintettel a régió sajátosságaira, ez az időszak a kapitalista viszonyok és a helyi 
paraszti árutermelés kiteljesedésének kora, nagyjából egyenletes iramban. A szerzők alapve
tő megállapítása, hogy a vizsgált települések tárgyi kultúrája elsősorban térben és időben dif
ferenciált, a társadalmi rétegződés csak kevéssé hagyott rajta nyomot. Ezt a különböző tár
gyak és tárgycsoportok formai és funkció szerinti elemzése révén állapították meg, A tárgyak 
funkció szerinti viszonyát a korábban Fél Edit és Hofer Tamás által javasolt szempontok sze
rint határozták meg (munkafolyamatok szerinti tárgycsoportok, alkalmi társulások, funkció- 
váltások stb., F é l - H o f e r  1964). Alapvető megállapításuk, hogy a használó szemében a tárgy 
szépsége azonos annak használhatóságával. A tanulmány végén katalógusszerű elrendezés
ben szerepel az 572 gyűjtött tárgy, a készítés körülményei -  vagy a megszerzés módja -, és 
anyaguk szerinti csoportosításban szerepel valamennyi, a további kutatást megkönnyítő adat.

A magyar néprajz történetének egyik legnagyobb vállalkozása volt a Magyar néprajzi 
atlasz (B a r a b á s  1987-1993). A több száz térképlap közül 23 foglalkozik a táplálkozás tárgyai
val (lásd 1. számú melléklet). Bár az egyes témák kiválasztása komoly elméleti megfontolásokat 
követően történt, az esedegességek és aránytalanságok így sem voltak elkerülhetők. Különösen 
súlyos hiányossága, hogy a kutatópontok között csak olyan települések szerepeltek, amelyek la
kossága a magyar etnikumhoz sorolható. Ennek ellenére máig az adasz jelenti a legfontosabb 
segédeszközt néhány tárgytípus földrajzi elterjedésének meghatározásához.

A táplálkozáskutatás legfrissebb hazai eredménye a Magyar néprajz sorozat Életmód 
kötetében Kisbán Eszter tanulmánya (K is b á n  1997). Ez az alapvetően a kulturális változá
sok trendjeit bemutató munka a magyar táplálkozáskultúra öt periódusát határozza meg, 
mindvégig következetesen az elit és a paraszti társadalom kölcsönhatásai alapján. Ez a logika 
érvényesül az ételválaszték bemutatásában is, a korábban kialakult tematikus rendben (lásd 
M orvay  1962a). Külön fejezet foglalkozik az étkezések napi rendjével és az ünnepi étkezés 
jelenségeivel. A táplálkozáskultúra kutatása Európában kialakult tematikájának megfelelően 
(lásd W ie g e l m a n n  1967) önálló téma az asztali etikett problémája. A tanulmányt a hazai új
kori táplálkozásszerkezet táji tagolódásának vázlata zárja. Ez a történelmi tabló, ahol lehet, 
mindvégig következetesen megmutatja a táplálkozáskultúra változásainak hátterében zajló 
társadalmi folyamatokat, a demográfia, a táplálkozásstatisztika, az árszabások, a küLönböző út
leírások és más történeti források alapján.

Ugyanakkor a tanulmányból hiányoznak a táplálkozás tárgyaiból leszűrhető ta
nulságok. Ennek az az oka, hogy az ilyen típusú gyűjtemények (mint amilyen a táplálko
zásgyűjtemény) a periodizáció kérdéseihez, a polgárság vagy az elit tárgyi kultúrájához, a 
kultúra táji szerkezeteinek problémájához, de általában még az asztali etikett jelenségeihez 
is csak kevéssé tudnak hozzászólni. Jól látható ebből, hogy a hazai közgyűjteményekben ta
lálható, a témába vágó kollekciók gyarapításuk esetlegességei miatt a táplálkozáskutatás szá
mára alig nyújtanak adalékokat.
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A kutatói preferenciák előnyei és hátrányai, anom áliák
A néprajzi kutatómunka általános problémája, hogy kevés a következetesen végrehajtott tu
dományos program. Ez a tény azt a gyanút kelti, hogy valószínűleg csak kisebb közösségek 
átfogó leírása jelent teljesíthető feladatot. A fent említett eredmények közül ilyen Kardos 
László őrségi monográfiája, Morvay Judit Boldva-völgyi és szatmári gyűjtése, a bazsi gyűjtés, 
illetve az itt nem tárgyalt átányi kutatás.

A másik, már említett probléma az, hogy a tárgyak gyűjtése és a táplálkozáskutatás 
egymástól függetlenül zajlott, megnehezítve később a tárgyak osztályozását, összefüggő rend
szereinek értelmezését, történeti és társadalmi beágyazottságuk meghatározását és a regioná
lis problémák tisztázását. Ezért -  miközben a táplálkozáskutatás eredményesen oldotta meg 
például a periodizáció kérdéseit -  a tárgyak esetében ez még várat magára, ahogy egész sor 
más probléma megoldása is.

A gyűjtemény belső aránytalanságai ma már csak kevéssé korrigálhatok, kiegészíté
sek azonban tehetők. Elsősorban a két világháború közötti, polgárosodó paraszti háztartások 
tárgyi anyaga hiányzik, azon kutatói megfontolás miatt, hogy a gyári termékek már nem tar
toznak a néprajz tárgykörébe.

A táplálkozásgyűjtemény további munkát meg-
A g y ű jte m é n y  jelenlegi Ö sszetétele  határozó kollekciója a múzeum más gyűjtemé

nyeiből anyaguk alapján kiszoruló konyhafel
szerelések képezik; anyaguk fa (3538 darab), fém (2395 darab), kéreg (27 darab), valamint 
268 darab vegyes és 170 darab egyéb (bőr, cserép stb.). Funkció alapján a készítéshez sorol
ható 2696 darab, a fogyasztáshoz 2012 darab, a tároláshoz 1091 darab, a kiegészítő tárgyak
hoz 359 darab, dísztárgyakhoz 335 darab tárgy. A gyűjtemény funkcionális egységein belül 
meghatározható további kisebb tárgycsoportokat az 2. számú melléklet tartalmazza.

A táplálkozás tárgyainak már említett, a táji és történeti szempontból esetleges gya
rapítása miatt a paraszti kultúra változásai csak fiktív kollekciók összeállításával lennének be
mutathatok. így például a szabadkémények lebontásával a főzés addigi cseréptárgyait fémedé
nyek váltották fel, és amíg az előbbiek a kerámia-, az utóbbiak a táplálkozásgyűjteményben 
találhatók. Ez a változás a gyűjtemény belső szerkezetét befolyásolta, de hogy pontosan mi
ként, azt nem lehet megmondani.

A gyűjtemény földrajzi megoszlását és a lokalizálatlan állomány arányát az 1. szá
mú táblázat mutatja. Az adatok értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy a táplálkozás tár
gyai sok általánosan jellemző tárgytípust is tartalmaznak, így a pontosabb meghatározás hiá
nya nem minden esetben jelent valóságos hiányt.

A tárgyak bekerülésének módjáról a leírókartonok alapján készült összesítés. Ezek alap
ján gyűjtés útján 3085, ajándékozás útján 1268, vásárlás útján 2218, raktárrendezés útján 737, cse
re révén pedig 268 tárgy került a gyűjteménybe (8 ismereden úton). Ennek forrásértéke kétséges, 
voltaképp csak a terepmunka keretében folyó gyűjtések hordoznak korrekt adatokat.

Állagvédelmi állapot
A gyűjtemény jelenleg a múzeum alagsori, két egymásba nyíló helyiségében, valamint a tö
rökbálinti raktárban található. Az előbbiben a fából és a fémből készült tárgyak, az utóbbi
ban a méretük miatt máshol nem tárolható mozsarak helyezkednek el. Maguk a tárgyak de-
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xionpolcokon, típusonként elrendezve, az apróbb vagy borulékonyabb tárgyak szekrények
ben, jól áttekinthető rendben találhatók. A jelenlegi elrendezés -  bár kissé zsúfolt -  a meg- 
őrizhetőséget jól szolgálja, alapvető átalakítására nincs szükség.

Állagvédelmi szempontból a táplálkozásgyűjtemény állapota alapvetően jó. Né
hány tárgycsoport helyzete azonban nem megnyugtató. A dongás edények -  különösen az 
egyszerűbb és archaikusabb kivitelűek -  idővel a száradás következtében szétesnek. Ugyan
ez mondható el a kéregedényekről is. A bőrből készült tárgyak konzerválása megoldatlan.

Már Jankó János is történeti forrásként kezel- 
A gyű jtem ény  ism ertség e , te a múzeumi tárgyakat (Balassa 1968. 22).
szak iroda lm i fe ld o lg o zo ttság a , Ennek a követelménynek azonban a gyűjtemény 
m eg h a tá ro zó  tá rgycsopo rtok  jelenlegi állapotában csak korlátozottan felel

meg. Ennek akadálya a szisztematikus gyűjté
sek hiánya mellett a más gyűjteményekkel való összefüggések feltáratlansága. Igazán tartal
mas kutatások azonban más forráscsoportok bekapcsolása révén lennének végezhetők. Első
sorban a társadalomtörténet forrásaira (például inventáriumok) gondolok.

A gyűjtemény szakirodalmi szempontból alapvetően feltáradan. Ez nem is csodálha
tó, hiszen csak egyes tárgytípusok morfológiai jellemzői kutathatók jelenlegi összetétele alapján.

A gyűjtemény szakirodalmi feltárásának egyik legkorábbi példája Madarassy Lász
ló rövid írása a Néprajzi Értesítőben az ivóharangról (Madarassy 1906).

Bátky 1909-ben megjelent írása a tűzikutyáról, szintén a Néprajzi Értesítőben, 
meghatározza a tárgycsoport alapvető funkcióját -  a tüzelőanyag levegőhöz juttatását, majd 
később a nyárs tartását eredetét, földrajzi elterjedtségét (BÁTKY 1909b). A gyűjteményben 
akkor található 44 darab példány morfológiai jellemzését is olvashatjuk itt. A hazai tűziku- 
tyák a Dunántúlról, Körmöcbányáról, Torockóról és Erdély más területeiről valók, amelyek 
talán német hatásra készültek.

Másik fontos tárgycsoport, amely szakirodalmi érdeklődést váltott ki, az ivócsanak. 
Bár ezek főleg az állattartás-pásztorművészet gyűjtemény pásztorművészeti anyagában talál
hatók, meg kell említeni Bátky közleményét, mert ebben számos európai és más földrészek
ről való hasonló tárgyról is szól (BÁTKY 1928b). A tárgycsoport kialakulásáról, funkcionális 
és népművészeti jellemzőiről Füzes Endre értekezik a pécsi múzeum évkönyvében (Füzes 
1962). Ebből kiderül, hogy ez a pásztorkészség átmenetet képez a nyeles kanál és a füles po
hár között, sajátos kettős funkciót töltve be.

Az 1970-es évek közepén Az elvetett búzától a kenyérig címmel átfogó kiállítás mun
kálatai kezdődtek a múzeumban. Ez Kodolányi János és Gráfik Imre rendezésében Nagy- 
Britanniában lett vándorkiállítás. Ez képezte előbb a Szántóföldek üzenete; majd később A ma
gyar konyha cimű kiállítás alapját. Ez utóbbi katalógusából (Hoffmann-M olnár 1982) lát
ható, hogy ez az első kísérlet a magyar népi táplálkozás átfogó értelmezésére. A gazdag tár
gyi és fotódokumentáció a 19-20. századi paraszti konyhán használt alapanyagok előállítá
sát, az étkezés ünnepi és hétköznapi alkalmait, ezek tárgyi kultúráját, recepteket, a heti és napi 
étrendet mutatta be a háttérben álló társadalmi folyamatok értelmezéséhez szükséges sta
tisztikai adatokkal együtt.
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A jövőt meghatározó szempont lehet az egész 
A tovább i fe jlesz tés  néh án y  gyűjtemény -  már Bátky által is javasolt -  át-
leh e tséges szem p o n tja  alakítása művelődéstörténeti gyűjteménnyé.

Gyarapítás két irányban javasolható: egyrészt a 
korábbi koncepciók hiányosságainak pótlásával -  ebben érvényesülhetne művelődéstörténe
ti szempont másrészt a jelenkutatás tárgykörébe tartozó kisközösségek kutatása révén. 
A kutatás két lehetséges irányával kapcsolatban adódó megfontolások a következők:

Talán a hagyományos népi műveltség egyetlen területén sem olyan szembeödő a más 
társadalmi csoportokkal való kapcsolat, mint a táplálkozás terén. Ezért a múzeum más gyűjte
ményeiben meglévő tárgyi anyag, részben pedig különböző társadalmi rétegek táplálkozásának 
történetére vonatkozó adatok gyűjtése alapján megrajzolható lenne a hazai népi táplálkozás szé
lesebb társadalmi összefüggésrendszere. (A konkrét feladat olyan tárgylista összeállítása, amely 
tartalmazza más társadalmi csoportok táplálkozásának hajdani tárgyait is. Ezen lista alapján 
szükséges más közgyűjtemények témába vágó tárgyainak és a hozzájuk tartozó adatoknak a rög
zítése, valamint a terepen történő gyűjtések során e lista szempontjainak figyelembevétele.)

A csoportkultúra fogalmának a táplálkozás területén való értelmezésével ma is 
meghatározhatók olyan társadalmi terek, amelyeken belül a legkülönbözőbb hazai migrációs, 
vallási és etnikai csoportok táplálkozása és/vagy fogyasztási (szub)kultúrája és ennek tárgyi 
anyaga lenne vizsgálandó (például amerikai haszidok a Belvárosban, katolikus kínaiak a Jó
zsefvárosban, vásározó erdélyi magyar ajkú romák stb).

A gyűjtés és értelmezés keretét tulajdonképpen a bemutatott osztályozás funkcio
nális egységei adják. Ez azt jelenti, hogy az említett rendszerben minden egyes tárgycsoport 
valamely, a táplálkozás szempontjából fontos funkciót is jelent. így ha ezt az osztályozást el
szakítjuk a paraszti kultúra konkrét egységeitől, akkor olyan fogalmi rendszert kapunk, amely
ben bármely közösség vagy korszak táplálkozási tárgyai elhelyezhetők. (Minden kultúrában 
készítenek, fogyasztanak és tárolnak élelmiszert és ételeket.) Egyértelmű, hogy e logikai 
rendszer finomabb szintjein ez az osztályozás átértelmezésre szorul a különböző kultúrák jel
lemzőinek megfelelően.

Máig elmaradt a táplálkozásgyűjtemény anyagának művelődéstörténeti datálása, 
amin azt értem, hogy a Kárpát-medence táplálkozástörténeti folyamataival összefüggésben 
egy-egy korszak és/vagy régió jellemző tárgyi kultúrájának komplex -  ma már csak fiktív -  
összeállítása. Vagy ami ennél sokkal egyszerűbb, legalább a táplálkozástörténeti folyamatok 
tárgyi illusztrálása, a már meglévő tárgyak segítségével.

Ha követjük a néprajz korábban kialakult szakmai logikáját, eldöntésre váró kér
dést jelent az utóbbi évtizedekben viharos gyorsasággal átalakult konyhaeszközök sorsa, 
avagy hogy gyűjtsünk-e mikrohullámú sütőt. (Egyrészt a modernizáció során felbomlottak az 
önellátó paraszti csoportok, másrészt nem térhetünk ki a mai kihívások elől sem.) Ugyanak
kor a táplálkozásnak a kultúra más területeivel való szoros összefüggését mi sem mutatja job
ban, mint hogy a viharos változások mélyén egész sor archaikus étel és sütés-főzési mód ma
radt fenn, sokszor egy-egy csoport identitásának jelzésére. Tehát ha követjük a legrégiesebb 
állapot rekonstruálására törekvő néprajzi gondolatmeneteket, abban az esetben is számos 
megoldandó feladat vár ránk.
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M ellék le tek

1. számú melléklet. A Magyar néprajzi atlaszban szereplő, a táplálkozás tárgyaival foglalkozó 
térképlapok jegyzéke

175. tábla: Paládi-Kovács Attila: A juhfejő edény neve 
186. tábla: Paládi-Kovács Attila: Sajtnyomó eszközök
188. tábla: Paládi-Kovács Attila: Juhtúrótároló faedények
189. tábla: Paládi-Kovács Attila: Juhtúrótároló faedények neve
210. tábla: Paládi-Kovács Attila: A vízhordó vállrúd típusai
211. tábla: Paládi-Kovács Attila: A vízhordó vállrúd neve
212. tábla: Paládi-Kovács Attila: A dézsahordó rúd formái
239. tábla: Barabás Jenő: Főzőhelyek a 19. sz. utolsó évtizedeinek házaiban
247. tábla: Barabás Jenő: A konyha vagy a konyhának megfelelő helyiség neve 1900 körül
351. tábla: Kisbán Eszter -  Hegyi Imre: Vajköpülő edények 1900 körül
352. tábla: Kisbán Eszter -  Hegyi Imre: A köpülőfelszerelés és a köpülés elnevezése
353. tábla: Kisbán Eszter -  Hegyi Imre: Mozsárformák 1. Kis fűszertörő mozsarak (20 cm magasságig)
354. tábla: Kisbán Eszter -  Hegyi Imre: Mozsárformák 2. Álló mozsarak
355. tábla: Kisbán Eszter -  Hegyi Imre: Mozsárformák 3. Fekvő mozsarak és élelmiszertörő kölyük a

háztartásban
356. tábla: Kisbán Eszter -  Hegyi Imre: A fa mozsártörő használata és formái
357. tábla: Kisbán Eszter -  Hegyi Imre: Gabonatörés, hántolás, olajmagvak és fűszerpaprika törése

famozsárban és lépőkölyüben a háztartásban
358. tábla: Kisbán Eszter -  Hegyi Imre: A mozsár neve
359. tábla: Morvay Judit -  Barabás Jenő: Kézimalmok, hajdinahántolók
360. tábla: Morvay Judit -  Barabás Jenő: A kézimalom neve
362. tábla: Kisbán Eszter: Kerek tésztasütő tepsi használata 1900 körül (a kenyér- és kuglófsütés

eszközei nélkül)
363. tábla: Kisbán Eszter: A fazékvilla használata
364. tábla: Morvay Judit: Gyakoribb üstformák
365. tábla: Morvay Judit: Az üst neve
366. tábla: Morvay Judit: Az ivóvíztartó edény formája 1900 körül
367. tábla: Morvay Judit: A házban tartott dongás víztartó edények neve
368. tábla: Morvay Judit: A fa vizhordó edények neve 
407. tábla: Szolnoky Lajos: Kenyértartó rácsok 1900 körül

2. számú melléklet. A táplálkozásgyűjtemény tárgyainak rendszere

1. A készítő tevékenység eszközei
(Itt felmerül az egyes alapanyagok -  tej, hús, tésztanemű, gyümölcs -  szerinti további tagolás, ez azon
ban nem lenne következetesen végigvihető, m ert bizonyos műveletek többféle alapanyagon is végre
hajthatók)

1.1. A nyersanyag előkészítésének eszközei
1.1.1. A tisztítás eszközei (kés, szita, rosta)
1.1.2. A törés eszközei (mozsár, törő és verő, krumplítörő, dió- és mogyorótörő, kávédaráló)
1.1.3. A vágás eszközei (kés és fenőacél, húsvágó bárd, húsvágó deszka, tésztavágó, káposztavágó, dere- 

lyemetsző)
1.1.4. Az aprítás, reszelés eszközei (reszelő, gyalu, bőrrosta)

1.2. Az ételek elkészítésének eszközei
1.2.1. Szárítás, aszalás (kosarak)
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2. számú melléklet (folytatás)

1.2.2. Füstö lés (k am p ó k , gam ók, fü s tö lő rú d )
1.2.3. Savanyítás (h o rd ó , káposztáskő)
1.2.4. D agasztás ( te k n ő  és teknő láb , fatál, kovászfa, kovászkeverő , teknővakaró)
1.2.5. G yúrás ( te k n ő , fatál)
1.2.6. N yújtás (gyú ródeszka, nyújtófa)
1.2.7. Vágás, szaggatás (szaggatódeszka)
1.2.8. F orm ázás (pogácsaszaggató , té sz ta fo rm ázó , csigacsináló)
1.2.9. T öltés (kolbász- és b u rka tö ltők )

1.2.10. Préselés (sa jtp rés, ecetprés)
1.2.11. Rázás (k ö p ü lő )
1.2.12. T űzszerszám ok  (tűzkaparó , tűzhely lapát, parázsfogó)
1.2.13. A  sütés eszk ö ze i

1.2.13.1. A  nyilt tű z n é l h aszná lt e szközök  (nyárs, rostély, kü rtő skalácssü tő )
1.2.13.2. E dények  (lábas, fazék , serpenyő , palacsin tasü tő , tepsi, k ávépörkö lő )
1.2.13.3. F edelek  (sü tő h a ran g , fedő)
1.2.13.4. F orm ák  (tész tafo rm ák , ostyasütők)
1.2.13.5. Forgatók  (pecsenyesü tő  villák)
1.2.13.6. T artók  (h á ro m láb , tűzikutya, sü tő lapát)

1.2.14. A  főzés e szk ö ze i
1.2.14.1. E dények  (lábas, fazék , bogrács, üst)
1.2.14.2. Fedők
1.2.14.3. T artók  (h á ro m láb , ü s tta rtó , bográcstartó , ü s tház , fazék to ló )
1.2.14.4. K everők (kaná l, habaró )
1.2.14.5. Szűrők (szű rő tá l, szűrőkanál)

2. A  fogyasztás eszközei
2.1. A  tálalás e szközei (alátét, tál, m erítőkanál, tálca, fű sz e r ta r tó , kancsó)
2.2. A  te ríték  tárgyai (tányér, tál, evőeszköz, kupa, po h á r, p ipa , szipka)

3. A tárolás e szközei

3.1. N yersanyagok tá ro lására  szolgáló eszközök  (zsír-, vaj-, gyüm ölcs-, cukor-, tú ró -, sajt-, só-, fűszer-, liszt-, 
hús-, sza lonna-, kolbász- és te jta rtó )

3.2. Az é te lek  tá ro lásának  eszközei (kenyérta rtók : rács, tál, kosár, savanyúságtartók, d o h á n y ta rtó k , v íz tartók : 
dézsa, vödör, ku lacs, csobolyó)

3.3. A konyhai fe lsze re lés  tá ro lóeszközei (kaná lta rtó , késtok , gyu fa ta rtó )

4. K iegészítő  e szk ö zö k
4.1. M érőeszközök

4.1.1. L iszteskanál
4.1.2. M érleg
4.1.3. Fam érce
4.1.4. Folyadékm érő
4.1.5. M erítőedény



Táplálkűzasgyúiteméin

T áb láza to k

1. számú táblázat. A táplálkozásgyűjtemény tárgyainak földrajzi megoszlása

Csanád 0 Csík 46
Kis-Küküllő 0 Sopron 46

Moson 0 Ung 51
Nagy-Küküllő 0 Abaúj-Torna 54
Turóc 0 Zólyom 57
Ugocsa 0 Bars 60
Arad 1 Szolnok-Doboka 64

Liptó 2 Békés 67
Szerem 2 Hont 73
Győr 3 Borsod 74
Pest 3 Hajdú 77
Temes 3 Jász-Nagykun-Szolnok 80

Udvarhely 3 Kolozs 81
Szepes 4 Torontál 84
Alsó-Fehér 5 Nógrád 93
Maros-Torda 6 Baranya 94

Verőce 6 Csongrád 95
Fogaras 7 Torda-Aranyos 117
Pozsony 8 Szatmár 123
Nyitra 10 Tolna 124
Szilágy 10 Máramaros 136
Trencsén 13 Beszterce-Naszód 141
Szabolcs 17 Zala 149
Árva 20 Somogy 160
Fejér 23 Vas 169
Gömör és Kis-Hont 23 Bihar 212
Szeben 23 Heves 249
Zemplén 23 Pest-Pilis-Solt-Kiskun 254
Esztergom 24
Brassó 25 Moldva 1
Hunyad 25 Horvát-Szlavónia 2
Bereg 28 Dunántúl 4
Sáros 30 Mátra 12
Bács-Bodrog 32 Erdély 102
Komárom 33 Alföld 132
Veszprém 35
Háromszék 42 Lokal izálatlan 666
Krassó-Szörény 45
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Á brák

1. számú ábra. A táplálkozásgyűjtemény gyarapodása (1880-1990)

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990



KOSÁRGYŰJTEMÉNY

MOLNÁR MÁRIA

1961-ben, a táplálkozásgyűjtemény új raktárá- 
G yŰ jtem énytÖ rténet nak kialakításakor lehetőség nyílt az egyik je

lentős tárgycsoport, a kosarak raktáron belüli 
elkülönítésére, amely elsősorban állagvédelmi szempontból vált szükségessé. Ekkor kezdődött 
el a gyűjtemény önállóvá válása.1 A hivatalos, a múzeumi nyilvántartásban is rögzített külön
válás később következett be, több lépésben. A legutolsó lépés 1994-ben, a gyűjtemény reví
ziójával egybekötött átadáskor történt. E fokozatos kialakulást az a körülmény is lehetővé tet
te, hogy 1961 és 1994 között ugyanaz volt mindkét gyűjtemény muzeológus kezelője: 1972-ig 
Morvay Judit, 1972 és 1994 között Molnár Mária.2 Az 1994-ben 935 tárgyat számláló gyűj
temény anyagának túlnyomó része tehát a táplálkozásgyűjteményből vált ki, ehhez kerültek 
még további tárgyak a földművelés-, az állattartás-pásztorművészet, a mesterség- és a közle
kedésgyűjteményből. Az így létrejött kosárgyűjteményen kívül a múzeum más gyűjteményei 
(az említetteken kívül -  amelyekben az átadások után is maradtak kosarak -  a halászat-, a 
gyűjtögetés- és vadászat-, illetve az Átány-gyűjtemény) továbbra is őriznek kosarakat (ezek
kel e dolgozat értelemszerűen nem foglalkozik).

A kosárgyűjteménybe tartozó tárgyak alapvető meghatározója az az önálló tárgy- 
rendszer, melyet a tárgyak anyaga, készítésük technológiája és használata alkot. Az anyag (gyé
kény, vessző, szalma, nád stb.) helyi földrajzi adottságokhoz kötődik, így a kosarakat előállí
tó, speciális ismeretet igénylő ipar ott működhet, ahol a nyersanyagforrás megtalálható, több
nyire vizenyős, mocsaras, vízparti területeken. (,,...a magyar anyagot mely... lényeges vonásai
ban belső egységet mutat, s differenciáltsága elsősorban az alapnyersanyag kétféleségének, te
hát végső soron földrajzi tényezőknek folyománya... alapjában helyi gyökerű, a helyi földraj
zi adottságokkal és a közép-európai paraszt-életformával kapcsolatos jelenségként kell érté
kelnünk.” (CsALOG 1963. 31.) A készítés technikája „őskori” (spirál és láncvetülékes), készí
tői és használói a paraszti (termelő és fogyasztó) életformához kapcsolódnak.

1 A múzeum 1961-től megjelent gyarapodási beszámolóiban a táplálkozásgyűjtemény új szerzeményeinek 
ismertetése során kezdettől fogva külön bekezdésben szerepeltek a kosarak, például mint külön „gyűjte
ménycsoport” (N éprajzi Értesítő 1961. 78) vagy mint „kosárgyűjtemény” (Morvay 1962b. 220).

2 1994-ben Barati Antónia, majd 1996-ban Rékai Miklós vette át a gyűjtemény kezelését.



3 1 8_ Molnár Mária

A gyűjtemény tárgyait jellemezheti bármely tényező érvényesülése, akár egyetlen 
meghatározó jegy megléte elegendő a gyűjteménybe való bekerüléséhez. Valamennyi ténye
ző együttes érvényesülése hozta létre a „kosarak” nagy számát és formai, funkcióbeli változa
tosságát. Alapanyaguk gyakran kiszorította a fát és a textíliát is. A megváltozott tényezők (ter
mesztett nemes anyag, finom kivitel, árutermelés, speciális készítő) külön háziipart hoztak 
létre; ennek termékei is a gyűjtemény darabjai.

A gyűjteménynek körülbelül 80 százaléka terepen való gyűjtés révén került a mú
zeumba. A terepgyűjtés meglepően nagy arányának hátterében az áll, hogy gyakran vásárol
tak közvetlenül a kosár készítőjétől teljesen új darabokat. Lehetséges, hogy a terepen gyűjtött 
tárgyak aránya meghaladja ezt az arányt, ez azonban a raktárrendezéskor beleltározott tár
gyakra (ez körülbelül 10 százalék) vonatkozó adatok hiánya miatt csupán valószínűsíthető. 
A fennmaradó 10 százalék pedig néhány műgyűjtőtől történő vétel és ajándék mellett külön
böző intézményektől került csere vagy átadás révén a múzeumba.

A kosárgyűjtemény első darabját, az 5088-as leltári számú, Borszékről származó 
gyékényszatyrot Xántus János gyűjtötte 1892-ben. Ezt követően igen korán, 1894-ben továb
bi, tárolásra alkalmas kosarak kerültek Mezőkövesdről a múzeumba Brinza Mária műkeres
kedő (az „osztály rendes gyűjtője”) révén (ltsz.: 5693-5700). A következő számottevő tétel 
Jankó János nevéhez fűződik, aki 1897-ben 9 darab3 tárggyal gyarapította a meglévő állo
mányt. Herman Ottó által további két-két, gyékény-, illetve kéregtárgy érkezett Moson, illet
ve Máramaros megyéből,4 valamint egy mogyorófa kosár Beregből (ltsz.: 14834).

Ezeket az 1897-1898-as gyűjtéseket a leltározásban követik, ám a gyűjtés idejét ille
tően megelőzik azok a tárgyak, melyeket a millenniumi falu részére küldtek el az egyes várme
gyék ajándékul. A gyűjteményben ez összesen 17 tárgyat5 -  főként szakajtókat -  jelent, melyek 
Borsod, Abaúj-Torna, Szabolcs, Nógrád, Csongrád, Bács-Bodrog megyékből érkeztek. E kevés 
darabból álló gyűjtéseket követte egy jelentős tárgycsoport múzeumba kerülése: 1908-ban az 
Iparművészeti Múzeum 55 darab6 kosarat adott át, melyek között korábbi kiállítások (az 1873- 
as bécsi világkiállítás Xántus János által gyűjtött és talán az 1885-ös országos kiállítás) tárgyai 
szerepeltek (Gráfik 1997). Az 1899-től 1911-ig tartó időszakban jelentős gyűjtések nem tör
téntek. A múzeum munkatársai közül Bátky Zsigmond Komárom megyei falvakból, Semayer 
Vilibáld Szolnok-Doboka megyéből, Jankó János Szolnok megyéből, Sztripszky Hiador Mára
maros megyéből, Györffy István Hont megyéből hozott néhány tárgyat. 1909-ben a Vas várme
gyei Kultúregyesülettel történő csere révén 17 darab kosárral7 gyarapodott a gyűjtemény. Eb
ben az időszakban 158 darab, a későbbi kosárgyűjteménybe tartozó tárgy került a múzeumba.

A két világháború között a gyarapodás az előző korszakhoz képest visszaesett: 57 
tárggyal gyarapodott a gyűjtemény. Ezekből 22 darab volt olyan, amely nem muzeológusok 
révén került a múzeumba (hanem például az Iparművészeti Múzeum adta át 1920-ban, va
lamint a kecskeméti Városi Múzeum ajánlotta fel ajándékként 1933-ban8). A többi 35 tárgy 
elsősorban Györffy István, Gönyey Sándor, Gunda Béla, Tagán Galimdsán és Fél Edit gyűj
téseinek köszönhető.

3 Ltsz.: 10904, 10921, 10948-10949, 10957, 10965, 10978, 11031, 11106.
4 Ltsz.: 11393-11394, 14932-14933.
5 Leltári számaik 20483 és 23876 között elszórtan találhatók.
6 Leltári számaik 15004 és 15455 között elszórtan találhatók.
7 Leltári számaik 77387 és 77426 között elszórtan találhatók.
8 Ltsz.: 119472, illetve 132635 és 132682 között elszórtan.
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Az 1945-től 1950-ig tartó korszakban a háború utáni nehézségek és az önálló mú
zeum megteremtésének munkálatai miatt jelentős gyarapodás nem történt. Csak az 1950-es 
év volt kiemelkedő; ekkor 49 darab tárgy került a gyűjteménybe, főként Tolna megyéből. 
Morvay Judit Pálfán és Sárszentlőrincen,9 Szolnoky Lajos Kisszékelyen,10 Takács Lajos Misz- 
lán11 végzett gyűjtéseket. Molnár Balázs és Hofer Tamás 8 tárgyat12 hozott Komádiból. Raf- 
fay Anna Tahitótfalun végzett gyűjtésének mérlege szintén 10 tárgy.13 Két új darab a tisza- 
igari kutatásnak köszönhető (ltsz.: 50.14.49, 50.14.94).

A gyűjtemény tárgyainak száma a következő két évtizedben emelkedett jelentős 
mértékben, összhangban a múzeum más gyűjteményeivel. Az 1951-től kezdődő időszak na
gyobb gyűjtései a múzeum akkori muzeológusai által végzett terepmunkáknak köszönhetők.
1951-ben Szolnoky Lajos Vajdácskán gyűjtött 4 darab14 tárgyat. Szabó Mátyás, Istvánovits Már
ton és Morvay Judit Oriszentpéterről hozott 11 tárgyat15 1953-ban. Az 1954-es, Bodonyban 
végzett monografikus gyűjtés mérlege 10 új szerzemény16 Boross Marietta, Csilléry Klára és 
Morvay Judit révén. Erdélyi Zoltán 1958-ban Bernecebarátiban, 1960-ban Kemencén gyűj
tött tárgyakat.17 Ugyancsak 1960-ban Morvay Judit Vas megyei falvakban (Velem, Szentpéter- 
fa, Nagykölked, Felsőszölnök) végzett terepmunkát, melynek eredményeként 37 darab18 
tárgy került a gyűjteménybe, melyek spiráltechnikával, szalmából készültek. (Használatukról 
lásd részletesen N é p r a j z i  É r t e s í t ő  1961. 78.) Ezek mellett a kisebb tárgycsoportok mellett 
az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején a múzeum kutatói révén rendszeresen ke
rült be egy-két tárgy olyan falvakból, ahol néhány éven keresztül tartó kutatómunka folyt. így 
például Örhalomból, Mohácsról, Dunapatajról, Szeremléről, Kékről, bukovinai székelyeknek 
otthont adó Tolna megyei településekről.

A következő évtizedben több meat tárgy került a gyűjteménybe egyetemi hallga
tók gyűjtései révén. 1962-ben Csilléry Klára irányítása mellett Jászberényben végeztek terep
munkát, melynek eredménye 13 tárgy (ltsz.: 62.91.1-62.94.13). Ugyancsak ebben az évben 
Bagról (ltsz.: 62.94.57-62.94.66), valamint 1963-ban Tiszanánáról (63.85.149-63.85.161) 
kerültek be ily módon kosarak. (A tárgyak használatáról lásd M o r v a y  1963. 116-118; 1965. 
204, 207.) Ebből az időszakból két tematikus gyűjtést érdemes kiemelni. 1964-ben Morvay 
Judit és Molnár Mária rekonstruáltatta és gyűjtötte össze Tyúkod község gyékényből előállít
ható tárgyait (ltsz.: 64.87.1-64.87.69). (A szatmári tárgygyűjtésről részletesebben lásd M o r - 

V A Y -M o l n á r  1966). 1966-ban Boross Marietta végzett Felsőszölnökön jelentősebb kosár
gyűjtést (ltsz.: 66.39.1-66.39.17).

Az 1960-as évek végétől látványosan megtorpanó tárgygyűjtés nem csupán a ko
sárgyűjteményt, hanem a teljes tárgyállományt érintette. Az új vezetés új koncepciójának 
megfelelően előtérbe helyezte a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum szervezését, és

9 Ltsz.: 142910, 142912, illetve 142946-142948.
10 Ltsz.: 142970-142971, 142973, 142981, 142987-142988.
11 Ltsz.: 143005, 143028, 143043-143044, 143046.
12 Ltsz.: 143180, 143193, 143198, 143218-143219, 143226-143228.
13 Ltsz.: 50.07.3, 50.07.17, 50.07.22-50.07.26, 50.07.30, 50.07.32, 50.07.34.
14 Ltsz.: 51.12.1-51.12.2, 51.12.6-51.12.7.
15 Ltsz.: 53.120.13, 53.120.15-53.120.19, 53.120.21, 53.120.38, 53.120.54, 53.120.62-53.120.63.
16 Ltsz.: 54.93.22-54.93.24, 54.93.35-54.93.38, 54.93.40, 54.93.70, 54.93.137, 54.93.189-54.93.191.
17 Ltsz.: 58.34.1-58.34.3, illetve 60.63.8, 60.63.20, 60.63.22-60.63.23, 60.63.53.
18 Leltári számaik 60.88.20 és 60.88.204 között elszórtan találhatók.
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egyben elbizonytalanította a korábbi gyűjtési elvek követőit ( H o f f m a n n  1969). Az 1970-es 
években költözött a múzeum jelenlegi épületébe, s a költözési munkák, az anyag becsoma
golása, jegyzékbe vétele, az új raktárak kialakítása, az anyag elrendezése több évet vett el 
egyéb muzeológiai feladatok megoldásától. Ugyancsak ez az az időszak, amikor tendenciasze
rűen megjelentek a Budapesten, közvetítők révén vásárolt műtárgyak az egyes gyűjtemények
ben. A kosárgyűjteményben azonban viszonylag kevés ezeknek a daraboknak a száma.

Az 1970-es évek gyarapodása meglehetősen csekély. Takács Lajos az 1970-1972- 
es év csökkenő tendenciáinak okait a következőkben látta: múzeumi belső átszervezések, a 
Magyar Osztály csökkenő létszáma és az a körülmény, miszerint „nem kis szerepet vállaltak 
egyesek a néprajz soron következő centrális feladatainak megvalósításában is” (T a k á cs  1973b. 
109). A személyi változások -  ahogyan Takács Lajos írta: a „csökkenő Magyar Osztály” -  több 
gyűjtemény muzeológusára is vonatkoztak. Morvay Judit, a kosárgyűjtemény kezelője, létre
hozója is ekkor, 1972-ben ment el a Néprajzi Múzeumtól az MTA Néprajzi Kutatóintézeté
be. Utolsó nagyobb lélegzetű, gyűjteményben végzett munkája az 1970-es raktárrendezés és 
az azt követő leltározás. Az évtized jelentős gyarapodásai közé tartozik Molnár Mária szak- 
nyéri gyűjtése (ltsz.: 76.80.42-76.80.58). Az ezt követő években jórészt kisebb vásárlások ré
vén gyarapodott a gyűjtemény.

Az 1980-as években egy Mezőkövesden végzett terepmunka jóvoltából kerültek 
be kosarak,19 majd Molnár Mária egyetemi hallgatókkal gyűjtött tárgyakat Dombrádon (ltsz.: 
82.97.48-82.97.52). 1985-ben és 1988-ban a besenyőtelki terepmunka eredményezett egy 
kisebb tárgycsoportot.20 Egy másik munkacsoport -  Sáfrány Zsuzsa, Szolnoky Lajos és 
Szuhay Péter részvételével -  Jászkisérről hozott 9 darab kosarat (ltsz.: 87.16.13-87.16.21), 
melyek -  kettőt kivéve -  egy helybeli kosárkötő specialista munkái. 1994-től 1996-ig a gyűj
temény vezetését Barati Antónia vette át, aki Tiszadorogmán végzett gyűjtéseket.

A gyűjtemény tárgyféleségei három szempont: 
A g y ű jtem én y  je len leg i az anyag, a technika és a használat alapján há-
ö ssze té te le  rom nagy csoportba sorolhatók. Elsőként

azokról a fonott edényeket kell megemlíteni, 
amelyek a parasztgazdasághoz, főként a termelő funkcióhoz kapcsolódnak és többségükben 
maguk a használók készítették el. Önálló csoportot képeznek azok a tárgyak, amelyek főként 
szállító és tároló edényekből állnak. Újabb keletűek, sok közöttük a vesszőmunka. Készítőjük 
szinte minden esetben specialista, de leginkább iparos, mivel ezeknek a tárgyaknak reprezen
tációs funkciója is van. Külön egységet alkotnak az egyedi funkcióra készült speciális formák. 
Példaként említem meg a pártatartó kosarat, a tortaszállító kosarat vagy az ablakra való gyé
kényrolót és ajtószegélyt. A kosarak a használat terén a fenti nagy csoportokon belül megle
hetősen nagy változatosságot mutatnak, mely elnevezésükben is megmutatkozik. S ez a sok
féle funkció vonatkozik ugyanazon időszakra is és időbeli egymásutániságra egyaránt. Például 
ugyanazon kosár szolgálhat terményszedésre, szállításra, sőt gyakran mérésre is. Mindezekre 
-  a teljesség igénye nélkül -  néhány jellemző példa:

19 Ltsz.: 81.12.15, 81.12.29, 81.12.32-81.12.33, 81.24.5.
20 Ltsz.: 85.71.1, 85.72.1, 85.75.1, 85.76.1-85.76.6, 85.77.1, 85.81.19-85.81.20, 85.97.190-85.97.193, 

85.101.10-85.101.11, 85.118.17-85.118.19, 85.136.12, 85.153.6, illetve 88.11.18-88.11.19, 88.12.10- 
88.12.11.
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-  állattenyésztéshez kapcsolódók: abrakdó, takamánybordó, tyúkftltetö, csirkéskosár, csir
keborító;

-term ény szedésére, mérésére, szállítására szolgáló kosarak: krumpliszedő, krump
limérő, gyümölcsszedő, málnás, almaszedő, gyümölcsös;

-  tartóedények: gabonás kas, szalonnát, bústartó kas, liszttartó, dohánytartó, kenyértartó, bab
tartó, diótartó, evőeszköztartó, gyufatartó, virágtartó, orsós kosár, varrókosár, pénzes kosár;

-  szállító eszközök: puttony, tarisznyakosár, hátikosár, félkosár, karos kosár, szatyor;
-  konzerválásra szolgáló kosarak: aszaló, párszárító, sajtszárító, gombaszárító;
-  a ház berendezési darabjai: falvédő, lábtörlő, seprű, meszelő, ülcsik;
-  speciális darabok: vödör, kancsó, ökörkalap, csizma.

A kosárgyűjtemény tárgyai tagolódhatnak az értékek mentén is, használati és esz
tétikai értékkel is bírhatnak. E kétféle értékű tárgyegyüttes lényegében fedi az otthon készí
tett, illetve az ipari termékek csoportját. A kosarak esztétikai értékét adhatja az alapanyag mi
nősége, a nyersanyag előkészítésének módja és a tárgy készítésének, a készítő technikai tudá
sának színvonala.

Lényegesen kisebb számú együtteseket alkotnak a ténylegesen díszített darabok. Kü
lönleges értéket kaphat egy kosár egyedi formálása révén, például egy kalapos emberfejet formá
ló fedelű dohánytartó. A gyűjteményben 10 darab ilyen tárgy található. A szalmából spiráltech
nikával készített tálszerű edények kedvelt díszítésmódja az áttört mintasor. Kenyértartót, varró
kosarat is szívesen díszítenek ezzel a módszerrel (32 darab van ezekből). Rátétes díszítést is al
kalmazhatnak ugyancsak szalmából készült darabokon (a gyűjteményben 19 darab). Ezzel a mód
szerrel írták rá a már emlitett szakajtóra is a készítés évszámát A vesszőből készült kosarak egy 
részét köteges íveltfonással teszik díszessé (a gyűjteményben 65 példánya van). Több kosár dí
szítése, főként a vesszőkosaraké színezéssel, festéssel is történhet (18 ilyen tárgy került be).

Ezek a díszes tárgyegyüttesek kivétel nélkül szimbolikus értékkel is bírnak. A la
kodalom napján közszemlére kitett kalotaszegi kelengye kerámiái mind ívelt fonású kosarak
ban voltak, de ilyen kosarakban vitték az ebédet a gyermekágyas asszonynak is. Ezzel a tech
nikával fonják a tálaláskor használt kenyereskosarakat is. A rátétes, színes díszítést többnyire 
a kenyértartó kosarakon találhatjuk meg. Áttört mintájúak a különböző tartóedények. Vala
mennyi díszített darab állandó helye a házban volt, s a tárolás mellett dísztárgyakként is funk
cionáltak, mint például a szép formájú dohánytartók vagy az a két kőszegi nagyméretű fede
les szalmakosár, melyek eredetileg gabonatartók voltak. Lehetnek továbbá a tálalás eszközei, 
valamint szolgálhatnak presztízsjavak szállítására, növelve azok értékét, pótolva a mai díszes, 
ünnepélyes csomagolásmódot.

A gyűjtemény tárgyai alapanyaguk szerint a következőképpen oszlanak meg: 55 szá
zalékuk gyékényből, illetve szalmából készült, 40 százalékuk vesszőből, a fennmaradó 5 szá
zalékuk nádból, kéregből, gyökérből, kukoricacsuhéból, cirokból, drótból és műanyagból ké
szült. A vesszőből készült tárgyaknak valamivel kevesebb mint fele (18 százaléka) hántolat- 
lan, a többi (22 százalék) pedig hántolt vagy hasított vessző.

Az alapanyag, a készítés technikája, valamint a tárgyféleség szoros összefüggésben 
áll egymással. A gyűjteményen belül jelentős tárgyegyüttest képviselő gyékényből és a szal
mából készült kosarak nagy többségében spiráltechnikával készültek (Csalog 1963). Megta
lálhatók ezenkívül a hántolatlan vesszőből láncvetülékes technikával készült darabok, illetve 
a négyzetrendszeres technika is.
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A gyűjteményben lévő műtárgyak mintegy 17 százaléka esetében pontosan ismert 
a készítés ideje.21 (A legkorábbi datált tárgy egy jászberényi szalmaszakajtó [ltsz.: 62.94.3], 
melynek készítési ideje 1847.) Ennek az anyagnak kb. a fele a vásárlás idején, gyakran meg
rendelésre készült. A gyűjtemény felénél meghatározható a gyűjtés ideje és a terepen gyűj
tött adatok alapján egy rövidebb-hosszabb időszak a készítés idejére vonatkozóan. Ezzel kap
csolatban nincs adat a gyűjtemény tárgyai 32 százalékáról. A rendelkezésre álló információk 
alapján elmondható, hogy az ismeretlen készítésű tárgyakat figyelmen kívül hagyva a fenn
maradó anyag (68 százalék) majdnem egyharmada bizonyosan a 19. század második feléből 
származik (20 százalék). A további nagyobb rész pedig egyformán oszlik meg (24-24 száza
lék) a 20. század első és második fele között.

A kosárgyűjtemény állományának 89 százaléka esetén ismerjük a gyűjtés helyét 
(legalább a megyét), de majdnem ilyen arányban a készítés vagy a használat helyét is. A lo- 
kalizálatlan kosarak nagy része raktárrendezések alkalmával került elő, így a tárgyakra vonat
kozó pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre. Ezeken kívül van néhány Budapesten vá
sárolt darab, melyeknek szintén nem ismerjük sem a készítési, sem a használati helyét. A tár
gyak ismert származási helyeinek megoszlása meglehetősen egyenetlen. Mindössze 19 olyan 
megye van, ahonnan tíznél több tárgy került be a gyűjteménybe. (Csökkenő sorrendben az 
alábbiak: Vas, Szatmár, Zala, Heves, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Borsod, Tolna, Jász-Nagykun- 
Szolnok, Szabolcs, Csongrád, Hont, Sopron, Gömör, Zemplén, Hajdú, Nógrád, Bihar, Bara
nya, Háromszék.22) Ugyanakkor az e megyékből való tárgyak teszik ki a lokalizált tárgyak há
romnegyed részét. Az anyag nagy részét az előző fejezetben számba vett nagyobb gyűjtések 
alkotják. Kiemelkedően sok tárgy származik Vas megyéből (15 százalék), Szatmár megyéből 
(11 százalék). Utóbbinak több mint kétharmadát a tyukodi gyűjtés alkotja. 8-9 százalékos a 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, a Heves és a Zala megyei tárgyak aránya. Az előbbiek közül kiemelke
dik Dunapataj, Tahitótfalu és Bag, a Heves megyeiek közül Bodony, Tiszanána és Besenyő- 
telek, a Zala megyeiek közül Baglad, Magyarszerdahely. A következő nagyobb csoportot a 
Borsod megyei, főként mezőkövesdi és tiszadorogmai tárgyak jelentik.

A földrajzi megoszlás aránytalanságai mellett feltétlenül ki kell emelni, hogy a 
gyűjteménybe tartozó tárgyak készítésének központjaival foglalkozó publikációkat (Sa jó - 
v ö l g y i 1895; G ö n y e y  1929; Szűcs 1933; V é g h  1939; K á l m á n  1942; I l ia - J u h á s z  I960; 
K o z á k  1976) számba véve azt láthatjuk, hogy az ezekben megemlített falvakból, vidékekről 
csak igen kevés számú darabbal rendelkezik a múzeum.23 A gyékényszövés hazájából, Bod
rogközből, Sárrétről, Tápéról, a Fertő vidékéről alig gyűjtöttek tárgyakat. Gaul Károly 1902- 
ben közölt, vesszőiparról szóló munkájában felsorolja azokat a megyéket, ahol a legtöbb csa
lád ezzel foglalkozott (G a u l  1902. 34-35): Baranya, Borsod, Fehér (sic!), Nyitra, Pozsony, 
Szolnok-Doboka és Trencsén megyéket. Ezek közül mindössze két megyéből, Borsodból és 
Baranyából található a gyűjteményben tíznél több tárgy. Gaul könyvéhez hasonlóan -  mely
ben „közvetlen haszonnal járó monografikus rajzok, tanulmányok” szerepelnek (G a u l  1902. 
1) -  praktikus célokat szolgál Nagy Mari és Vidák István könyve ( N a g y - V id á k  1978), mely

21 A tárgyak megoszlása az ismert készítési idő alapján: 1847:1, 1860: 1, 1866: 1, 1896: 1, 1904: 1, 1910: 
1, 1914: 1, 1924: 2, 1925: 2, 1929: 2. 1930: 2, 1934: 2, 1938: 1, 1942: 1, 1950: 21, 1953: 1, 1955: 2, 
1958: 4, 1963: 2, 1964: 70, 1965: 1, 1975: 2, 1978: 2, 1980: 1, 1985: 6, 1991: 2, 1992: 6, 1993: 20.

22 Tizenegy olyan megye van, ahonnan egy-két tárgy került be.
23 Tiszadorogmán ugyan folyt tárgygyűjtés Barati Antónia révén, azonban ez a munka félbeszakadt.
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komoly helyszíni gyűjtésekre épült. Boross Marietta szalmafonással, csuhéfonással, gyékény
termeléssel és kosárfonással foglalkozó szövetkezetek székhelyét vette számba (B o r o ss  1962. 
27), Juhász Antal pedig összefoglaló tanulmányt írt a vesszőfonásról, gyékénymunkáról és 
szalmakötésről, számos fontos helységet felsorolva, ahol napjainkig élnek ezek a foglalkozá
si ágak ( J u h á sz  1991b). Ezek közül jó néhány azoknak a száma, amelyek termékei ugyancsak 
hiányoznak a gyűjteményből (például Hajdúnánás, Kiskunfélegyháza, Csorna, Lébény, Tápé, 
Bősárkány, Pusztasomorja, Alpár, Békés).

A földrajzi aránytalanságok felszámolásához mindenképpen szükséges lenne azo
kat a „központokat” felkeresni, ahol a cigányok vették át a kosárfonás gyakorlatát. Ez esetben 
azonban nem csupán földrajzi aránytalanságról van szó, hanem a kosárgyűjtemény egyik leg
nagyobb hiányosságáról, nevezetesen annak a folyamatnak a dokumentálásáról, melynek so
rán a kosárfonó szakma -  veszítve parasztgazdasági jelentőségéből -  átkerült a cigányokhoz. 
Ezt a folyamatot nem dokumentálta a néprajztudomány, csupán a végeredmény ismert a 
gyűjteményben őrzött tárgyak alapján.

A kosárgyűjtemény katalógusszerű feldolgozá-
A gyű jtem ény  fe ld o lg o zo ttság a  sa nem történt meg annak ellenére, hogy azon

kevés tárgyféleségek közé tartozik, amelynek 
tipologizálása Csalog Zsolt révén elkészült (CSALOG 1962). A tipológiai kategóriákat négy té
nyező -  a technika, a nyersanyag, a funkció és a forma -  kombinációjaként alakította ki, mi
közben figyelembe vette a szomszéd népek anyagát, valamint a történeti, őskori anyagot is. 
A kosárgyűjtemény anyaga részét képezte a feldolgozás adatbázisának.

A kosárgyűjtemény tárgyairól néhány publikáció jelent meg. Először Bátky Zsig- 
mond Útmutatója ban szerepeltek kosarak. A szerző a 12. táblán tizennégy tárgyon keresztül 
mutatja be az akkorra már múzeumba került típusokat, érzékeltetve a kosarak használatának 
sokszínűségét (B á tk y  1906a. 61-63). Emellett csupán a Néprajzi Értesítő tárgygyarapodási 
beszámolói ( N épra jzi É r t e sít ő  1961.76-78; M orvay  1962b. 220-222; 1963.116-118; 1965. 
204-207), valamint (a tyukodi gyékényanyag kapcsán) a szatmári gyűjtést leíró tanulmány 
(M o r v a y - M o l n á R 1966) foglalkozik a gyűjtemény egyes tárgyaival. (A Magyar néprajz Kéz
művesség kötete számára Juhász Antal végezte el a kosárkészítéssel foglalkozó szakmák össze
foglalását, ami főként a meglévő szakirodalomra épült, nem pedig a gyűjteményekben fellel
hető tárgyi anyagra támaszkodott [Ju h á sz  1991b].) Illusztrációként Fél Edit és Hofer Tamás 
Magyar népművészet című könyvében négy szalmából készült kosár szerepel ( F é L - H o f e r  1975. 
44. és 46. kép).24

A kosárgyűjtemény nyilvántartási feldolgozottsága szinte teljes, az 1994-es, a gyűj
temény átadásakor végzett revízió során a gyűjteményt átvevő Barati Antónia pótolta a hi
ányzó leírókartonokat és tárgyfotókat. A revízió során megtörtént a tárgyak tisztítása, illetve 
a selejtezésre szánt tárgyak számbavétele.

24 Egy Csongrád megyei kenyértartó és három tartóedény (Baglad, Alsónyék, Tarnabod).
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Felfogásom szerint a muzeológia tárgyát képe-
A g y ű jte m é n y  jövője zik a „kosarak” mindaddig, amíg a gyűjtemény

fent vázolt rendszere elveiben és szerkezeté
ben nyomon követhető. A kutatás tárgya a tényezők érvényesülése, a változás, az átalakulás 
folyamatának vizsgálata és dokumentálása.

A kosárgyűjtemény anyaga további fejlesztésének lehetősége a gyűjtemény összetéte
léből következik. Mindenekelőtt annak a változásnak a dokumentálására gondolhatunk, amely
nek jelei két irányba mutatnak, s két területen jelentkeznek, a nyersanyag és a készítés minősé
ge terén. Egyszerre jelennek meg a műanyagok mellett a termesztett alapanyagok. A mesterség 
egy részét a cigányok veszik át, miközben kézműiparrá, iparművészetté alakul.

A kosarak nagyobbik része a parasztgazdaság termelői szférájába tartozott, egy jó
val kisebb pedig a fogyasztói szférába. Nem volt túlságosan jelentős a presztízs értékű, szim
bolikus jelentésű tárgyak aránya. Az e téren bekövetkezett változás a korábban készült, de 
még őrzött kosarak esetleges funkcióváltásának vizsgálatával történhetne meg. Annak a folya
matnak a dokumentálásáról van szó, amelynek során a korábban használati tárgyként szolgá
ló darabok átkerülnek egy másik szférába, ahol szimbolikus, esztétikai, kulturális értékkel bír
nak a korábbi, használati értékkel szemben.

A kosárgyűjtemény anyaga eddigi és új elvek szerinti kiegészítésének -  akár re
konstrukciók általi -  bővítésének kérdése a Néprajzi Múzeumban őrzött kosarak teljes kata
lógusszerű feldolgozása után válaszolható meg pontosan. A geográfiai központok eddig is
mert anyagát „az ökológia elméleti-fogalmi eszközeivel” (Hofer 1980. 114) kellene újraér
telmezni és további anyaggal kiegészíteni. A Csalog Zsolt által kidolgozott rendszer alapján 
történő feldolgozás tovább fejleszthető a számítógép adta lehetőségek alkalmazásával. Kiraj
zolódnának a valóságos tárgyi rendszerek, amelyeknek csak töredéke fedhető fel a gyűjte
ményben, illetőleg némelyek csak sejthetők csupán.

A gyűjtemény önállósága, úgy tűnik, megkérdőjelezhető a fentiekben megismert 
adatok alapján. Mindezek ellenére érdemes megtartani önálló tárgyrendszere, de leginkább 
a raktározás, a speciális állagmegóvás érdekében.
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A Néprajzi Múzeum Magyar Osztályának gyűj- 
A m este rség g y ű jtem én y  tu d o m án y - teményei sorában ezen ismertető írásakor a 
tö r té n e ti  e lő zm én y e i mesterséggyűjtemény a maga mintegy 12-13 000

műtárgyával nagyságrendjét tekintve a negye
dik. A tárgyi emlékanyagnak -  különböző szempontok szerinti -  múzeumi-muzeológiai gyűj
teményekbe való tagolása következtében kialakított kollekció természetesen -  hasonlóan 
más gyűjteményekhez -  nem fedi le a „mesterség” címszó alá fogalmilag besorolható tár
gyak, eszközök, termékek körét. Talán elég e vonatkozásban az egyik legnagyobb gyűjte
ménytestre, a kerámiagyűjteményre utalni, mely akár egyeden önállósult mesterséggyűjte
ménynek is tekinthető. Megtalálhatók benne ugyanis mindazon tárgyféleségek, melyek más 
mesterségek esetében az úgynevezett mesterséggyűjteményben kerültek elhelyezésre. Ezzel 
a ténnyel lényegében azokra a kérdésekre irányítjuk a figyelmet, melyek -  eltérő hangsúl
lyal és nagyságrendben, de -  többé-kevésbé minden gyűjtemény esetében jelen vannak. 
Egyfelől hogy a kialakult/kialakított gyűjtemények tartalmilag-tematikailag alkalmasak-e a 
műveltség egy körülhatárolt területének leképezésére? Másfelől hogy muzeológiai szem
pontból feltétlenül indokolt-e, illetve tudományos szempontból tartható-e a hagyományos 
múzeumi gyakorlat? A kérdésekre adandó válaszok megfogalmazásánál minden bizonnyal 
segítségünkre lesznek az egyes gyűjteményi áttekintések, de a végső álláspontok kialakításá
ban feltehetően nem kerülhetők meg általános múzeumi-muzeológiai elvek és módszerek 
(például nyilvántartási rend, dokumentációs eljárások, műtárgyvédelem, gyűjteménygyarapí
tás) felülvizsgálata sem.

A mesterséggyűjtemény alakulástörténetét kutatva két jelenségre azonnal ráirányít
hatjuk a figyelmet. Az egyik az, hogy a Néprajzi Múzeum magyar gyűjteményeinek megala
pozását célzó és szolgáló 1872. évi gyűjtési program lényegében tekinthető egyfajta mester
séggyűjtemény létrehozásának is, amennyiben abban a kifejezetten háziipari, kézműipari tár
gyak gyűjtésének hangsúlyozottságára utalunk (X á n t u s  1872; G r á f ik  1997). A másik egy ez
zel látszólagos ellentmondásban álló tény, hogy az önálló mesterséggyűjtemény viszonylag 
későn formálódott ki, s ebben a folyamatban egyfajta tartalmi-tematikai szűkülés érvényesül.

A mesterséggyűjtemény kialakulásánál -  miként a múzeum más gyűjteményeinél 
is -  természetesen hatott az is, hogy a magyar néprajztudomány, a néprajzi kutatás és muzeo-



lógia miként tagolja a népi műveltség tárgyi emlékanyagát, milyen keretek között, milyen 
bontásban, illetve milyen összefüggésrendben vizsgálja a hagyományos paraszti kultúrát.

Tanulságos, ha az első, több vonatkozásban a még ma is fennálló gyűjteményi rend 
kialakulásával kapcsolatos, illetve annak kialakításában is szerepet játszó múzeumi-muzeoló- 
giai módszertani alapvetésként is értelmezhető elképzelést felidézzük. Azt tapasztaljuk, hogy 
a mesterséggyűjtemény önállóságának csirái már Jankó János 1894-es gyűjteményfelállitási és 
-rendezési tervezetében1 megtalálhatók. A tudománytörténeti hűség megköveteli, hogy utal
jak arra, hogy elméletileg a tematikus csoportosítás kérdése már Xántus Jánosnak az Ethno- 
graphiában közzétett indítványában fellelhető (X Á N T U S  1892). Tudjuk, hogy Jankó János 
programja lényegében egybeesett a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi tárának önálló épü
letbe való (ideiglenes) elhelyezésével (B A LA SSA  1968; SZEM K EŐ  1997a), továbbá azzal a ko
rabeli törekvéssel, hogy egy közgyűjtemény minél nagyobb anyaga -  egyfajta tanulmányi rak
tár formájában -  a szakma és közönség érdeklődésének rendelkezésére állhasson.

Jankó János tervezetében (az I-VII. csoportok között) az alábbiakat olvashatjuk: 
„III. A kézi munka (házi vagy kisipar eszközei) A. Férfiak munkája 1. Faragás (E sorozat az 
anyag szaporodtával még sok mással bővülhet.) 2. Fazekasság (E sorozat az anyag szaporodtá- 
val még sok mással bővülhet.) B. Nők munkája 1. Fonás 2. Szövés 3. Hímzés (varrottasok).” 
(Idézi Sz e m k e ő  1997a. 60.)

A terv megvalósulása pontosan nehezen rekonstruálható, azt azonban tudjuk, hogy 
a Csillag utcai költözés során megvalósult a Néprajzi Múzeum első állandó kiállítása (V ik á r  
1898; G r á fik  1998), mely döntő többségében magába fogadta az osztály műtárgyait, s ily 
módon értelemszerűen az akkor már rendelkezésre álló s később a mesterséggyűjteménybe 
sorolt tárgyakat is. Ez az anyag természetesen még nem volt mai értelemben vett gyűjtemé
nyi egységekre tagolva. A rendelkezésünkre álló törzskönyvi bejegyzésekből azt tudjuk csak 
visszavetíteni, hogy a később kialakított mesterséggyűjteménybe sorolt tárgyak köréből me
lyek voltak már ekkor a Néprajzi Múzeum tulajdonában.

A múlt század végén megindult s a századelőn már szervezett, szakmai irányítás 
mellett folyó országos múzeumi gyűjtőmunka, kifejezetten gyűjteményünk szempontjából, 
úgy tűnik, hogy a vidéki múzeumokban teljesebb körű volt. Túl azon, hogy: „A tárgygyűjtés 
sürgető voltát hangoztató felhívások, útmutatók érvrendszere nagyon hasonló volt a Nemze
ti Múzeum Néprajzi Osztálya hangadó szakembereinek és a vidéki múzeumok munkatársai
nak megnyilatkozásában.” (Szilá g y i 1990. 16.) „Minden vidéki múzeum legelső feladatai 
közt tartotta számon a kisiparok emlékanyagának rendszeres gyűjtését. Nem csupán a céhes 
vagy kontár mesterek készítette s a nép használta tárgyakra, munkaeszközökre terjedt ki a fi
gyelem (ahogyan az Bátky idézett fogalommeghatározásából logikusan következnék), hanem 
szervezeti életük és termelő tevékenységük dokumentumai is az etnográfiai érdeklődés elő
terében állottak.” (S z il á g y i  1990. 18.) Később, különösen az Etimológiai Adattár gyűjtemé
nyeinek kiépülésével és bővülésével, valamint a tárgygyűjtő programok kiterjedésével mára 
már a Néprajzi Múzeum anyaga is szélesebb körűvé vált a kézműves tevékenységek doku
mentálásában.

A Néprajzi Múzeumba került tárgyak, illetve általában a múzeumok és közgyűjte
mények néprajzi tárgyainak kezelésére, elhelyezésére, tárolására, tematikus tagolására vonat
kozó szakmai útmutatót 1906-ban tette közzé Bátky Zsigmond (B á t k y  1906a). A tárgyi em-
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lékek úgynevezett csoportokba való beosztását javasolva 14 csoportot különböztetett meg. 
A kötet ábrákkal és fényképekkel illusztrált s a Néprajzi Múzeum anyagából válogatott pél
datárat is bemutat. A csoportok megnevezését tekintve a VI. fonás-szövés szerszámai (65-72 
tábla), X. kismesterségek (99-107. tábla) és a XIV. céhemlékek (113. tábla) tartalmaznak 
olyan tárgyakat, amelyeket mai gyakorlatunkban is a mesterséggyűjteménybe sorolunk (BáT- 
KY 1906a. 201-221, 283-306, 320-323). Az egyes csoportok között -  mint arra bevezető
jében a szerző is utal - , valamint a későbbi gyűjteményi besorolások szerinti hovatartozásban 
természetesen vannak átfedések, átmenetek, illetve egyes tárgyaknál fennáll azoknak az egyik 
vagy éppen másik csoportba sorolási lehetősége. A legkirívóbb példák ebben a vonatkozás
ban a kismesterségek körében tárgyalt fazekas- és kályhásmesterségek, melyek tárgyai később 
az önállósult kerámiagyűjteményben kaptak helyet.

Érdemes itt egy kis visszatekintést tennünk a gyűjtemény témakörének, illetve 
tárgycsoportjának századfordulós szakirodaimában előforduló megnevezéseivel kapcsolatban. 
A gyűjtőfogalmak szintjén felbukkantak a „háziipar”, „kézműipar”, „kézi munka”, „kisipar”, 
„mesterség”, „kismesterség”, „céhemlék” kifejezések. Az egyes tevékenységek konkrét megje
lölésével pedig a „faragás”, „fazekasság”, „fonás”, „szövés”, „hímzés” („varrottasok”) megne
vezések tűntek fel. Az utóbbiak később átkerültek a kialakult textil- és viseletgyűjteménybe, 
csakúgy mint a szövés-fonás késztermékei, melyeknek ily módon csak a munkaeszközei ma
radtak az eredeti besorolásban. A Bátky-féle Útmutató tábláin azonban további kézműves-te
vékenységek jelennek meg tárgyakon, munkaeszközökön, késztemékeken keresztül. Ilyen 
például a pintér, a köteles, a csizmadia, az ács, a kádár, a lakatos, a kovács, a bognár, a szűcs, 
a varga, a tímár, a szűrszabó, a mézeskalácsos, a kékfestő, a kályhás, az esztergályos, az asz
talos, a takács, melyek több-kevesebb tárggyal szerepelnek a kötetben.

Minden múzeum életében, Így a Néprajzi Múzeum esetében is jó lehetőséget nyújt a 
gyűjteményi anyag áttekintésére egy-egy újabb állandó kiállítás rendezése. Igaz ez még az olyan, 
szakmai kompromisszumot követelő körülmények közötti megvalósításokra is, mint amilyenekre 
a története során folyamatosan ideiglenes otthonban működő Néprajzi Múzeum kényszerült. 
1922-ből rendelkezésünkre áll a korabeli állandó kiállítás vezetője, mely egyrészt tükrözi a gyűj
teménykezelési szempontból osztadan műtárgyállományt, másrészt bizonyos témák, tárgykörök 
kezelésében kiállítástechnikai szempontok érvényesítése mellett már megjelenik egyes kollekciók 
kvázi „önállósulása”, azaz gyűjteményi egységként való szerepeltetése (Bátky 1922a).

Az előbbit szemlélteti jószerével az egész kiállítás, melyre a Kalauz több helyen is 
utal. Példaként a 9. tér: téli felső ruhaneműk kapcsán: „A nyugatról jövő idegennek semmi 
sem tűnik fel annyira Magyarországon, mint az a különös látvány, hogy az emberek itt állat
bőrből és nemezposztóból készített ősiszabású, felső ruhákban járnak. [...] Ez a viselet tehát 
abból a korból maradt vissza, amikor az öltözetet házilag állították elő, mely aztán lassankint 
-  de teljesen még ma sem -  a kisiparosok kezébe ment át. [...] Minthogy a mesterség népi 
talajból fakad és táplálkozik, ezek a néha pazarul kivarrott ruhaneműek, mégpedig elsősor
ban a magyar fajták (szűrök, mellesek, ködmönök, subák) a leggazdagabb és legigazabb forrásai a 
magyar népművészetnek. [...] Míg nemzetiségeinknél a népművészet teljesen a nép kezében 
van, addig a magyarságnál bizonyos díszesebb ruhadarabok készítésére külön rátermett em
berek vállalkoztak, kik mesterkedésükkel a céhes mesteremberek közé is fölemelkedtek. Ezek 
a szűrszabók, szűcsök, szíjgyártók.” (BáTKY 1922a. 21-22; kiemelés az eredetiben.)

Az utóbbira pedig példák a 10. tér: szövés-fonás szerszámai és a 11. tér: kismester
ségek kiállítási egységek. Tanulságos lenne a nem túl hosszú bevezető szövegek akár teljes
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felidézése is, de különösen figyelmet érdemlő az alábbi részlet: „A kisipar persze igen sok
féle és egyes ágazataiban felette különböző fejlettségű. Múzeumunknak jelenlegi állapotában 
nem lehet feladata, hogy minden ágazatot bemutasson, arra külön múzeum kellene.” (B áTKY 
1922a. 23.) A későbbiekben megtudjuk, hogy a kismesterségek köréből az egyik fülkében a 
szűcsmesterség teljes szerszámkészségét, egy másik helyen egy fazekasműhelyét, a 147. szek
rényben kékfestő, a 146. szekrényben bábsütő minták vannak, s a céhemlékek gyűjteménye 
elég gazdagnak mondható. Ugyanekkor a kádárság szerszámai a szőlőművelés csoportjában 
(7. tér: mezőgazdaság) kerültek bemutatásra (B á t k y  1922a. 23-24).

Újabb támpontot jelent a gyűjteményi anyag csoportosításában, mégpedig annak 
ismét kiállításon való megjelenítését tekintve, az 1929-ben megjelent újabb Kalauz (B á tk y  
1929). Az új (ámde továbbra is csak ideiglenes épületben) felállított állandó kiállításon és 
a vezetőjében már önálló tematikus egységként jelent meg a fazekasság (5. terem). A fel
földi öltözetet bemutató 4. teremben egyfajta alegységként 4 szekrényben és két táblán, 
valamint szabadon a fonás-szövés eszközei, tárgyai kerültek kiállításra, de itt találhatók a -  
későbbiekben részben az állattartás-pásztorművészet gyűjteménybe került -  mosósulykok 
és a mángorlók is. Tanulságos idézni a kapcsolódó kommentár kisebb részletét, mely sze
rint: „Ezek a szerszámok... két, egyrészt tudományos, másrészt népművészeti oldalról érdekel
nek bennünket. A tudomány érdeklődése onnan ered, hogy ez az ősi asszonyi munkakör, 
a fehérnép (»vászoncseléd«) konzervatív felfogása miatt, seregestől őrizett meg a tudományos 
vizsgálódás számára értékes eljárásokat, szerszámokat és hozzájuk fűződő nyelvkincset, a 
népművészeté pedig onnan, mert javarészüket férfi nép készíti az asszonynépnek, legény 
a leánynak. Tág tér kínálkozik tehát a faragásra és más díszítésmódra. Való igaz, hogy nincs 
még ilyen szerszámsorozatunk, mely ezzel e tekintetben vetekedhetne.” (B á t k y  1929. 27; 
kiemelés az eredetiben.)

A kiállítás 6. termében kerültek elhelyezésre Mesterség, céh főcím alatt azok a tárgyak, 
eszközök, készítmények, melyek valójában a paraszti háziiparból kifejlődött, úgynevezett kis
iparnak állítottak emléket. A kiállítási vezető itt is figyelmet érdemlő magyarázattal szolgál: 
„Még a tanult falusi, sőt kisvárosi iparos is, féllábbal paraszt, mert mesterségét csupán télen 
folytatja, nyáron meg gazdálkodik. Ebből a rendből származván, ennek körében élvén és ne
ki dolgozván, magától értetődik, hogy a kisiparosság egyes fajtái, sokszor kényszerűségből is, 
letéteményesei, de fordítva, irányítói is a konzervatív népi ízlésnek és hagyományoknak. 
A kisipar persze igen sokféle és különböző fejlettségű. Gyártmányaival eddigi szemlénkén is 
találkoztunk. [...] A középkor folyamán az iparosok, tudjuk királyi engedéllyel szigorúan zárt, 
jelentékeny jogokkal felruházott, s ezek gyakorlásában szertartásos egyesületekbe, u.n. céhek
be tömörültek. A céhrendszer nálunk 1872-ben szűnt meg, s tárgyi emlékei múzeumokba ke
rültek.” (B átky  1929. 30-31; kiemelés az eredetiben.)

Gyűjteményünk tartalmi, tematikai formálódása szempontjából is fontos az első 
jelentős néprajzi összefoglalás vonatkozó fejezete. A magyarság néprajza első kötetének Mes
terkedés című fejezetét is Bátky Zsigmond írta (B á t k y  1933b). Bevezető gondolatai nem men
tesek az 1930-as évek „paraszti romantikájától”, amikor is így ír: „Mondanunk sem kell, 
hogy népünk megismerése szempontjából mind e mesterkedések közül azok a legfontosab
bak, melyek mai napig is házimunkák maradtak. Azok a holmi érdekelnek tehát elsősor
ban, melyeket népünk ősi hagyományaihoz ragaszkodva ma is maga készít a saját haszná
latára. Nem rekeszthetjük ki azonban teljesen vizsgálódásunk köréből a kézművesség s ipa
rosság termékeit sem, hisz lényegükben legtöbbször ezek is népi munkák. Képesség és mun



Mesterséggyűjtemény 329

kamód a háziiparon keresztül öröklődött kézműveseinkre és mesterembereinkre, sőt gyak
ran ők maguk is a népből váltak ki s ha kiváltak is, továbbra is közte élnek, vele azonos 
életformában és szemléletvilágban s az ő számára dolgoznak, legtöbbször nem is állandó 
iparszerűen, hanem csak alkalmilag, mellékfoglalkozásként.” (BáTKY 1933b. 306.) Ide kí
vánkozik az egyes alfejezetcímek részletes tartalmi leírása, az ugyanis csaknem teljesen át
fogja a mai mesterséggyűjtemény anyagát (A fa megmunkálása, Az agyag feldolgozása, Bőrgyártás, 
A gyapjú feldolgozása, Növényt szálas anyagok feldolgozása, Tülök és szarv feldolgozása, Gyertyamártás, 
Szappanfőzés, Bábosság).

Ugyanakkor egyes tárgykörök, melyek itt kerültek tárgyalásra, a későbbiekben nem 
képezték a mesterséggyűjtemény anyagát, például az agyagfeldolgozás tárgyai a kerámiagyűj
teményben, a pásztorművészet tárgyai az állattartás-pásztorművészet gyűjteményben, vala
mint a kosárgyűjtemény anyaga. A gyűjtemény anyagát képező, ám a Bátky-féle fejezetből hi
ányzó mesterségek, illetve tárgyak főként a Györffy által írt Viselet fejezetben szerepelnek, 
ilyenek például a fésűs, kékfestő, szűrszabó, szabó, gombkötő, csizmadia (Györffy é. n.). Né
hány kisebb jelentőségű mesterségről is más fejezetekben esik szó, ilyen a csipke- és fémmun
ka (Viski 1933b), illetve a hangszerkészítés (Kodály 1937). A magyarság néprajza illusztrációi 
alapján -  melyek túlnyomó többsége a Néprajzi Múzeum anyaga alapján készült -  az a tény 
derül ki, hogy a két világháború között a Néprajzi Múzeumban a fazekasság, a szűcs- és a 
szűrszabómesterség kapott kitüntetett figyelmet.

A múzeumban gyarapodó tárgyi anyag múzeumi kezelésének gyakorlatára a két vi
lágháború között hatással volt a magyar kutatók külföldi múzeumokban szerzett tapasztalata 
is. Főként skandináviai (svéd és finn) tanulmányutak hatása alatt fogalmazódtak meg K. Ko
vács László néprajzi muzeológiáról és a néprajzi gyűjtés módszertanáról írott gondolatai (KO
VÁCS 1939a). Mint azt a szerző kifejti: „A magyar tárgyi néprajzi kultúrát, jobb áttekintés vé
gett és a gyűjtés megkönnyítése céljából 15 főbb csoportra osztjuk. A beosztás nem töreke
dett arra, hogy pontosan körülhatárolt csoportokat állítson össze -  amit az anyag természete 
úgysem tenne lehetővé hanem az anyag általános természete szerint állítottuk fel az egy
másba fonódó tizenöt csoportot...” (Kovács 1939a. 27.) Ebben a besorolásában a X. csoport 
a Mesterségek anyagát foglalja magában. A részletesebb kifejtés több olyan tevékenységre, mes
terségre irányítja rá a figyelmet, amelyek korábban kimaradtak a néprajzi érdeklődés és gyűj
tés köréből, például „a kőfeldolgozás (kőedény, malomkő, köszörűkő stb. készítése); fafeldol
gozás (kerékgyártó, asztalos, ács, barkácsoló emberek, faragó molnárok stb.); fémfeldolgozás 
(kovácsmesterség, csengőöntés stb.); agyagfeldolgozás (fazekasság, vályogvetés stb.); fonás
szövés (a kender és a len törése, elkészítése, fonása és szövése); bőrfeldolgozás (bőrcserzés, 
szűcsmesterség stb.); olajütés, őrlés, szaru, szőr, csont feldolgozása (fésűs, szitakészítő és 
gombkötő stb.)”, valamint a hentesek és mészárosok, szappanfőzők, gyertyamártók, mész- és 
kátrányégetők (Kovács 1939a. 41).

Ami a lehetséges háziipari tevékenységeket, „népi” kismesterségeket vagy akár csak 
a céhekbe tömörült s a parasztságot, falvakat, mezővárosokat ellátó mesterségeket illeti, az 
eddig megemlített munkákban a felsorolás nem tekinthető teljesnek. Ennek igazolására elég 
utalni azokra a feldolgozásokra, melyek a két világháború között már a néprajzkutatás ren
delkezésére álltak (Frecskay 1912; Szádeczky 1913).
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Nem könnyű feladat számba venni a létező va- 
A k é z m ű v e s ip a r  k u ta tá sa , lamennyi kézműves-tevékenységet. Noha vol-
kézm ű v es-tev ék en y ség ek  tak törekvések a kézművesipari kataszter elké-
b e so ro ló sa  szítése során az összes lehetséges mesterség,

háziipar lajstromozására, az áttekintés nem te
kinthető lezártnak. A besorolást minősítő paraméterek kidolgozásának, valamint teljes szak
mai konszenzus hiányában az egyes kézműves és (házi)iparszerű tevékenységek, mesterségek 
felvétele az összesítésbe véleménykülönbségekre adhat okot. Mindez természetesen kihat az 
egyes szakmúzeumok -  így a Néprajzi Múzeum -  muzeológiai munkájának, különösen pe
dig gyűjtőtevékenységének illetékességi körére és hatékonyságára is.

A kézműves-tevékenységek számbavételének egyik módja az egyes mesterségnevek 
előfordulása, illetve az úgynevezett mesterségnévszótárak (latin, német, magyar nyelvű) ada
tainak áttekintése. E közléseknek a 19. század első harmadából származó adatai alapján az 
alábbi kép tárul elénk: 1827: 127 mesterségnév, 1831: 150 mesterségnév, 1835: 193 mester
ségnév (Éri- N agy- N agybákay 1975-1976:1. 180).

Másik megközelítési mód a céhes dokumentumok elemzése. A budapesti Egyete
mi Könyvtár 1889-ben közzétett céhlevéllajstroma 67 céhes mesterséget sorolt fel, 104 
mesterségelnevezéssel. Valamivel nagyobb ennél a fentebb hivatkozott Szádeczky Lajos által 
publikált kötetben a céhkiváltságlevél-lajstrom alapján összeállított mesterségnévjegyzék. Egy, 
a céhek történetével foglalkozó másik munka Szómagyarázatok című függelékében pedig 116 
mesterséget különböztet meg (Éri-N agy-N agybákay 1975-1976:1. 181).

Eddig nem ismert történeti források feltárása és elemzése részben további infor
mációkat hoz felszínre, részben bonyolíthatja a kérdés tisztázását. Egy újabb kutatás (a Pest 
város levéltárában lévő 1797. évi Classificationsbuch, valamint az 1800. és 1802. évi adókiveté
si összeírások alapján) 161 mesterségelnevezést közöl (Nagy 1958).

Nem kis mértékben a már hivatkozott alapművek, valamint az időközben végzett 
kutatások alapján egyesek úgy számítják, hogy csak céhes keretek között mintegy 75 alap- és 
97 sajátos, összesen 172 mesterség, továbbá céhen kívül mintegy 65 alap- és 14 sajátos, együtt 
tehát 79 mesterség művelése ismert hazánkban (Bogdán 1984. 92, 105-106).

A magyarság néprajza szemléletét meghaladó s a történeti néprajzi vizsgálatokat ér
vényesítő néprajzkutatás a kézművesség terén is a 2. világháború után indult meg és telje
sedett ki. Noha e tárgykörben nem született önálló füzet a Népkutatás kézikönyve sorozatban, 
a téma rövid összefoglalása és a további kutatás irányának kijelölése Tálasi István jóvoltá
ból megtörtént: „A kisiparok s a kisiparosok életmódja feldolgozása bizonyos intenzitással 
megélénkült. Szükségesnek láttuk, hogy elsősorban a paraszti élet legfontosabb szükségle
teit kielégítő mesterségek kerüljenek vizsgálatra, amelyek a parasztság mezőgazdasági ter
melését, ruházatát és viseletét az önellátáson túl közvetlenül érintik, és azok a mesterke
dések, amelyek esetleg háziipari keretek között a parasztság kézműves tevékenységét is je
lentik. A továbbiakban még fokozottabban igyekeznünk kell a falusi, sokszor kétlaki ipa
ros társadalmi jelentőségét is megvizsgálni, s a mezővárosok vásározó-piacozó mesterem
bereinek a népi anyagi kultúra fejlesztésében való közvetlen kapcsolatát megismerni, s 
ugyanakkor a céh- és testületi élet hagyományait néprajzi eszközökkel felgyűjteni.” (Tálasi 
1955. 38.) „...a mesterkedések, iparok vizsgálata nem szűnő, de erősödő tevékenysége lesz 
az anyagi műveltség kutatásának, sőt szükséges lesz behatóbban megszervezni” (Tálasi 
1955. 42).
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Tekintettel arra, hogy a magyar néprajzkutatásban fentebb hivatkozott szemlélet- 
váltás, valamint az önálló mesterséggyűjtemény életre hívása, továbbá a múzeumi nyilvántar
tás új rendszerének bevezetése csaknem egybeesett, célszerű és indokolt a gyűjtemény gya
rapodására és összetételére vonatkozó pontosabb és részletesebb információkat is külön-kü- 
lön tárgyalni, mégpedig egy úgynevezett mesterséggyűjtemény előtti és utáni korszakban. Az 
ily módon feltárt adatok és tendenciák összevetése, illetve összehasonlítása választ adhat 
azokra a kérdésekre, amelyek a mesterséggyűjtemény, illetve az abba sorolt tárgyak múzeu- 
mi-muzeológiai pályafutásával, azon belül különböző területeken és szinteken való hasznosí
tásával függnek össze.

A 2. világháború után kialakított gyűjteményi struktúra (Balassa 1954b; Selme- 
czi Kovács 1989) és az ezzel kapcsolatos gyűjteményelhelyezési gyakorlat, azaz a tematikus 
gyűjteményeknek különálló raktárhelyiségekbe való elhelyezése a mesterséggyűjtemény szem
pontjából jelentős következményekkel járt. Részben megerősödött az a korábbi szemlélet, 
hogy egyes mesterségek tudományos interpretálásánál, illetve a tárgyi emlékanyag muzeoló- 
giai kezelésében elvált egymástól a műhely, azaz a szerszámkészlet és a nyersanyag, valamint 
a késztermék. Ennek „eredményeként” egy-egy mesterség műhely része, illetve annak tár
gyi anyaga a mesterséggyűjteménybe, ugyanezen mesterség késztermékei pedig praktikus 
(például nyilvántartási, műtárgykezelési, műtárgyvédelmi) megfontolásból más (például a 
kerámia-, a textil- és viselet-, a gazdálkodás-, a bútor- és világítóeszköz-, a közlekedés- stb.) 
gyűjteményben kerültek elhelyezésre. Másfelől olyan kutatási programok indultak be, me
lyeknek komoly hatásuk volt a Néprajzi Múzeum gyűjteménygyarapítási tevékenységre is 
(Domonkos 1974; 1978). Itt ugyan el kell ismernünk, hogy a kézművesség kutatásának or
szágosan generáló szervezete nem a néprajzi muzeológián, még csak nem is a néprajztudo
mányon belül jött létre.

Az 1970-es évek elején alakult meg a Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) 
Kézművesipar-történeti Munkabizottsága a legkülönbözőbb tudományterületek (néprajz, tör
ténelem, levéltár, könyvtár, helytörténet, technikatörténet, gazdaságtörténet, művészettörté
net) művelőinek köréből. A résztvevők rendszeres kutatásaikkal megsokszorozták a téma do
kumentációs anyagát és publikációinak számát (Éri- N agy- N agybákay 1975-1976; Domon- 
kos-K iss- N agybákay 1986; N agybákay 1983; Domonkos- N agybákay 1992). A Kézmű
vesipar-történeti Munkabizottság kataszterei alapján megközelítő pontosságú képet kaphatunk 
egyrészt a mesterségek körére, másrészt e tevékenységek -  főként tárgyi -  emlékanyagának a 
magyarországi közgyűjteményekben őrzött mennyiségére nézve. Az elérhető források felhasz
nálásával elkészített háromnyelvű mesterségnévszótár 356 magyar mesterségelnevezést (ezek
nek 150 változatát, tehát összesen 506 magyar nevet), 316 német mesterségelnevezést (127 
változatot, összesen 443 német nevet), 281 latin mesterségelnevezést (302 változatot, össze
sen 583 latin nevet) tartalmaz. Tehát e három nyelven összesen 1532 mesterségelnevezést 
(amelyből 579 a változat) tartalmaz a 19. század közepéig, a gyáripar nagyobb méretű elterje
dése előtti időkig a Magyarországon előforduló kézművesmesterségekről.

Meg kell azonban jegyezni, hogy: „A Kézművesipari Mesterségnév Szótárba bele
került azonban néhány nem kézművesipari mesterségnév, foglalkozás megjelölése is. Ezt a 
céhkataszter szempontjai tették szükségessé. A céhkataszter ugyanis nemcsak a kézműves cé
heket vette számba, hanem általában a céhes szervezettel (kiváltságlevéllel) rendelkező más 
szakmákat, foglalkozásokat is, mint például juhász, pásztor, vendéglős, a kereskedők külön
böző fajtái, zenész, szépíró, vőfély. A szótár összeállítása során természetesen nemcsak a cé-
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hcs szervezetekkel rendelkező mesterségeket vettünk figyelembe, hanem minden olyan kéz
művesipari mesterséget, amelyre az említett forrásokban a XIX. század közepéig adatot talál
tunk." (Éri- N agy- N agybákay 1975-1976:1. 182.)

A kataszterből azt is megtudjuk, hogy a fenti mesterségekből melyek és milyen mó
don vannak tárgyi anyaggal dokumentálva a hazai múzeumokban, közgyűjteményekben. El
tekintve az adatszolgáltatási bizonytalanságoktól és pontadanságoktól, valamint annak a meg
ítélésnek az értelmezési nehézségeitől, hogy egy mesterség műhelye, illetve egy kézműves
tevékenység művelése mikor tekinthető felszerelés és szerszámozottság tekintetében teljes
nek és mikor részlegesnek, a rendelkezésre álló összesítés jó kiindulási alapul szolgál. (Az 
egységes adatszolgáltató kérdőlapokon beérkezett információk alapján az 1970-es évek köze
pén a műhelyfelszerelések teljességét mesterségenként lásd az 1. számú táblázatban [forrás: 
Éri- N agy- N agybákay 1975-1976:1. 154].)

A Néprajzi Múzeum adataira szorítkozva tanulságos kép tárul elénk:
-  Teljes műhely: asztalos, bábos, bábsütőforma-készítő, csizmadia, esztergályos, fa

zekas (2), fésűs (2), gyertyamártó, kádár (pintér, bognár), kendermunka, kosárfonó, kovács 
(2), csipkeverő (2), mészégető, molnár, szabó, szűrszabó, takács, tímár. Összesen: 19 (+2) 
mesterség, 23 műhely.

-  Kis kiegészítés: ács, bocskorkészítő, csizmadia (2), fazekas, fésűs, kádár (pintér, 
bognár), kovács, csipkeverő (3), nyereggyártó, szűcs, zsindelykészítő. Összesen: 11 (+2) mes
terség, 14 műhely.

-  Hiányos műhely: bányász (aranyász, 3), bognár (2), fazekas, fésűs, gyertyamártó, 
hentes, kádár (pintér, bognár, 3), kesztyűs, kosárfonó (2), kőműves (3), szappanfőző (2), 
szénégető. Összesen: 12 (+3) mesterség, 21 műhely.

-  Egyes tárgyak: bábos, csizmadia, kádár (pintér, bognár), kosárfonó, kovács, kötél
verő, kékfestő, gyapjúmunka, kendermunka. Összesen: 9 (+2) mesterség.

A fenti csoportosítás szerint az 1970-es évek közepének adatszolgáltatásai alapján a 
Néprajzi Múzeum (nem csak a mesterséggyűjtemény) 33 (+3) mesterség tárgyait őrizte. En
nél azonban gazdagabb a múzeum, illetve a mesterséggyűjtemény anyaga, részben azért, mert 
egyes kézműves-tevékenységek, mesterségek, foglalkozások nem szerepelnek a kimutatásban 
(például fafaragó, halász, kályhás, késes, reszelővágó, tobakos, vincellér), részben pedig azóta 
is gyarapodott a kollekció (például cigánykovács, falfestő, kalapos, kőfaragó, szíjgyártó, szitás 
tárgyaival). Ilyen körülmények között meglehetősen nehéz a Néprajzi Múzeum anyagát a ma
gyarországi, illetve magyar kézművesség egészéhez viszonyítani. Amennyiben a kataszter 356 
magyar mesterségelnevezéséből indulunk ki -  mely megnevezések mintegy 50 százaléka elő
fordul a múzeumban őrzött tárgyak nevében, illetve azok leíródokumentumaiban - , azaz hogy 
a múzeumban milyen kézműves-tevékenységek vannak eszközökkel, illetve termékekkel kép
viselve - , akkor bátran állíthatjuk, hogy a Néprajzi Múzeum az ország egyik leggazdagabb kéz
művesipari vonatkozású közgyűjteménye (vö. Éri- N agy-N agybákay 1975-1976:1. 154). 
Igaz ez még akkor is, ha a tárgyak mesterségek, kézműves-tevékenységek szerinti mennyiségi 
megoszlása -  mint azt később látni fogjuk -  meglehetősen egyeneden.

Itt jegyzem meg közbevetőleg, hogy a hazai múzeumok közül a soproninak már a 
századelőn is igen gazdag „mesterség”-gyűjteménye, műhelyeket bemutató kiállítási része 
volt. Az utóbbi évtizedekben Domonkos Ottó tevékenysége (vö. Szende-K ücsán 1998) ré
vén a gyűjtemény tovább bővült, s napjainkban az ország másik kiemelkedően jelentős kéz
művesipari, illetve kézművesműhely-gyűjteményével (a tárgykör bemutatására specializáló
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dott állandó kiállítás formájában is) a soproni Liszt Ferenc Múzeum rendelkezik (lásd DO
MONKOS 1990; G rafik 1990b).

A már hivatkozott kataszter jó tájékoztatást ad a többi magyarországi múzeum és 
közgyűjtemény kézművesanyagáról is. Az 1975-1976-ban megjelent kataszterből természe
tesen még hiányzik az azóta jelentős kézművesműhely-gyűjteménnyel, mégpedig élethűen 
berendezett s alkalomszerűen működtetett műhelykiállítás formájában rendelkező szentend
rei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (KECSKÉS, 1989; F lOr iá n - T ó TH 1992). Mindebből kitűnik, 
hogy a téma kutatója nem kerülheti meg a hazai közgyűjtemények, múzeumok, kiállítóhelyek 
gazdag -  s ma még sajnálatosan a szakma számára sem teljesen ismert -  anyagának vizsgála
tát (lásd B a la ssa  M. -  Z e n t a i 1996).

E gyűjteményi ismertető írásakor már rendelkezésünkre áll a témakör legújabb 
összegzése is a Magyar néprajz sorozat harmadik, Kézművesség című kötete (DOMONKOS 1991). 
Ennek bevezetőjében, mintegy fogalmi tisztázásként, meghatározásra kerülnek azok a tevé
kenységi formák és módok, amelyeknek tárgyi emlékanyaga a Néprajzi Múzeum mesterség
gyűjteményének kollekciójában is megtalálható. A témakörben való tájékozódást segítendő és 
megkönnyítendő indokoltnak tartjuk ezen alapfogalmak és definiálásuk felidézését:

„Házi munka alatt a paraszti családon és gazdaságon belüli tevékenységet értjük: 
használati eszközök, a gazdálkodás, lakás, bútorzat, viselet tárgyainak saját használatra való 
elkészítését, azok javítását, pótlását.

Specialista -  olyan személy, aki szakképesítés nélkül bonyolult munkák elvégzésére, 
irányítására alkalmas, ezt a képességét a közösség is számon tartja, igényli. Az ilyen szemé
lyek azok közül kerülnek ki, akik az egyes házi munkákban -  fafaragás, szövés, varrás-hím
zés, szappanfőzés stb. -  különös adottságokkal és jártassággal rendelkeznek.

Háziiparos -  olyan személy, aki termékeit maga, illetve családtagjai segítségével, kül
ső munkaerő igénybevétele nélkül, kézi erővel állítja elő otthonában, a rendszerint saját ma
ga által gyűjtött, vásárolt nyersanyagokból mások számára is. Tevékenysége hatósági engedély
hez kötött, de szakmai képesítés ehhez nem szükséges.

Kézműves-iparos -  valamely szakképesítéshez kötött iparág művelője, aki kéziszer
számokkal, elemi erővel meghajtott gépek segítségével folytat termelőtevékenységet a fo
gyasztó számára. A feldolgozott anyag lehet a sajátja vagy a megrendelőé, díjazása pénzben 
vagy természetben történik.

Kisiparos -  kéziszerszámokkal és mesterséges energiával meghajtott egyszerűbb gé
pekkel végez árutermelő ipari tevékenységet, többnyire magántulajdonban lévő saját műhe
lyében. Tevékenysége képesítéshez kötött, a nyersanyagot pénzért vásárolja és termékeit is 
pénzért értékesíti.

Kontár -  az, aki valamely képesítéshez kötött ipart engedély nélkül űz. A céhes vi
lágban kontár, himpellér névvel bélyegezték meg a céhen kívül dolgozó mestert, legényt és az 
ilyeneknél szakmát tanult személyt is. A kontárokat a piaci értékesítésben, munkavállalásban 
korlátozták, sokszor hatóságilag is tiltották tevékenységüket.” (DOMONKOS 1991b. 12; kiemelés 
az eredetiben. A háziiparra és a kisiparra nézve vö. Morvay 1979; Szolnoky 1979; az utóbbi
ra Domonkos 1980.)

Arra nézve, hogy a társadalom milyen széles rétegei, csoportjai, a lakosság milyen 
mértékben voltak közvetlenül érintve a kézművesség gyakorlásában, a 19. századból megbíz
ható statisztikai kimutatások állnak rendelkezésünkre. „Az árutermelés egyre terebélyesedő 
ágai a mezőgazdaságban, az önálló ipari vállalkozások a királyi engedélyek birtokában, a vas
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úti építkezések, folyamszabályozások olyan vásárlóerőt és keresletet támasztottak az iparcik
kek iránt, amit a 19. század közepétől erősödőén a céhes és céhen kívüli kézműipar együtte
sen sem tudott kielégíteni. [...] Az 1851-es Ideiglenes iparrendelet a tőkés vállalkozásoknak 
és a képesítéshez nem kötött szakmáknak adott szabad utat, a céhek kereteit azonban meg
tartotta. Az 1872-ben feloszlatott céhek helyébe az ipartársulatokat állították, amelyek he
lyenként a korábbi céhek szerves folytatásaként működtek, másutt a teljes szervezetlenség 
vált uralkodóvá, és csak az 1884. évi ipartörvény által létrehozott ipartestületekben szerve
ződött újjá a kézművesek rétege. Ez a folyamat is elhúzódott sok helyen a kilencvenes éve
kig, a századfordulóig. így hát nem csodálkozhatunk, ha a céhes kötelékektől megszabadult 
városi és falusi legények önállósodásának tömeges méreteit rögzítették a statisztikák:

1857-ben önálló: 227 279, segéd: 182 337
1870-ben önálló: 291 091, segéd: 355 873
1880-ban önálló: 380 786, segéd: 408 184
1890-ben önálló: 389 049, segéd: 479 697.” ( D o m o n k o s  1991b. 152.)

Lényegében tehát ezen emberek tevékenységének állít emléket a Néprajzi Mú
zeum mesterséggyűjteménye, mely a téma kutatója számára természetesen és értelemszerű
en kiegészül -  a már hivatkozott -  más gyűjtemények vonatkozó anyagával (főként készter
mékekkel), valamint az Etimológiai Adattár nem tárgyi természetű (például kéziratos, fény
kép-, film-) dokumentumaival, továbbá egyéb archivális és könyvészeti információkkal.

Mielőtt a gyűjteményismertető részleteibe bocsátkoznék, felvázolok még egy le
hetséges megközelítést is a mesterséggyűjtemény anyagának értelmezésével kapcsolatban. Az 
utóbbi évtizedekben nagyobb figyelem fordult az egyes gazdaságok, háztartások tárgykészle
te felé, az úgynevezett tárgyuniverzum felé, melyek számbavétele és szerkezete fontos infor
mációkat tartalmaz egy-egy család és a közösség tárgyi ellátottságán keresztül a vagyoni-tár
sadalmi helyzet tagozódására ( H o f e r  1983b), sőt bizonyos tárgyesztétikai vonatkozásokra is 
(G r á fík  1992b). A mesterséggyűjtemény szempontjából e tekintetben az a viszonylat érde
mel figyelmet, amely megmutatja, hogy az egyes tárgyegyüttesekben milyen a tárgyak előál
lításának, elkészítésének kézműves-tevékenységekhez kapcsolódó aránya. Ennek felmérésére 
leginkább az úgynevezett monografikus gyűjtések (F é L - H o f e r  1964; 1974; vö. a Néprajzi 
Múzeum Átány-gyűjteménye) és a tárgyleltárelemzések felelnek meg. Ez utóbbiak esetében 
a gyűjtemény szempontjából is tanulságos, hogy a társadalmi hierarchiában elkülöníthető ré
tegek képviselőinek tárgyi anyagában a készítés módjára vonatkozóan határozott tendenciák 
mutathatók ki (Ju h á s z  1975. 164; lásd 2. számú táblázat).

Kevésbé objektív, de bizonyos korlátok között informatív a terepmunkához kap
csolódó kiterjesztett tárgygyűjtés is. A tárgy-előállítási kategóriák szerinti megoszlás ez eset
ben ha nem is képezi le az előbbihez hasonlóan a társadalmi rétegződést, a tárgyi művelt
ség belső tagolódására azonban következtetni enged (Morvay-M olnár 1966. 291; lásd 3. 
számú táblázat).

Mindkét megközelítésből következtethető, hogy a tárgyak jelentős hányada, mint
egy (minimum) 40-60 százaléka szoros kapcsolatban van a kézműves-tevékenységekkel, az
az azzal a kollekcióval, amelynek tárgyi anyagát a mesterséggyűjtemény fogadja magába.



Mesterséggvűitemém 3 3 5

Az 1947-ben önállóvá vált Néprajzi Múzeum 
A m este rség g y ű jtem én y  gyűjteményi struktúráját közlő publikációkban
és g y a rap o d ása  a rnesterséggyűjtemény általában a Magyar Osz

tály keretében a 6., illetve a 9. Egységként a „Mes
terségek” (B alassa 1954b. 301; Se l m e c z i K ovács 1989. 19) megjelöléssel szerepelt. Ugyanak
kor már az első, éves (1960. évi) gyarapodást ismertető közlemény „Népi mesterségek (kisipar) 
gyűjtemény” megnevezést használt ( N éprj\ jzi É r t e sít ő  1961. 81), és ez maradt a továbbiakban is.

A Néprajzi Múzeum mesterséggyűjteményének utolsó teljes revízióját 1980-ban 
végezték el, ekkor a gyűjteményben 10 956 darab revideált tárgy volt, melyből 5642 darab 
úgynevezett régi számon szerepel, 5314 darab pedig új számon, azaz ez utóbbiak 1950 óta 
kerültek beleltározásra. Ez az arány azonban nem teljesen fedi a gyűjteménygyarapodás va
lóságos alakulását, ugyanis 1966 óta rendszeresen beleltároztak olyan tárgyakat (1966 és 
1980 között 1440 darabot), amelyek elvesztették korábbi leltári számukat, esetleg nem is vol
tak korábban beleltározva, vagy egy leltári számon több tárgy is szerepelt.2 Ezek között va
lószínűleg nagyobb számban szerepeltek 1950 előtt gyűjtött tárgyak, melyek így az 1950 utá
ni gyarapodásban jelentek meg.

Ugyanebből a jelentésből megtudjuk, hogy a 10 956 revideált tárgyhoz pótolták a 
hiányzó témaköri utalókat, mely tehát teljesnek tekinthető, és részben a 8 pontos leírókarto
nokat. Ez utóbbi munka eredményeként a gyűjteményben 10 163 tárgy rendelkezik leltárcé
dulával. A revíziós jelentés melléklete kisszámú, 63 hiányzó tétellel számol, melyeknek mint
egy a fele régi, fele pedig az 1950 utáni gyűjtésekből származtatható.

Az 1980-ban lefolytatott revízió óta a gyűjtemény a Nyilvántartási Osztály éves 
összesítései, valamint a mesterséggyűjteményben található feljegyzések alapján mintegy 2000 
tárggyal gyarapodott. A Nyilvántartási Osztály 1998. december 31-es zárású statisztikai kimu
tatásában a mesterséggyűjtemény tárgyainak száma 12 841 darab.

Gyűjteménygyarapítás az önálló m esterséggyűjtemény előtt
Ezen a ponton térünk vissza a szerzeményezés korai szakaszaira, amikor még nem tagolódtak 
tematikus gyűjteményi egységekbe az egyes tárgyak, s a nyilvántartás is az úgynevezett régi tí
pusú leltári számokkal és leírókartonokkal történt. Ezen információk szerint a későbbi mester
séggyűjteménybe sorolt legkorábbi tárgy egy Hunyad megyéből való sulyok (ltsz.: 2434) 1885- 
ben Szedlárikné ajándékaként került a múzeum tulajdonába. Ez akár származhatna az 1885. évi 
budapesti országos kiállítás anyagából is, ez azonban teljes bizonyossággal a dokumentumok hi
ányosságai miatt nem állítható, csak valószínűsíthető (vö. H e r ic h  1886; G r á fik  1999).

Ezt követően Xántus János gyűjtései jelentek meg: egy rokka (ltsz.: 2571, Dráva- 
vidék) 1888-ból, egy guzsalyrúd -  a leltárkönyvben „guzsaly és orsó kenderrel” bejegyzéssel 
L (ltsz.: 5076, Borszék) 1892-ből, valamint egy övguzsaly (ltsz.: 5484, Csáktornya) 1893-ból. 
E korai Xántus-féle gyűjtések közé ékelődött be egy sulyok (ltsz.: 5203, Ercsény) -  a leltár
könyvben „mosólapát cifrázva” bejegyzéssel -1893-ból, melyet Brinza Máriától vásárolt a 
múzeum. Neve többször feltűnik a korabeli törzskönyvekben, és mint „az osztály rendes 
gyűjtője” számos tárggyal gyarapította a tárgyállományt. Később a gyűjteményt például egy 
székes guzsallyal (ltsz.: 9266, Mezőkövesd) 1896-ban.

2 Jelentés... 8218/80.
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Jankó János gyűjtései is korán feltűntek a gyűjteményben. Az első tárgy egy veté
lő (ltsz.: 6313, Magyarvalkó) 1894-ből, majd egy csörlős guzsaly (ltsz.: 8607, Szonta) 1898- 
ból. Ez utóbbi a Néprajzi Múzeum sokáé guzsalyainak ismertetése során publikálásra került 
(S z o l n o k y  1950. 14. és 17/a ábra).

Kisebb-nagyobb nyilvántartási zavarokkal, pontatlanságokkal, illetve eltérésekkel 
és ellentmondásokkal már itt találkozunk. Ilyen például a fenti csoporthoz sorolható 8606-os 
leltári számú csörlős guzsaly (Szonta), amely a leírókarton szerint -  melyet Ziniel Katalin fo
galmazott meg 1953-ban -  Györffy István gyűjtése 1911-ből. Ez azonban föltehetően téve
dés. A tárgy nem szerepel a fentebb hivatkozott guzsalyismertetésben; valószínűsíthető, hogy 
az 1950-es évek raktárrendezése során került elő. A leltári számmal való beazonosítás lehet 
jó, ez esetben azonban a gyűjtő minden bizonnyal Jankó János, mégpedig a 109. törzsköny
vi szám alapján (vö. SZOLNOKY 1950. 21 második jegyzetpontjával, továbbá Györffy István 
gyűjtőtevékenységével, lásd SZILÁGYI 1984c).

Kevésbé zavaróak az olyan elírások, amelyek egyértelműen és biztosan korrigálha
tok. Ilyen például a 93147-es leltári számú felszedőfa szövéshez (Hochwiesen) és a 9351-es lel
tári számú talpas guzsaly (Hochwiesen) tárgyakat szerzeményező személye. A Szolnoky Lajos 
által készített leírókartonokon az előbbinél (1982-ben írva) Nécsey István festő eladóként, 
az utóbbinál (1953-ban szövegezve) Vécsey István gyűjtőként szerepel, egyaránt 1896-ból. 
A törzskönyv 170. bejegyzése és a tárgyakat publikáló közlemény szerint is a Nécsey család
név a helyes (lásd N é c s e y  1900b).

Bátky Zsigmond neve a gyűjteményben először a 10001-es leltári számú takácsszö
vőszéknél (Kővágóőrs) fordul elő. A leírókarton (készítette Szolnoky Lajos 1976-ban) a 177. 
törzskönyvi szám alapján köti Bátky nevéhez, ez azonban vitatható, illetve tévedés. A követ
kező tételnek, a 10002 leltári számú csörlő (Kővágóörs) leírókartonja (készítette Szolnoky 
Lajos 1974-ben) ugyanis szerzeményezőként ugyancsak a 177. törzskönyvi bejegyzés szerint 
Jankó János 1897-es gyűjtését jelöli meg.

A mesterséggyűjtemény anyagában több -  különböző értékű és tudománytörténeti 
vonatkozású -  tárgy köthető ajándékozáshoz. Az eddigiek mellett Skultéti András ajándéka 
volt egy gyalu (ltsz.: 11776, Tárnok), Vikár Bélánéé pedig egy aranymérlegtok (ltsz.: 16039, 
Budapest). A gyűjtemény a megyék által az ezredéves kiállításra ajándékozott tárgyakkal is gaz
dagodott, például a 20523-as leltári számú sulyokkal, melyet Borsod megye adományozott.

További gyarapodást jelentett az Iparművészeti Múzeum által 1898-ban átadott na
gyobb kollekció. A 214. törzskönyvi bejegyzés alatt szereplő tárgyak egy része bizonyosan 
kapcsolatba hozható az 1872-1873-ban, a bécsi világkiállítás számára végzett első nagysza
bású magyarországi néprajzi tárgygyűjtéssel, mely Xántus János és Römer Flóris nevéhez köt
hető (lásd G r á fik  1997). Ezt látszik igazolni például a 15107-es leltári számú mángorló 
(Viszló), mely ekkor (1898) került a Néprajzi Múzeumba. A tárgy hátlapján tintával írott szö
veg olvasható: „Szabadkézzel készítette Somogy megye Viszló községi lakos Méhész Ferencz 
1872-dik év Sept 28. 62-dik életévében.”

Már a múlt század végén megjelent a gyűjteménygyarapítás módjai között a mű
gyűjtőktől való vásárlás. A mesterséggyűjtemény egyik ilyen legkorábbi példánya a 28081-es 
leltári számú pintérgyalu (Magyarszölgyén), melyet Steiner Mór adott el 1898-ban.

A múzeum korai gyarapítói (Xántus, Jankó, Bátky, Herman) után, a századforduló
tól 1950-ig terjedő időszakban -  eltérő nagyságrendben ugyan, de -  feltűnt a későbbi gyűjte
ménybe sorolt tárgyak gyarapítói között Semayer Vilibáld, Györffy István, Sebestyén Gyula,
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Sztripszky Hiador, Beluleszkó Sándor, Madarassy László, Viski Károly, László Gyula, Bakó Fe
renc, K. Csilléry Klára, Barabás Jenő, Szolnoky Lajos, Molnár Balázs és Hofer Tamás neve.

Ebben az időszakban néhány jelentős gyarapodás csere révén valósul meg. A 37420- 
as leltári számú mosósulyok (Gyimes) és több más tárgy az Erdélyi Kárpát Egyesület népraj
zi múzeumának cserepéldányaként került a Néprajzi Múzeumba 1902-ben. Ugyancsak csere 
útján gazdagodott 1904-ben a múzeum 90 darab kékfestőmintával (ltsz.: 49579-49668) 
Keszthelyről. A lebonyolítás Sági János szerkesztő nevéhez fűződik, aki -  a múzeum 48/1904-es 
ügyirata szerint -  mint a Balatoni Múzeum osztályvezetője és mint Regensperger Ferenc 
keszthelyi kékfestő képviselője járt el hivatalosan (vő. Vajkai 1966. 8).

Itt tudománytörténeti szempontból feltétlenül szükségesnek tartom megemlíteni, 
hogy Sági János a Malonyay-kötetekben is közreműködött. Erre az egyes kötetek utolsó lap
jain ugyan történik utalás: „E kötetekhez java munkájukkal járultak dolgozótársaim: Sági Já
nos író és néprajzi gyűjtő”, de mint azt egy későbbi értékelésből megtudjuk: „A tiszta igaz
ság ezzel ellentétben az, hogy e kötetek javarészének (de a Balaton-melléki kötet egészének) 
valódi írója a csak mellékesen, az utolsó oldalon megemlített Sági János.” (VAJKAI 1966. 5.) 
Sági Jánosról azt is tudjuk, hogy 1903-ban muzeológus-tanfolyamon vett részt „hallgatóként” 
Laczkó Dezsővel és Tömörkény Istvánnal, mégpedig egy olyanon, amelyen a publikált fény
képdokumentum szerint jelen volt „oktatóként” Bátky Zsigmond és Sebestyén Gyula is, s Így 
nem meglepő, hogy méltatója szerint a legmaradandóbbat a néprajz területén alkotta (V a jk a i 
1966. 7. és 3. kép). Sági János egyébként Keszthelyen egy néprajzi gyűjtési útmutatót is ki
adott 1905-ben (Sá g i 1905), megelőzve ebben Bátky Zsigmondot, aki ezt recenziójában kis
sé nehezményezte is (B á t k y  1905b). Sági János munkásságában gyűjteményünk szempontjá
ból még fontosabb, hogy 1913-ban a Múzeumi és Könyvtári Értesítőben a céhemlékek gyűj
tésére hívta fel a figyelmet (SÁGI 1913).

E korszakban általános gyakorlattá vált a műkereskedőktől való vásárlás. A mú
zeum állományát nagyobb kollekciók eladásával növelte Lichtneckert József 1903 és 1909 
között, valamint Grünbaum Gyula 1909 és 1913 között. Kettejük jóvoltából került a későb
bi mesterséggyűjteménybe néhány figyelmet érdemlő tárgy.

A kereskedők mellett magángyűjtők és magánszemélyek is rendszeresen adtak el 
tárgyakat a múzeumnak. A műgyűjtők köréből kiemelkedett Farkas Sándor szentesi gyógy
szerész , valamint Csergheö Ervin honvéd főhadnagy, akik 1903 és 1909 között, illetve 1902 
és 1904 között gyarapították a múzeum jó néhány később önálló gyűjteményét (esetenként 
ajándékként vagy csereként is, lásd Se m a y e r  1903d. 123). E  tárgyak közül több igen gyorsan 
bekerült a szakirodalomba, egy-egy tárgyismertetés, illetve kisebb leíró közlemény révén 
(B á t k y  1903b). A guzsalytűkről és rokkaszegekről készült első publikációhoz (T im k ó  1909) 
valamennyit a Farkas Sándor-féle anyagból választotta a szerző.3 Meg kell azonban jegyezni, 
hogy ezek a kollekciók -  mivel gyűjtőik nem szakemberek voltak -  adatoltság tekintetében 
olykor gondot okoztak.4

3 A későbbiekben természetesen e témában is bővült a publikált tárgyak köre (vö. Domanovszky 1981; 
Hofer- F él 1994).

4 A magyar népi világítóeszközök feldolgozása során olvashatjuk a Farkas Sándor-féle gyűjtemény kap
csán: „E gyűjtemény hitelességében sokszor okunk van kételkedni. Annál is inkább, mert éppen e tár
gyak leltárcédulájának egyikén kettős helyhatározás szerepel lelőhelyként. Nagy Magyar Alföld és Őri- 
szentpéter.” (Márkus 1940.105.)
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Feltűnik annak a Bartóky Lászlónénak a neve is (például a 43443-as leltári számú 
szegsoros békéscsabai gereben [hrablicska] révén), aki azonos az 1885. évi országos kiállítá
son bemutatott Munkácsy Mihály által festett láda felfedezőjével (lásd G r á FIK 1999). Bartó
ky Lászlónéról tudjuk, hogy: „családja a békéscsabai előkelő polgári értelmiségi vezető réteg
hez tartozott... sokat foglalkozott a népi háziipar fellendítésével, a parasztasszonyok foglal
koztatásának megoldásával is... Volt azonban érzéke a hagyományos népművészeti értékek 
kiválasztásához, összegyűjtéséhez és megőrzéséhez, illetve múzeumba juttatásához is. Ilyen 
irányú tevékenységének első állomása a Munkácsy Mihály által festett láda felfedezése és a 
Néprajzi Múzeumnak ajándékozása volt 1885-ben. (Ez volt a Néprajzi Múzeum első magyar 
tárgya!) A továbbiakban pedig még több értékes bútorral, viseleti tárggyal, szőttessel gyarapí
totta a Néprajzi Múzeum anyagát.” (G. Vass 1979.10; vő. K. C sillér y  1950; 1956.)5 (A Nép
rajzi Múzeum első magyar tárgyai természetesen korábbi gyűjtésekből kerültek ki [lásd G r á - 
f ik  1997; 1997b].)

Megemlítendő még Undi S. Mariska festőművész -  például az 52689-es leltári szá
mú mákói sulyok és más tárgyak eladója -  1904-ből, továbbá báró Nyáry Albert, akitől pél
dául a 87463-87502 leltári számú bábsütő minták (Rozsnyó) származnak 1910-ből.

Ugyancsak egy gyűjtő, Darnay Kálmán révén került 1906-ban a múzeumba 217 da
rab műtárgy, főként textíliák és pásztorművészeti anyag. A több muzeológiai területet is át
fogó Darnay-gyűjteményről tudjuk, hogy a „néprajzi gyűjteményben a sümegvidéki hímes ha
lotti lepedőszélek, varrottasok, pásztorfaragások, mángorlók, borotvatartók, a Veszprém és 
Zala megyékkel kapcsolatos betyáremlékek, céhkorsók legszebb darabjai voltak megtalálha
tók.” ( N é m e t h  1964. 10; vő. továbbá M ih a l ik  1912.) A gyűjtemény 1908-ban került állami 
tulajdonba, majd 1937-ben más kollekciókkal együtt a néprajzi anyagot is Keszthelyre szállí
tották (N é m e t h  1964. 12,14). Tekintettel arra, hogy a keszthelyi Balatoni Múzeum csaknem 
teljes műtárgyállománya -  benne a Darnay-hagyatékkal -  1945-ben, a háború utolsó napjai
ban megsemmisült, különösen értékes a Néprajzi Múzeum Darnay-féle kollekciója (vö. Sz e - 
l e s t e y  1996. 315).

Egyes mesterségekhez kapcsolódóan nagyobb tárgyegyüttesek is kerültek a múze
umba. Ekkor még nem feltétlenül műhelyként. Gyakran aránytalanul nagy számban szerepel
tek egy-egy kollekcióban bizonyos eszközök, szerszámok, minták. Ilyenek például a bábsütő 
minták, melyek közül 1903-ban 13 darabot (ltsz.: 42738-42750) Beliczay Béla ajándékozott 
a múzeumnak. Egy 74 darabos (ltsz.: 43313-43386) csákvári együttes, valamint a marcali 
Amon Sándor bábsütőmester 70 tárgya (ltsz.: 55210-55279) vásárlás útján került a múzeum 
birtokába. 1904-ben Dömötör László aradi rajztanár hagyatékából 27 (ltsz.: 51238-51264) 
mintával gyarapodtak a meglévőek. A kékfestőmintákból ajándékként például 1905-ben egy 
23 darabos (ltsz.: 66012-66034) körmöcbányai kollekció, vételként például 1907-ben egy 
328 darabból (ltsz.: 73058-73385) álló szegedi, illetve 1928-ban egy rozsnyói (ltsz.: 123323- 
127400) kollekció gazdagította a gyűjteményt. E tárgyak vonatkozásában túlreprezentált a 
gyűjtemény. Ugyanakkor azonban sajnálatos, hogy az e témákra specializálódott szakkiad
ványok nem használták ki a gyűjtemény adta lehetőségeket (vö. K e m é n y  1925; W e in e r  1981, 
igaz, ez utóbbi bevallottan csak az Iparművészeti Múzeum anyagára szorítkozott). Ez a rész
leges túlreprezentáltság vonatkozik a csipkeveréssel kapcsolatos anyagra is (1911-ben például 
a Hont megyei Szuhányból 272 darab [ltsz.: 92094-92365] csipkeverő fa került be).

5 Továbbá N M I 99/1903. és 2/1904. A festett láda leltári száma: 2388.
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Az 1910-es évek gyűjtéseivel kapcsolatban a későbbi mesterséggyűjteményt is gya
rapító Györffy István munkásságáról részletes feldolgozással rendelkezünk (lásd SZILÁGYI 
1984c). A beszámolók és a tárgyjegyzékek alapján Györffy 1909-es (nagykunsági és Tisza-vi- 
déki), 1910-es (Hont megyei) és 1911-es (Fekete-Körös-völgyi) gyűjtőútjain -  a tanulmány 
írójának csoportosítása szerint -  a szűkebben értett „háziipar, kismesterség” körében 34 da
rab tárgyat gyűjtött (Szilágyi 1984c. 583 táblázata).

A korszakból megemlítendő még egy jelentős gyűjtés, mely természetesen nem
csak a később önállósult mesterséggyűjteményt gyarapította, hanem más kollekciókat is. Sztripsz- 
ky Hiador 1911-ben adta le jelentését6 a Tiszabogdány, Rahó, Kőrösmező központú gyűjtő- 
útjáról. Az 507 tételt tartalmazó kollekcióban (ltsz.: 88270-88813) között megtalálhatók a 
szövés-fonás eszközei (például több írott guzsaly)7 és más kézműves-tevékenység, illetve mes
terség tárgyai is.

Itt közbevetőleg ki kell térnünk a Néprajzi Múzeum korabeli vezetésének a gyűjte
ménygyarapítási eljárásokkal kapcsolatos kritikus önértékelésére. Az 1902 és 1913 közötti évek 
szerzeményezési tevékenységét áttekintő írás elmarasztalja a ,Jankó-aerát”, mondván, hogy a 
30 000 tárgy „java részét nem szakemberek, hanem jóakaró dilettánsok gyűjtötték (így pl. a fa
lu egész anyagát a falusi jegyzők). [...] A 30 000 darab tárgy a lefolyt 8 és 1/2 év alatt 110 000 
darabra emelkedett... A tárgyak szaporulata a Xántus, Jankó s Szalay Imre báró elém rajzolta 
program szerint arányosan terjeszkedik ki a magyar, a magyarországi nemzetiségek, a szomszéd
ság, a kétrendbeli magyar rokonság, az ázsiai és a primitiv népek tárgyaira.” (Semayer 1913. 
187.) A továbbiakban kifejtettek azonban -  akár mai viszonyainkra vetítve is -  rendkívül tanul
ságosak: „Hangsúlyozandó itt, hogy a mostmár szakemberektől gyűjtött 80 000 tárgy a Jankó- 
aera 30 000 db.-jától abban is különbözik, hogy a letelt években már csak szorosan muzeális, 
mondhatom elsőrangú értékű tárgyakat fogadtunk be a gyűjteménybe” -  írja, de néhány sorral 
alább a következők olvashatók: Jellemzi e korszakot többek között az is, hogy ebben az idő
ben, részint a művészi műveltség fejlődése, részint a megélhetés általános megnehezülése kö
vetkeztében, mindazok a tárgyak, miket a culturális élet tárgyi bizonyítékaiként a néprajzi mú
zeumokba gyűjtünk, hazánk- de világszerte oly általános keresletnek örvendettek és árban oly 
annyira emelkedtek, hogy az eredeti tervünket, hogy tudniillik az ország vidékeit személyesen 
kutatjuk fel, mind ez ideig erősen hátráltatta. A mikor 1895-ben a nemzeti múzeumba kerül
tem, egyeden egy néprajzi gyűjtőnk volt, egy rácz asszony. Ma bármely délelőtt folyamán ver
sengve kilincsel nálunk a sok élelmes székely és zsidó, házaló régiségkereskedő, akik csak úgy 
hordják a szebbnél szebb hímzést, edényt, faragást. És hiába a legerősebb fogadalmunk, hogy 
ezentúl lehetőleg magunk fogunk gyűjteni. Az a gondolat, hogy a mit ezek a házaló kereske
dők előttünk kiterítenek, még hozzá a legtöbbször aránylag olcsó árakon, (hisz nincs rajtuk se 
hivatalos útiköltség, se napidíj, se borravaló, se szállítási költség) azonnal elvész a magyar kul
túra számára, a mint gazdáik küszöbünket átlépik, de sokszor változtat elvünkön, ... és bizony 
a- végén is kiválogatjuk a batyukban czipelt dolgok legjavát, a mit az osztályban dolgozó szak
értő kollégáimmal együtt olyannak szemeltünk ki, a mit sem a belföldi, sem a külföldi kufárok 
prédájára odadobnunk nem szabad.” (Semayer 1913.188.) (Az említett „rácz asszony” föltehe
tően azonos a már hivatkozott Brinza Máriával, „az osztály rendes gyűjtőjével”, akinek a neve 
ilyenformán természetesen több gyűjtemény gyarapításánál is szerepel.)

6 NMI 8/1911.
7 Ltsz.: 88451, 88454-88455, 88460-88462.
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Az 1. világháború után a mesterséggyűjtemény is részesült abból az anyagból, 
amely a Magyar Fémelosztó Rt.-től 1920-ban került a Néprajzi Múzeumba. A fémtárgyak ki
válogatását a fémelosztóban a háború éveiben maguk a muzeológusok végezték (vő. SZILÁGYI 
1984c. 586). Ezzel az akcióval kapcsolatban olvashatjuk a múzeum évkönyvének Múzeumi 
Hírek rovatában: „A legfontosabb gyarapodást azonban véletlenül éppen a háborúnak kö
szönhetjük. Az illetékes hatóságok hozzájárulásával ugyanis a hadicélokra összegyűjtött fém
anyagból (vörösréz, sárgaréz, ólom, ón) mázsaszámra szállította be a múzeum az ország min
den részéből s a Balkánról származó szerszámokat... A megmaradt darabok száma több mint 
kétezer.” (B áTKY 1926b. 46.) Jeles példányok találhatók e tárgyak között, mint például a 
124310-es leltári számú céhbehívó tábla,8 valamint egy réz pipaöntő forma (ltsz.: 124322).

Az 1920-as években az Iparművészeti Társulat mintegy 6000 darabos rajzgyűjte
ménye, valamint díszítőművészeti szempontból is több értékes műtárgy gazdagította a múze
umot. Ezek közül a mesterséggyűjteménybe például 1928-ban egy talpas guzsaly (ltsz.: 
127763) került. Ritka a gyűjtemény vidéki múzeumoktól való gyarapodása, ezért is említem 
meg a 132672-es leltári számú mángorlót,9 mely 1933-ban a kecskeméti Városi Múzeumtól 
került a múzeumba. Gunda Béla volt a közvetítője annak a kollekciónak, mely a beszterce- 
naszódi Állami Román Gimnázium gyűjteményéből érkezett. A mesterséggyűjteménybe so
rolt tárgyak (ltsz.: 137731-138120) többsége a fonás-szövés eszköze.

A Magyar Osztály mesterséggyűjteménye (és természetesen más potenciális későbbi 
gyűjtemény is) nemcsak gyarapodott, hanem néhány különleges alkalomkor „csökkent” is. Pon
tosabban a nemzetközi kapcsolatok révén magyar anyagért cserébe a múzeum külföldi, más né
pek néprajzi anyagával gazdagodott. Az egyik ilyen jelentős csere, mely a mesterséggyűjteményt 
főként a fonás-szövés-mosás szerszámai körében érintette, a Finn Nemzeti Múzeummal történt
1930-ban. A tárgyjegyzék szerint 21 tárgy (guzsalyok, orsók, mosósulykok, motollák, vetélők, 
gereben, vászonfeszítő, madzagszövő, rokka, gombolyító) kerültek Finnországba.10

Az 1950 előtt gyűjtött tárgyak esetében szerencsés körülmények között rendelke
zésünkre álltak/állnak a régi leírócédulák. Ezek megőrzése fontos, ugyanis annak ellenére, 
hogy az új 8 pontos leírókarton elvben -  és újabb gyűjtések esetében gyakorlatilag is -  rész
letesebb adatolást tesz lehetővé, esetenként azt tapasztaljuk, hogy elődeink feljegyzései és 
grafikai ábrázolásai rendkívül informatívak. Sajnos egyes újraleltározások, illetve átírások al
kalmával ezek az információk „eltűntek”. Példa erre a Sztripszky Hiador által 1911-ben Ti- 
szabogdányban gyűjtött 88379-es leltári számú bodnárcirkalom, körző, melynek 1965-ben ké
szült új leírókartonja sok vonatkozásban bővebb ugyan, de nem vette át a régiről a tárgy ru
tén megnevezését („seskirnje”). Vagy egy másik eset, amikor például a László Gyula által 
1940-ben Tiszafüreden gyűjtött 137122-es leltári számú lapos kapocska ugyancsak 1965-ben 
újraírt leírókartonján csak az szerepel, hogy teknővájó, s hiányzik a régi cédulán található uta
lás, miszerint az eszközt Kuli Mihály nyeregkészítő használta a faanyag lenagyolásához (vö.

8 A sárgaréz lemezből készült, szegecselt nyeles tábla oldalai karéjosan íveltek. Egyik oldalán kis gomb
bal nyitódó „ajtócska” van, melynek keretén karcolt barokkos levéldíszek láthatók. A másik oldalán ba
rokkos keretbe foglalt felirat olvasható: „A Szathmár Nem. Bts. Csizmadia Céh Táblája készült 1862- 
be.” E szöveg felett „KD” és „MI” betűk.

9 A felületén gazdagon díszített tárgyon felirat is olvasható: „Mit nézői látod sulyok vagy -  Molnár Mi
hály -  ok tsinálta”.

10 NMI 70/1930. Tárgyjegyzék.
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L á s z l ó  1943). (Fontos megemlíteni, hogy László Gyula régész professzor a tiszafüredi nyer
gesmesterség utolsó képviselőjének emlékanyagát rögzítve több tárgyat is gyűjtött a múzeum
nak.) Végezetül még egy példa a leltári cédulán található félrevezető utalásra. A 140574-es 
leltári számú offerminta (Máriabesnyő) 1950 körül írt kartonján olyan szöveg olvasható, 
mely arra engedne következtetni, hogy maga a konkrét tárgy került publikálásra A magyarság 
néprajza 2. kötetében. Ellenőrizve az utalást, csak arról van szó, hogy a hivatkozott olda- 
l(ak)on az offerekről olvashatunk.

Végezetül a mesterséggyűjteményben előforduló igen kevés letéti tárgyról adok szá
mot az 1950 előtti kollekció ismertetése során. Gróf Zichy Jenő letétjében (tksz.: 2241) a túl
nyomó többségében etnológiai vonatkozású tárgyak között például a 119812-es leltári számú 
vetélő (Kalotaszeg) szerepel, mely rovásokkal gazdagon ékített tárgy. Díszítőművészeti szem
pontból nem kevésbé figyelemre méltó özv. Koronghy-Lippich Elekné örök letétje (tksz.: 
3322), mely 182 pengő becsértékkel 32 darab szaru- és fafaragással készült tárgyat foglal ma
gában, mint például a 134990-es leltári számú sulyok, mely szintén Kalotaszegről származik, 
s legutóbb éppen 1998-ban A népművészet felfedezése -  Kalotaszeg című kiállításon szerepelt.

Gyarapodás a mesterséggyűjtemény önállósulása után
Mint arra már utaltam, a Néprajzi Múzeum szervezeti keretei 1945 után megváltoztak, s ez
zel egyidejűleg a gyűjteménygyarapító tevékenység is megélénkült. A nyilvántartási adatok
ból több tény is kiolvasható. Mindenekelőtt az, hogy az 1950-es, de különösen az 1960-
1970-es évek gyakorlatával szemben (amikor is gyakoribb volt a több százas nagyságrendű 
éves növekedés) az 1980-1990-es években -  kevés kivételtől eltekintve -  csökkent az éven
kénti gyűjteménygyarapítás. Ezzel kapcsolatban idézem a 2. világháború utáni évek értékelé
sét: „A felszabadulás után bekövetkezett fellendülés megmutatkozik a múzeumi tárgyak gya
rapodásában is. Míg az utolsó négy »békeév« (1935-38) átlagos gyarapodása évenként 466 
tárgy volt, ezt már a felszabadulás utáni első négy év (1945-48) is túlszárnyalta: az évi ádag 
600-ra emelkedett. De a tárgyak számának növekedése 1950-től indul meg igazában, s a leg
utóbbi négy év (1950-53) ádaga 3 9 5 5 .1953-ban a Magyar Osztály kidolgozta a tárgyak gyűj
tésének új módszerét, és ennek alapján indult meg a rendszeres tárgygyűjtő tevékenység.” 
(B ala ssa  1954b. 301-302.)

A fentiekkel összefüggésben a számszerű kimutatásokból az tűnik ki, hogy a mes
terséggyűjtemény 1945 és 1948 között a múzeum éves ádagának közel harmadával, mintegy 
évi kétszáz (183 darab) tárggyal gyarapodott. 1949 és 1952 között a mesterséggyűjtemény 
gyarapodása megtorpant, majd 1953-1955 között ismét növekedett, s az éves átlag három
száz fölé (317 darab) emelkedett.

A 2. világháború óta eltelt időszakban a korábban uralkodó mennyiségi szempont 
időközbeni felváltása mellett a tárgygyűjtő tevékenység csökkenő trendjének magyarázataként 
részben a múzeum általában visszaesett tárgygyűjtő tevékenysége, részben pedig a zsúfolásig 
megtelt raktár, valamint az időlegesen háttérbe szorult kutatói érdeklődés egyaránt ott talál
ható. Másfelől viszont látható, hogy egy-egy kézműves-tevékenység, mesterség műhelyegyüt- 
tesszerű begyűjtése nagyobb tételszámokat eredményezett (például 1987-ben falfestő- és ci- 
gánykovács-kollekció).

Az 1960-as évektől tehát inkább az a jellemző, hogy egyes kutatási tervekhez, gyűj
tési programokhoz, személyes tudományos érdeklődéshez és muzeológiai/raktárrendezési
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munkálatokhoz kapcsolódnak a számszerűségükben is kiemelkedő gyarapodások. Ez utób
biak -  miközben örvendetesen elősegítették a gyűjtemény nyilvántartási rendezettségét -  saj
nálatosan nem tudták maradéktalanul megvalósítani a hiányzó adatok pótlását. A korszak tel
jesítményét jól tükrözik az 1960 és 1980 közötti -  csak az 50 tételszám feletti egységekre 
vonatkozó -  gyűjteménygyarapodási adatok (lásd 4. számú táblázat).

Az 1968-ban történt újraleltározással kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az 
két korábbi tétel feldolgozására vonatkozik. Az elsőbe az 1884-es törzskönyvi számú (dr. Lacz- 
kó Antal ajándéka, Nógrád megye, 1912) tételek tartoznak, melyek régi leltári számain 
(122063-122070) több tárgy került beleltározásra, s ezek az újraleltározás során tárgyanként 
kaptak új típusú leltári számokat (ltsz.: 68.63.1-68.63.18). A második csoportban a 2491-es 
törzskönyvi számú (Szűrik Antal gyűjtése és ajándéka, Selmecbánya, 1926) tételek szerepel
nek, melyek régi leltári számain (126462-126473) ugyancsak több tárgy került leltárba vé
telre, melyeket az újraleltározásnál egyenként leltároztak be (ltsz.: 68.63.19-68.63.130).

1980 és 1990 között a gyűjteménygyarapodás ismét csökkent, s csak újabb műhely-, 
illetve üzletfelszerelések bekerülése révén tapasztalható ismét jelentős tételszámokat magá
ban foglaló gyűjtés az 1990-es évek elején: egy Budapesten gyűjtött kalaposműhely (ltsz.:
92.98.1- 92.98.595) Horváth Gyula révén, egy süttői kőfaragó műhelye (ltsz.: 92.56.1- 
92.56.253) Hála József és Hortváth Gyula révén, valamint egy makói asztalosműhely (ltsz.:
93.45.1- 93.45.425) Fejér Gábor gyűjtése révén.

Az önálló mesterséggyűjtemény időszakában a fejlesztéssel, gyűjteménygyarapítás
sal kapcsolatban megvizsgáltam azoknak az eljárásoknak az arányát, melyek eredményeként 
egy-egy tárgy, illetve tárgyegyüttes a múzeum tulajdonába került. Az 1950 utáni gyarapodás
nál a nyilvántartási bejegyzések lehetővé teszik, hogy e vonatkozásban megkülönböztessük 
egymástól az eltérő gyűjtési módokat, illetve formákat, amelyek bizonyos megszorításokkal a 
korabeli gyűjteménygyarapitási stratégiákat is leképezik (lásd 5. számú táblázat).

Az adatok -  kisebb értelmezési eltéréseket is figyelembe vevő -  értékelése alapján 
az állapítható meg, hogy a mintegy 7000 műtárgy mesterséggyűjteménybe való kerülésében 
(leszámítva az 5 százalék adatoladan mennyiséget) meghatározó a vásárlás, mely valószínű
síthetően a múzeumnak vételre felkínált tárgyakat foglalja magában. Elfogadható ugyanakkor 
a terepmunkával (a „gyűjtés” megjelöléssel) kapcsolatba hozható gyarapodás aránya. Mai 
megítélésünk szerint viszonylag magas az ajándékozás részesedése, különösen akkor, ha be
leértjük a hagyatéki tételt is. Magasnak ítélem a raktárrendezés során történt gyarapodást 
(1966-ban 344, 1968-ban 453, 1980-ban 346 tétel), ez azonban egyrészt összefügg a múze
um mostoha körülményeivel (többszöri költöztetés, ideiglenes tárolás, zsúfolt raktárak), más
részt viszont a gondos és lelkiismeretes gyűjteményvezetői (főként Szolnoky Lajos munkájá
hoz köthető) muzeológusi tevékenységgel.

Áttekintve a mesterséggyűjtemény gyarapodá- 
A m este rség g y ű jtem én y  belső  si adatait és módjait, rátérek az anyag tárgyi, il- 
tag o ló d ó sa  letve tipológiai, valamint táji, területi tagoló

dásának arányaira. Ez természetesen összefügg 
bizonyos gyűjteménygyarapítási elképzelésekkel, de mint ahogy már utaltam rá, meglehető
sen sok az esetlegesség, a helyzet és az alkalom által kínált lehetőség kihasználása. A gyűjte
ménygyarapítás főbb elvei, trendjei a gyűjtemény esetében általában azonosak voltak a mú
zeum más gyűjteményeinél érvényesült elvekkel. A generális elv -  úgy tűnik -  az, hogy a
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mesterséggyűjtemény a tematikus elkülönülés során alapvetően az eszközök, szerszámok, 
minták és nem a (kész)termékek gyűjteménye. Ez alól kivételt lényegében csak a fafaragás te
rülete jelent, de ez is csak részben.

Feltehetően ez a magyarázata annak is, hogy a mesterséggyűjtemény tárgyait te
kintve nem túl jelentős a többi gyűjteménnyel való átfedés. Ilyen kivétel egy nagyobb kékfes- 
tőminta-kollekció (ltsz.: 50672-50917, Szekszárd), mely a textil- és viseletgyűjteménybe ke
rült, egy kalapos talicska (ltsz.: 140929, Békés), melyben a leírókarton adatai szerint a kasba 
rakott kalapokat hordták festeni a Körösre, majd piacra eladni, és amely a közlekedésgyűjte
ménybe került. Ebben a tekintetben rendhagyó az a tárgygyűjtési beszámoló, mely a népi 
mesterségek (kisipar) gyűjteménye 1960. évi gyarapodásának 391 objektuma között említi: „a 
fazekas mesterség eszközkészlete 41 tárggyal gyarapodott” ( N épr a jzi É r t e s ít ő  1961. 81), me
lyek a kerámiagyűjteményben vannak.

A mesterséggyűjtemény gyarapításában a határozottabb szemlélet- és szempontvál
tást az jelentette, amikor a figyelem a műhelyekre, azaz a minél teljesebb műhelyfelszerelé
sekre, az enteriőrszerű megjelenítést lehetővé tévő műhelyegyüttesekre irányult. E törekvé
seket jól mutatják az 1960-as évek tárgygyűjtési beszámolói, jelentései. „Az 1960-as évben a 
csizma, illetve a lábbelikészítés szempontjából kettős gyűjtés indult meg. Ez főleg a csizma
dia szerszámokra vonatkozott. Célul tűztük ki egy olyan teljes csizmadia műhely elméleti be
rendezését, amelynél nemcsak a készítéshez szükséges minden egyes szerszám legyen képvi
selve, hanem e szerszámok időbeli és formai variánsai is. A régi szerszámkészlet a ma felé 
haladva nemcsak fajta és féleség szerint gyarapszik, hanem anyagában és készítőjében is vál
tozik. A régi szerszámok nagyobb részben fából készültek -  készítőjük vagy maga a csizma
dia, vagy kismester. A fát fokozatosan szorítja vissza a fém, s a készítés helye is egyre inkább 
a nagyüzem vagy a gyár.” ( N é p r a jz i É r t e s ít ő  1961. 85-86.) A program ekkor annyira meg
határozó volt, hogy például az 1961. évi gyűjtésben a 479 tárgyból 405 darab tartozott mű
helyekhez: „Évi tervünknek megfelelően különösen törekedtünk az egyes témakörökön be
lüli funkcionális egységek gyűjtésére. így igen jelentős eredménynek tartjuk négy mesterség
ágban egy-egy teljes műhelyfelszerelés megszerzését: csizmadiaműhely Egerből (61.53.1-48) 
és Nagykőrösről (61.56.1-50), tímárműhely Nagykőrösről (61.57.1-55), szűrszabóműhely 
Kiskunmajsáról (61.58.1-186), valamint cigánykovács műhelyek Bács, Szatmár és Győr me
gyéből (61.73.1-66). A teljes műhelyek, az egy-egy mester által használt szerszámkészlet 
együttese mind a tudományos feldolgozás, mind pedig a múzeumi bemutatás szempontjából 
a népi kisipar mélyrehatóbb megismerését teszi lehetővé.” (Sz o l n o k y  1962. 223.) A több 
helyről összeállt cigánykovácsműhelyek tárgyi anyagát önálló tanulmány is ismerteti (E r d ő s  
1962). A kitűzött cél elérése azonban több nehézségbe ütközött. Ezt tükrözi az 1962. évi je
lentés: „Ez évben -  sajnos -  teljes műhelyegységek megszerzéséről nem tudunk beszámolni. 
Ellenben értékes gyarapodást jelentenek azok a sorozatok, amelyek egy tárgy készítésének 
több fázisát mutatják be, s kiállításoknál rendkívül instruktiven szemléltethetik a készítés me
netét.” (Sz o l n o k y  1963. 119.) A műhelyek iránti érdeklődés azonban továbbra is fennma
radt: „Kiemelkedő az a 48 tárgyból álló együttes, (63.54.2-51), amely egy faddi (Tolna m.) 
faragómester, paraszti specialista, teljes szerszámkészlete. Ez a típusú műhelyfelszerelés ed
dig hiányzott a gyűjteményünkből.” (M o l n á r  1965a; vö. 1965b.) „A kisebb együttesek, va
lamint az egyes darabok külön-külön hozzájárultak gyűjteményünk gazdagodásához, azon
ban kiemelkedő jelentőségű az a műhelyfelszerelés, amely egy pápai mézeskalácsos és viasz
gyertyaöntő hagyatékából származik. E jelentős mesterséget gyűjteményünkben eddig -  egy



két darab kivételével -  csupán ütőfák képviselték. Ez az a tény, amely a műhelyfelszerelés 
megszerzésének jelentőségét növeli. Megszerzése beleillik a gyűjtemény gyarapításának több
éves tervébe, éspedig abba, hogy a már képviselt műhelyeket, felszereléseket, mesterségen
ként teljessé egészítsük ki.” (Molnár 1967. 307.)

A korábban idézett tárgygyűjtési beszámolókban megfogalmazódott műhelyköz
pontú muzeológiai program, gyűjteménygyarapítási törekvés -  részben összefüggésben a 
megnövekedett kiállítási igényekkel -  bizonyos korlátozó körülmények ellenére napjaink
ban is érvényes.

Eközben azonban nem került meghatározásra a magyar muzeológiában, hogy mely 
mesterségek, kézműves-tevékenységek- esetleg az úgynevezett kihaló mesterségek? -  fő vagy 
netán kizárólagos gyűjtője a Néprajzi Múzeum ( G r á f ik  1980). Ez természetesen nem feltét
lenül szükséges, bár éppen a kézműveskataszter akár ebbe az irányba is befolyásolhatta vol
na a hazai muzeológiát. A nagyobb problémát az jelenti, hogy a kézműveskataszter által hasz
nált egyes megfogalmazások részben nem pontosan informálnak, részben bizonyos adatokat 
homályban hagynak. Arra gondolunk például, hogy vajon minden esetben azonos tartalmú- 
ak-e a kidolgozott fogalmak: „teljes műhely”, „kis kiegészítés”, „hiányos műhely”. Kidolgozott 
műhelyfelszerelés-normatíva hiányában kérdéses lehet -  csak a Néprajzi Múzeum mesterség
gyűjteményénél maradva hogy például miként minősítsük a kataszterben feltüntetett -  de 
darabszámmal nem adatolt -  kollekciókat (lásd 6. számú táblázat; az x jelzetű, úgynevezett 
kváziműhelyek tételszámai egyrészt rendkívül nagy eltéréseket mutatnak, másrészt további 
azonosításra, illetve pontosításra szorulnak).

Eltekintve egy-egy adott gyűjteményi egység (kvázi műhely) tárgyakban megnyilvá
nuló, kisebb-nagyobb mértékű egysíkú voltától -  melyek szélsőséges esetben, például ha túl
zottan dominálnak a kollekcióban az azonos típusú és funkciójú tárgyak, nem is teszik lehető
vé a kollekció műhelyértelmezését -  azt látjuk, hogy -  különösen egyes kézműves-tevékeny
ségeknél -  lehetséges egy minimális és egy kiterjesztett felszereltség, mely egyaránt lehetővé 
teszi a mesterség folytatását. Egy-egy mesterség, kézműves-tevékenység dokumentálása, vala
mint megjelenítése szempontjából tehát a muzeológusnak komoly felelőssége van abban, hogy 
mit és mennyit gyűjt be. Ez a kérdés különösen előtérbe kerül a szabadtéri néprajzi múzeu
mok műhelybemutatási, rekonstrukciós programjainál, ahol előfordul, hogy egy teljes műhely- 
felszerelést több helyről kell összeválogatni, illetve megvásárolni (BOROSS 1974. 114-115).

Komoly tanulsággal szolgál, ha e vonatkozásban kiterjesztjük figyelmünket a szent
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum anyagára. A részben már megvalósított műhelyek, mű
hely- és üzlet-, illetve boltszerűen bemutatott mesterségek, részben pedig a nyilvántartási 
adatok szerint az alábbi kézműves-tevékenységeket viszonyíthatjuk saját anyagunkhoz (lásd 7. 
számú táblázat).

Úgy vélem, hogy további összehasonlító vizsgálatokra és műhelyrekonstrukciós 
munkálatokra van szükség egy megközelítően teljes és a különböző szakmai, muzeológiai kö
rök konszenzusát is biró vagy legalább a többség számára elfogadható úgynevezett műhely- 
normatíva felállításához. Természetesen, ha ez sikerülne is, számolni kell azzal, hogy egy 
ilyen műhelynormatíva mesterségenként más és más. E vonatkozásban egyetértőén idézem 
fel Szilágyi Miklós lektori véleményében megfogalmazott gondolatait: „Egyrészt vannak ke
véssé és vannak nagyon szerszámigényes mesterségek, illetve műhelyek. Másrészt ugyanazon 
mesterség műhelye -  a tehetősség és a megrendelői kör igényessége függvényében -  lehet 
maximálisan felszerszámozott és lehet még elfogadhatóan, a működő képességet nem vészé-

344 Grafik Imre_____



Mesterséggyűjtemény 345

lyeztetőcn, mégis látszólag szegényesen. A cipész-csizmadia, például a legideálisabb esetben 
minden állandó és megbecsült megrendelőjének a lábához külön-külön kaptafát-sámfát tart
hat a műhelyében, ám akkor is megoldhatja az éppen adódó munkafeladatokat, ha bőrdara
bok rászögezésével és reszelgetésével alkalmilag igazítja hozzá a méretben amúgy megfelelő 
kaptafát-sámfát a láb speciális adottságaihoz. A fordítós csizmáknál pedig nem is volt igénye 
a vásárlónak, hogy pontosan a lábához szabják a lábbelijét, tehát eleve lényegesen kevesebb 
kaptafa kellett.”

Az egyes mesterségek, kézműves-tevékenységek tárgyi anyagának gyűjtésével pár
huzamosan -  részben a gyűjtés előző fejezetben kifejtett poblémái miatt -  értékelődött fel a 
képi dokumentálás. Az állóképek (fényképek, diafelvételek) készítése a gyűjtések kezdete óta 
jelen volt a munkafolyamatok ábrázolásánál, rögzítésénél. Erre a leírókartonokon, publikáci
ókban általában utalás is történik. Más esetekben azonban a közleményekből nem derül ki, 
hogy a terepmunkához az adatgyűjtéseken, a fényképfelvételeken túl milyen tárgygyűjtés 
kapcsolódott (például Bakó 1954b; Szolnóky 1949). A dokumentálás, illetve a feldolgozás 
egy másik szintje a film: „A tárgygyűjtés módszerét tekintve szólnunk kell a famegmunkálás 
új tárgyairól, ezek sorában külön egységet képez a 20 tárgyból álló bölcskei (Tolna m.: 28- 
30. ábra) kádárszerszám együttes (65.132.1-20). A 93 éves kádármester ma még mindig ha
tározott és gyakorlott kézzel készített egy hordót, amelyről -  az egész munkafolyamatot rög
zítő -  film készült. E filmmel nem csupán az új szerszámok használata dokumentált, hanem 
a gyűjtemény nagyszámú, azonos szerszámanyaga kapott hiteles, színvonalas magyarázatot. 
Ebben rejlik e filmezéssel egybekötött tárgygyűjtés jelentősége korszerűsége folytán.” (MOL
NÁR 1966. 335-336.) A film és a videó alkalmazása ugyan viszonylag korán megjelent, s a 
kismesterségek köréből több felvétellel is rendelkezünk, de megítélésem szerint -  többek kö
zött technikai eszközök hiánya miatt is -  felhasználásuk elmarad a kívánatostól.

Egyidejűleg azonban mindvégig fennmaradtak azok a gyarapítási szempontok, me
lyek valójában a kezdetektől fogva -  az egész múzeum gyűjteményi anyagára nézve is -  meg
határozóak voltak. Többek között ezek fogalmazódnak meg egy kisebb kollekció kapcsán: 
„Ergológiai és művészeti szempontból egyaránt jelentős a Kalotaszegről származó, zsírkőből 
finoman faragott és ólomból öntött 23 darab orsónehezék (60.102.1-23), ami gyűjtemé
nyünkben eddig ugyancsak nem volt jelentőségének megfelelően képviselve. Elsősorban mű
vészeti szempontból kiemelkedő az új szerzemény 42 darab díszesen faragott mosósulyokja 
és mángorlója, ami a magyar etnikum legkülönbözőbb vidékeiről gyűlt össze.” (N éprajzi 
Értesítő 1961. 82-85.)

A gyűjteménygyarapítási szempontok lényegé- 
A m este rség g y ű jtem én y  ben átvezetnek bennünket egy újabb fontos
fe ld o lg o zo ttság a  kérdés tárgyalásához, a mesterséggyűjtemény tár

gyainak ismertségéhez. Jelen áttekintésünkben 
nem vállalkozhatunk teljességre -  bizonyos szempontból fel is mentenek bennünket a hivat
kozott kézműves-bibliográfiák és népművészeti monográfiák -, de néhány fontos jelenségre, 
tendenciára érdemes felhívni a figyelmet. Áttekintve a mesterséggyűjtemény tárgyainak bemu
tatási lehetőségeit, a publikációk fajtáit azt láthatjuk, hogy azok meglehetősen sokfélék:

-  Tematikus, tárgytipológiai publikációk (például Timkó 1909; Kemény 1925; Szol- 
NOKY 1950; 1951; Erdós 1962; Uzsoki 1966).
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-  Népművészeti kiadványok (például Malonyay11 1907; 1909; 1911; 1912; 1922; 
Fél-H ofer-K . Csillléry 1969; D omanovszky 1981; Hofer-F él 1994).

-  Tudományos összegzések, kézikönyvek (például Bátky 1906a; Bátky-G yörffy-  
Viski 1933; Balassa-O rtutay 1979; Ortutay 1977; 1979; 1980; 1981; 1982; 
Domonkos 1991).

-  Kisebb közlemények, tárgygyűjtési beszámolók (például Molnár 1965a; 1965b; 
1966; 1967; Morvay-M olnár 1966; Szolnoky 1961; 1962; 1963; 1966).

-  Kiállításvezetők és -katalógusok (például Bátky 1922a; 1929; K. Csilléry 1971a; 
Gráfik 1984-1985; Selmeczi Kovács -  Szacsvay 1997).

-  Ismeretterjesztő kiadványok (ezek szinte áttekinthetetlenek, s általában hivatkozá
sok, adatok nélkül közölnek tárgyi illusztrációkat).

-  Egyéb (filmek; összefoglalóan lásd CSORBA et al. 1995).

Első rátekintésre a kép gazdagnak tűnik, de egy alaposabb összevetés arra enged kö
vetkeztetni, hogy mindezek együtt sem nyújtják a mesterséggyűjtemény -  főként szakmai 
szempontból -  jó és arányos ismertségét. Ennek oka egyrészt az, hogy az azonos céllal készült, 
illetve a különböző funkciójú kiadványokban is gyakoriak az átfedések, pontosabban ugyan
azon tárgyak kerültek közlésre. Másrészt a különböző publikációkban szereplő illusztrációs 
anyag nincs pontosan adatolva; azaz a létező információk közül (például származási hely, ké
szítés ideje, készítő neve, méret, őrzési hely, nyilvántartási szám), hol ez, hol az az adat kerül 
közlésre. A jelentősebb összefoglaló munkák tárgyközléseit vizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy 
többnyire általános utalás történik a Néprajzi Múzeum anyagára.12 Léteznek azonban olyan, 
a mesterséggyűjtemény anyagából is gazdagon merítő összegzések, melyek e vonatkozásban 
követendő kivételt jelentenek (lásd D o m a n o v s z k y  1981; D o m o n k o s  1991b). A fentieken túl 
még arra is utalnunk kell, hogy egyes tematikus közlemények a Néprajzi Múzeum tárgyi anya
gára is kiterjesztették figyelmüket (például U Z S O K I 1966. 219-220), mások azonban úgy ítél
ték meg, hogy a tárgyalt téma tekintetében a Néprajzi Múzeum mesterséggyűjteménye más 
múzeumok anyagához képest nem jelentős (például B á L IN T -J u h á SZ 1968. 93), vagy egy-egy 
településhez kapcsolható mesterség leírásánál megmaradtak az adott múzeumi gyűjtemény is
mertetésénél (lásd például a fésűsmesterséggel kapcsolatban N. B a r t h a  1929).

A szakirodalmi szemlézés arra figyelmeztet, hogy olykor más összefüggésekben is 
feltűnhetnek a mesterséggyűjtemény (és a múzeum más gyűjteményeinek) tárgyai. így példá
ul a kerek tükör kultúrtörténetének felvázolásánál -  leltáriszám-hivatkozások nélkül, de be-

11 A mesterséggyűjtemény szempontjából a Malonyay-féle kötetek illusztrációs anyaga -  pontosabban an
nak később, 1960 júliusában az Iparművészeti Múzeumtól ajándékként a Néprajzi Múzeumnak átadott 
része -  azonosítás után került beleltározásra. A gyűjteménybe 7 mézeskalács ütőfa, 1 fűrész, 17 mosó
sulyok, 6 vászonfeszítő, 3 orsótartó, 1 fonalgombolyító rész és 1 hímes tekerő került. E példányok kö
zül több újraközlésre kerül a későbbi népművészeti kiadványokban. Csak szúrópróbaszerű kísérlet alap
ján hivatkozom például a kalotaszegi hímes sulykok köréből a 60.75.105 leltári számú tárgyra (vö. Ma
lonyay 1907. 273. tábla alsó sor balról a második; Domanovszky 1981/2. 273, 17. kép) vagy a 
60.75.92 leltári számú fűrészre (Bánffyhunyad). E tárgyak közül több ugyancsak gyakran szerepelt kü
lönböző kiállításokon is.

12 Például „A rajzokon és képeken közölt tárgyak túlnyomó többségét a budapesti Néprajzi Múzeum őr
zi." (Fél- H ofer -  K. Csilléry 1969. 9; lásd továbbá Bátky-G yörffy-V iski 1933; Ortutay 1977; 
1979; 1980; 1981; 1982; Hofer- F él 1994.)
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azonosíthatóan -  illusztrációs anyagként tükrös guzsaly (Gömörjánosi), mángorlófa (Somogy 
megye), sokác díszmosósulyok (Mohács) és sokác vízhordó rúd (Mohács; ez utóbbi értelem
szerűen a közlekedésgyűjteményből) szerepel. Megemlítem, hogy az e tanulmányban fekete
fehér (rossz minőségű) fényképen közölt somogyi mángorlófát mintegy tíz évvel korábban 
más szerző, más szempontokat érvényesítő tanulmányban pontosabb helymegjelöléssel (Tab, 
Somogy megye), de ugyancsak leltári szám nélkül, kiváló minőségű színes fényképfelvételen 
közli (lásd Mészáros 1913. 45-48; vö. Bátky 1905b. színes képmelléklet 8. kép).

Tekintettel arra, hogy a Néprajzi Múzeum nyilvántartásában nincs következetesen 
és naprakészen regisztrálva a publikálások, közlések ténye és minősége, jelenleg szinte lehe
tetlen reálisan felmérni a gyűjtemény, illetve az egyes tárgyak ismertségét. Erre csak néhány 
kitüntetett figyelmet élvező téma-, illetve tárgykör esetében van módunk.

Ezek közül az egyik a fonás-szövés tárgyainak kollekciója, mely a mesterséggyűjte
mény egyik legnagyobb egysége. E tárgykörben sok kisebb-nagyobb közlemény jelent meg, 
azonban ezek is meglehetősen szélsőségesen viszonyulnak a múzeumban őrzött anyaghoz. 
Az egyik első közlemény a Bátky szalagszövő táblácskákról szóló írása, mely egyaránt tárgyal
ja a magyar és a nemzetközi, etnológiai gyűjtemények tárgyait (BÁTKY 1901c). Tanulságos 
idézni: „Osztályunk magyarországi gyűjteményében négy darab szövőtábla van, melyeket az 
5-8. ábrákon mutatunk be. Az 5. á. Magyar-Valkóról való (Kolozs m.), a 6. á. Rimaszombat
ról, a 7. és a 8. ábra Dluháról (Árva m.). A két első példány magyar kézből való -  a rima
szombatit »szágyfá«-nak hívják, melylyel kantárra való zsinórt szőnek -  a két utóbbi tótból. 
A kisebbik tót szerszám »bordacsináló«-nak a nagyobbik »fonaltekerő«-nek van beírva, nyil
ván tévesen. Egyéb adat sajnos nincsen róluk. Leltári számuk sorban; 29,043, 5304, 10,270, 
10,279.” (BÁTKY 1901c. 155.) A már említett Farkas Sándor-féle gyűjteményt ismertetve 
ugyancsak Bátky egy évszámmal jelzett (1898) példány kapcsán -  Farkas Sándor jegyzeteit is 
közölve -  újabb nemzetközi párhuzamokkal szolgál: „Szátyfa. Ősi szerszám, mely az egész 
magyar alföldön elterjedt. Itt-ott czigányok használják s rajta különféle szélességű szalagot, 
gatyakötőt, ruhaszárító kötelet, itt-ott öveket, lószerszámokat szőnek.” (BÁTKY 1903b. 44-45,
4. ábra 6.) Később Útmutatójában ismét egy újabb darabot tett közzé madzagszövő megneve
zéssel és „Gömör vm.” jelzettel, leltári szám nélkül (Bátky 1906a. 217, 71. tábla 1. ábra). 
Ugyanő írta A magyarság néprajza érintett fejezetét, melyben újra közölte az 1898-as datálású 
madzagszövő tábla rajzát „Alföld” megjelöléssel, leltári szám nélkül. Megjegyzem, hogy a két 
másik s ugyancsak már korábban is közzétett tárgynál itt eltérő adatokat adott meg. így az 
1085. rajzon a madzagszövő tábla neve: „szátyfa” alakváltozattal szerepel, a 1087. rajz ma
dzagszövőjének pedig Gömör megye a származási helye Árva megye helyett (Bátky 1933b. 
362-363). Az 1898-as jelzettel ellátott, vésett díszítésű példány fényképe került a Magyar nép
rajzi lexikonba, itt azonban már pontos helymegjelöléssel (Szentes, Csongrád megye), és „szö
vőtábla” megnevezéssel (Ortutay 1982. 117).

A már többször is hivatkozott Útmutató vonatkozó Fonás-szövés szerszámai című feje
zetében a táblák illusztrációi (76 tárgy rajza) természetesen mind a Néprajzi Múzeum gyűj
teményéből kerültek ki (Bátky 1906a. 200-221), igaz, leltári szám közlése nélkül. A kap
csolódó lábjegyzetekben a szerző utalt a korábbi közlésekre is.

Ugyancsak a Néprajzi Múzeum tárgyi anyaga szolgált illusztrációs anyagul A ma
gyarság néprajza kötetei számára. A leltári számokat e kiadvány sem közli, s a tárgyrajzok és 
fényképek csak részben kerültek beazonosításra, legalábbis a leírókartonok többségénél nincs 
jelölve a publikálás ténye.
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Gönyey Sándor 1936-ban tett közzé egy nagyobb tanulmányt a kendermunka ma
gyarországi népi szerszámairól. Feldolgozásában alapvetően a Néprajzi Múzeum anyagára tá
maszkodott. A műtárgyak azonban konkrét, egyedi példányként nem jelennek meg. Az átte
kintés eredményeként viszont közöl egy összesítést A kendermunka szerszámainak magyarországi 
elterjedési térképe címen, melyet a Néprajzi Múzeum gyűjteménye alapján állított össze (Gö
n y e y  1936b. 2).

A fonás-szövés eszközein belül a magyarországi sokácok guzsalyai kitüntetett fi
gyelmet kaptak. „Az Ethnographiában és a Néprajzi Múzeum Értesítőjében a századforduló 
táján két tanulmány is foglalkozott a délmagyarországi, közelebbről a bácsmegyei sokacok gu- 
zsalyformáival. Mindkét szerző saját gyűjtését publikálta itt és ezeknél is elsősorban leírásra 
törekedett. így e dolgozatok inkább csak adatközlésnek tekinthetők, ahol a guzsalyformák tí
pusokba sorozása vagy egyáltalában nem, vagy csak másodlagos fontossággal bírt. Ezt a hi
ányt szeretnénk jelen dolgozatunkban pótolni, kiegészítve az irodalomban és a múzeumi tár
gyakban kapott anyagot az idevonatkozó utolsó publikáció (1907) óta eltelt csaknem félév
százados fejlődés formát-módosító tendenciájának bizonyítékaival. E kiegészítésnek az ada
tait 1949 szeptemberében Mohácson és a bácsmegyei Hercegszántón gyűjtöttük. Rövid 
gyűjtőutunk eredménye az a 6 darab újabb, múzeumunkban eddig még meg nem lévő for
ma is, melyekkel sokac guzsalygyűjteményünk 33 darabra szaporodott.” (SzOLNOKY 1950. 3.) 
A szerző nem közli katalógusszerűen az összes tárgyat, csak a típusalkotáshoz, illetve formai 
megkülönböztetéshez szükséges példányokat, azaz 19 darabot leltári számmal és ábrával,13 
továbbá három darabot nyilvántartási szám nélkül ugyancsak ábrával, valamint két orsót és 
egy guzsalykötőt ábrával. A Néprajzi Múzeum anyagáról megállapítja, hogy: „Azok a példá
nyok, melyek a 900-as évekig kerültek gyűjteményünkbe, valamennyien lándzsalakúak. Csak 
az 1949. esztendőben begyűjtött guzsalyok kúposak. Ezek viszont mind azok.” (SzOLNOKY 
1950 5.) Ilyen, a szerző által terepen gyűjtött a 142367-es leltári számú kúpos guzsaly (preji- 
ca), mely a leírókarton adatai alapján esztergályozással az 1920-as években készült, helyi, az
az hercegszántói mester munkája, övbe szúrva használták. A kartonon az is fel van tüntetve, 
hogy a tárgy az említett közleményben publikálásra került (SzOLNOKY 1950. 7, 6.a ábra).

Szolnoky Lajost különösen foglalkoztatta a fonalkikészítés kérdése, s a guzsalyok- 
ra egy év múltán katalógusszerű kiadványban tért vissza (Szolnoky 1951). A részletes típus
besorolás alapján 221 darab övguzsaly (altípusaival együtt), 107 darab rúdguzsaly (altípusai
val együtt) volt a katalógus összeállításakor a Néprajzi Múzeumban. Sajnálatos, hogy a meg
kezdett katalogizálási munka nem folytatódott (mára a mesterséggyűjteményben őrzött gu
zsalyok száma 1026) annak ellenére, hogy a tárgykatalógusok kérdése évtizedeken át napi
renden volt (Takács 1972), s megítélésem szerint a muzeológiai munkában ma sem nélkü
lözhető (lásd Gráfik 1992d. 378). További lehetőséget jelenthetnek a határainkon túli terü
letek összehasonlító anyagai (vö. például Barlek 1984).

A magyar népi kenderrost-megmunkálást összegző nagy tanulmányaiban (példá
ul Szolnoky 1966) és kötetében (Szolnoky 1972) Szolnoky Lajos már nem elsősorban a 
mesterséggyűjtemény tárgyi anyagára támaszkodott, hanem főként a Néprajzi atlasz munkála
taira és a szakirodalomra, holott például csak gerebenből 130 példány található a gyűjte
ményben. Monográfiájában már több gyűjteményi tárgy megtalálható, de nyilvántartási ada
tok nélkül.

13 Ezek közül egy ábrát téves számmal.
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Sem Gönyey, sem Szolnoky feldolgozásai nem térnek ki részletesen olyan viszony
lag nagy példányszámú tárgyak elemzésére, mint például az orsók (gyűjteményünkben 519 
darab található), és az orsókarikák (gyűjteményünkben 156 darab található). Az orsók elem
zése föltehetően kisebb-nagyobb csoportokat egy-egy készítőhöz köthetne: „Egy-egy faragó 
ember sokszor több község asszonyainak és leányainak orsószükségletét látja el.” (N agy 1947. 
265.) Valószínűsíthetően más vonatkozások is feltárhatók, illetve gazdagon dokumentálhatók 
lehetnének: „Van az orsónak azonban egy másik, sokkal díszesebb változata is, a dísz vagy cif
ra orsó, úgy is mondják: szerelem orsó. Ezzel kedveskedik a legény a választott leánynak. Nagy 
gonddal faragja és díszíti ki. Nem elégszik meg csak egy karikóval, hanem kettőt-hármat is 
tesz rá, a karikók közé pedig zörgői (fűzfaágszeleteket) tesz, hogy perdítéskor hangot is adjon. 
Az orsó derekát pedig különféle élénk színekkel (piros, zöld, kék, sárga) díszíti, hadd teljék 
benne minél nagyobb öröme szíve választottjának.” (Nagy 1947. 266; kiemelés az eredetiben; vö. 
K. Csilléry 1976; Gráfik 1998.)

A gyűjtemény 70 különböző rokkája pedig alkalmas lehetne bizonyos tipológiai át
tekintésre. Ugyanis „a rokkatípusok genetikai vagy morfológiai szempontok szerinti csoportba 
sorolása nincs megnyugtatóan rendezve... az orsó, kerék és lábitószerkezet térbeli elhelyezésé
ben különböznek: működési elvük azonos... Nálunk is német esztergályosok gyártották és ter
jesztették. A nyugati határszélen és német ajkúak lakta vidéken tűnik fel legkorábban... a Vas 
megyei limitációkban (1723) az esztergályosok termékei között...” (E n d r e i  1990. 270, 272.)

A másik jelentős tárgycsoport a bábos, mézeskalácsos mesterségé. A bábos, bábsü- 
tőforma-készítő, mézesbábos és a kapcsolódó gyertyaöntő mesterség tárgyi emlékanyaga leg
alább kettő, de kis kiegészítéssel három műhellyel képviselt a gyűjteményben. E többé-kevés- 
bé komplex együtteseken kívül természetesen több egyedi tárgy, tárgysorozat is található 
ugyanitt. A Néprajzi Múzeumba került mézeskalácssütő-minták egyik legkorábbi közlése az 
Útmutató 101. tábláján, illetve az ahhoz tartozó leírásokban található (B áTKY 1906a. 289-201), 
nyilvántartási adatok hivatkozása nélkül. A Néprajzi Múzeum Értesítőjében 1913-ban már 
megjelent egy írás a mézeskalácsról -  érdeklődést felkeltő szándékkal - , de a közölt 25 ábra 
pontos hivatkozása hiányzik. Az azonban olvasható, hogy: „Gyönyörű gyűjteménye van mé
zeskalácsmintákból a néprajzi és az iparművészeti múzeumnak.” (FÁBIÁN 1913. 90.) Ponto
sabb hivatkozásokkal és részletesebb leírásokkal publikált 44 darab mintafát a Néprajzi Mú
zeum Magyar népművészet című sorozata (K e m é n y  1925). A Bevezetés számozatlan oldalán olvas
ható: „A mézeskalácsos vagy bábsütő mesterségnek a M. Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztá
lyában őrzött mintafáiról készült, s úgy művelődéstörténeti mint népművészeti szempontból 
is érdekes rajzait mutatjuk be e füzetben.” A 32 táblán bemutatott tárgyak közül az úgyneve
zett régi típusú nyilvántartási számok szerint a 41298-as leltári számú (Marcali) és a 125479-es 
leltári számú (Alföld) tételek közötti példányok szerepelnek, s megtalálható közöttük a neve
zetes budapesti Beliczay mester műhelyéből származó 42935-ös leltári számú mintafa is.

A mesterségről általában sokat tudunk, a tárgyi emlékanyagról azonban keveseb
bet. Ezért írhatta még az 1970-es évek végén is a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa, 
hogy a mesterség „melyről a korábbi, elsősorban etnográfusok és művészettörténészek által 
végzett feldolgozásoknak köszönhetően számottevő ismeretanyaggal rendelkezünk. [...] to
vább bővülne, ha a múzeumokban felhalmozódott tekintélyes tárgyi anyagról rendszerezett 
áttekintéssel (pl. katalógussal) vagy ismertetésekkel rendelkeznénk” (L éta y  1978. 266).

Egyes feldolgozások, ha nem is rendelkeznek közgyűjteményekre vonatkozó tárgy
katalógussal, figyelmüket kiterjesztették a múzeumok tárgyi anyagára. így például a debrece
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ni mézeskalácsosságot bemutató kötet több ponton is kitér a Néprajzi Múzeumban őrzött 
debreceni eredetű, illetve azokkal tipológiailag kapcsolatba hozható más településekről szár
mazó tárgyakra. Egy tárgy kapcsán (ltsz.: 70480) mintha elkülönült gyűjteményről lenne szó: 
„A budapesti Néprajzi Múzeum mézeskalácsos gyűjteményében található két, egymás tükör
képét képező, hátával összeilleszthető emberalak (Ltsz.: 70.480.).” (Sz a b a d fa l v i 1986b. 70.) 
Valójában természetesen a mesterséggyűjteményből kerültek ki a példák: „A budapesti Nép
rajzi Múzeum őriz egy 1904-ben vásárolt aradi mézeskalácsos formát [ltsz.: 51239], amelyen 
az Első Aradi Iparkiállítás felirat mellett a Debreceni féle szöveg is olvasható. [...] A szegedi mé- 
zeskalácsosok huszárai és szívformái nagyon nagy hasonlóságot mutatnak a Debrecenben 
használtakkal [ltsz.: 71402], Ugyanez mondható el pl. a Néprajzi Múzeumban őrzött szente
si gyűjteményről is [ltsz.: 74120], 1910-ben báró Nyáry Alberttól vásárolt a Néprajzi Múze
um rozsnyói mézeskalácsos formákat. A Bolond Miska és a Bolond Istók feliratú, a szív és a 
huszár formák ugyancsak nagy hasonlóságot mutatnak a korabeli debreceniekkel [ltsz.: 
87465-87467, 87483], hasonlóképpen, mint a Divald Kornéltól vásárolt körmöcbányaiak is.” 
(S z a b a d fa lv i 1986b. 76-77; kiemelés az eredetiben, beszúrás -  G. /.)

A néprajztudomány és a néprajzi muzeológia, valamint a népművészet kutatásának 
-  már hivatkozott -  nagy összegzései kisebb-nagyobb mértékben természetesen publikálnak 
példaanyagot a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből. E közlések azonban csak töredékei a gaz
dag kollekciónak. A tárgyak általában több-kevesebb információval adatoltak, valahol azon
ban csak képi illusztrációként szerepelnek. Az sem ritka, hogy egy-egy közleményben a mes
terséget mintegy reprezentáló tárgyak szinte teljesen ugyanazok (például ORTUTAY 1980. 
590-591; D o m a n o v s z k y  1981:2. 338-341).

Előfordult az is, hogy bizonyos tárgycsoportokat a szerzők figyelmen kívül 
hagytak. Ez történt a mesterség egyik legismertebb művelője, a Beliczay család ajándék
ként a gyűjteménybe került darabjaival, melyek nem jelentek meg azokban a feldolgozá
sokban, amelyek a család tevékenységével foglalkoztak, még akkor sem, ha egyébként tör
tént egyfajta kitekintés a Néprajzi Múzeum anyagára is (lásd W e i n e r  1954; vö, L éta y  
1978. 268; K e m é n y  1925). Más esetekben is tapasztalható, hogy az azonos településről, 
azonos mestertől, illetve műhelyből származó, de különböző közgyűjteményekben őrzött 
anyag csak utalásszerűén jelenik meg. Ilyen például a pápai mézeskalácsosság története 
(V a r g a  1994), melynek egy teljes műhelyfelszerelésével rendelkezik a Néprajzi Múzeum 
(vö. M o l n á r  1967).

Mindent egybevetve a bábos, mézeskalácsos mesterség tárgycsoportja az egyik leg
gazdagabban képviselt egysége a gyűjteménynek. A műhelyfelszereléseket és a kapcsolódó 
gyertyaöntő mesterség tárgyait, valamint a viaszöntő formákat, offermintákat leszámítva, csak 
a bábsütő mintákra szorítkozva mintegy 1267 tárgyról van szó, melyek a teljes gyűjtemény 
9,86 százalékát teszik ki. A tárgyak származási helyeként az ország 36 települése, néhány 
esetben gyűjtési helyként Magyarország, az Alföld, illetve a Dunántúl van megadva.

A gyűjtemény egyéb nagyobb tárgyegyütteseire tekintve hasonló jelenségeket ta
pasztalunk. Ilyenek például a kékfestőminták, a csipkeverő fák és a fésűs minták.

A kékfestőmesterséget kissé egyoldalúan a mintafák és a nyomódúcok képviselik. 
A mintegy 1162 tárgy a gyűjtemény 9,04 százalékát adja. Gyűjtési helyként 14 település sze
repel, néhány esetben pedig Magyarország és Dunántúl. A kollekció egyes tárgyai szerepel
nek a jelentősebb szakmai összefoglalások hivatkozásaiban (például D o m a n o v s z k y  1981:2. 
334-335; D o m o n k o s  1981. 101).
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A csipke készítéséhez használt csipkeverő fákból 588 darabbal rendelkezik a gyűj
temény, mely az anyag 4,57 százaléka. A tárgyak származási helyeként Budapestet és Decset 
leszámítva csak észak-magyarországi, felvidéki falvak, bányavárosok (7 település) szerepel
nek. A csipkeverő tevékenység főként a népviselet kutatóinak érdeklődésébe tartozik (lásd 
Ortutay 1977. 515-519; vő. Ember 1962). A fésűsmesterséggel kapcsolatban úgy tűnik, 
hogy még a legújabb kézikönyv vonatkozó fejezete (DOMONKOS 1991b) sem számol a Nép
rajzi Múzeum közel ezerdarabos,14 műhelyfelszerelést és főként sablonokat, mintákat tartal
mazó kollekciójával („A debrecenihez és a miskolcihoz hasonló gazdag fésűssablonokat talál
hatunk a kőszegi, félegyházi múzeumban is, jó szerszámkészletet pedig a keszthelyi Balatoni 
Múzeum gyűjteményében” [DOMONKOS 1991b. 93]), noha azokból már korábban jelent meg 
közlés (Domanovszky 1981:2. 337, 27-29. kép).

A jelentősebb nagyságrendű tárgycsoportok közé sorolhatjuk a főként népművé
szeti vonatkozásuk miatt ismert s a gyűjteményben őrzött tárgyakat is a fafaragás köréből, 
mint például a sulykokat (310 darab, 2,41 százalék) és a mángorlókat (385 darab, 2,99 szá
zalék). Ez utóbbiakra vonatkozóan olyan korai publikációval rendelkezünk, mely 16 szárma
zási hellyel megadott, de leltári szám nélküli tárgyat ismertet, melyekből 10 úgynevezett fa
ragott s fekete-fehér fotóval, illetve grafikai illusztrációval, 6 pedig úgynevezett zománcozott 
s színes fényképfelvétellel dokumentált (Bátky 1905b).

A mesterséggyűjtemény száznál nagyobb darabszámú tárgytípusait áttekintve ta
nulságos kép tárul elénk (lásd 8. számú táblázat). A 12 tárgytípus -  az esetleges kisebb sta
tisztikai kimutatási hibákat nem számítva -  lényegében a mesterséggyűjtemény több mint fe
lét teszi ki. Ez ugyan önmagában még nem feltétlenül minősíti a gyűjteményt, de jelzi a tu
dományos érdeklődés eltolódását bizonyos tárgyféleségek felé.

Egy másik lehetséges (és szükséges) megközelítés szerint is értékelhetjük mennyi
ségi szempontok szerint a gyűjteményt. A már felsorolt mesterség-, illetve műhelyegyüttesek 
anyagát ugyan néhány kézműves-tevékenység esetében -  mint arra már fentebb utaltunk -  
nehéz objektiven számszerűsíteni, a kép így is tanulságos. A csak megbízhatóan, de legalább 
valószínűsíthetően teljesebb és fontosabb (!?) mesterségeket és műhelyegyütteseket számítás
ba véve az azokat dokumentáló/reprezentáló mintegy 5000 műtárgy a mesterséggyűjtemény 
majd 40 százalékát teszi ki. Ez a számítás 21 kézműves-tevékenységet, illetve mesterséget 
érint, mely 38-41 műhely, kváziműhely, esetenként üzlet, illetve részben üzletszerű együtte
sét, megjelenítési lehetőségét jelenti.

A mesterséggyűjtemény és a kiállítások
A mesterséggyűjtemény tárgyainak ismertsége szempontjából sajátos lehetőséget jelentet- 
tek/jelentenek a kiállítások, illetve az azokhoz készült katalógusok, vezetők. A gyűjtemény 
tárgyai általában két jól megkülönböztethető szempont szerint kerültek/kerülnek bemutatás
ra. Egyrészt egyedi tárgyakként, s ez esetben főként népművészeti vonatkozásaik miatt, s nem 
munkaeszközként, nem a mesterség, illetve a kézműves-tevékenység dokumentálása céljából. 
Az egyedi bemutatás speciális esetei, illetve lehetőségei, amikor egy-egy típus sorozatai mint 
a „népművészet remekei” kerülnek egyfajta kamarakiállítás keretén belül bemutatásra (Szol-

14 Ltsz.: 141958-142141, 54.20.1-54.20.394, 66.100.40-66.100.177, 66.168.1-66.168.166, 67.130.13- 
67.130.111.
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noky Lajos rendezett ilyen kiállításokat a guzsalyokból és a mángorlókból, katalógus nélkül). 
Másrészt műhelyegyüttesként, szerszámok, eszközök, berendezések alkotóiként és részeként 
csoportosan. Az enteriőrszerű megjelenítés egyaránt alkalmas a lehető legteljesebb tárgyi 
anyag, valamint egy-egy mesterség, kézműves-tevékenység technikai-technológiai folyamatai
nak, eljárásainak bemutatására.

Az egyes kiállításokhoz kapcsolódó kiadványok a hazai néprajzi muzeológia meg
ítélésem szerint egyik legsúlyosabb mulasztása következtében nem jelentenek műtárgy-pub
likálási lehetőséget. Azaz a kiállításokat nem kísérik a szó igazi jelentésében vett katalógusok. 
A kiállítások a legjobb esetben, s szinte kizárólag kiállítási vezetővel jelennek meg mind a kö
zönség, mind a szakma érdeklődését kielégítendő. Bármilyen szakmai koncepció, rendezői 
elképzelés esetén az optimális megoldás -  mint arra már néhány kísérlet történt -  az egyes 
kiállításokhoz különböző igényeket kielégítő kiadványok készítése.

A Néprajzi Múzeum mesterséggyűjteménye a
A m este rség g y ű jtem én y  jövője történetileg kialakult/kialakított gyűjteményi

rendben jelentős egység mind mennyiségé
ben, mind minőségében. Elfogadva az alapvetően eszköz- és szerszámcentrikus rendező el
vet, a gyűjtemény szempontjából nem feltétlenül indokolt a Magyar Osztály gyűjteményeinek 
átstrukturálása. Amennyiben azonban más gyűjteményekből kiindulva, vagy a kultúra, illetve 
a műveltség tárgyi emlékanyagának tudományos rendszerezési újragondolásából, esetleg 
praktikus muzeológiai megfontolásból erre sor kerülne, föltehetően nem gyengülne a mes
terséggyűjtemény pozíciója. Amennyiben pedig a múzeumi számítógépes nyilvántartás telje
sen kiépül, s az egyes gyűjtemények közötti hivatkozások könnyűszerrel megvalósíthatók 
lesznek, a gyűjteménytestek önállósága akár formálissá is válhat. Nem kizárt, hogy egy ilyen 
folyamat eredményeként a gyűjtemények kezelésének meghatározó követelményei egyfelől a 
műtárgyvédelem, másfelől a tárgyi anyaggal kapcsolatos szolgáltatások minél kisebb mozga
tással járó teljesítésének igénye oldaláról vetődnek fel.

A tematikusán önállósult mesterséggyűjtemény egyes tárgycsoportjai, tárgytípu
sai, mint azt a mellékelt táblázatok mutatják, aránytalanul s túlzott mértékben vannak je
len a gyűjteményben. A gyűjtemény fentiekben részletesebben elemzett 12 nagyobb darab
számú tárgycsoportja 52,67 százalékát adja az egész mesterséggyűjteménynek. Amennyi
ben ehhez hozzávesszük a teljes, illetve kis kiegészítéssel nyilvántartott műhelyek felszere
léseit (melyeknél átlagban 150, illetve 50 tárggyal számolunk), akkor -  a nyilvánvaló átfe
déseket sem hagyva figyelmen kívül -  a mesterséggyűjtemény mintegy 90-95 százalékát 
tekinthetjük „lefedettnek”. A mennyiségi arányok ugyan kifejezhetnek bizonyos összefüg
géseket, preferenciákat, mint az például a mézeskalácsformák mikrovizsgálata során is 
megfogalmazódott: „A darabszámon alapuló számítás nem tükrözi pontosan az egyes for
mák használatának gyakoriságát is. Viszont az tény, hogy egy-egy témából több azonos for
ma készült, nagyobb termelési igényre, gyakoribb előállításra, végső soron tehát magasabb 
számszerűségre utal.” ( L éta y  1978. 267.) Az azonban -  a fentiekben több helyen is kifej
tettek alapján -  nem állítható, hogy a mesterséggyűjtemény tárgyai átfogó és teljes képet 
adnának a magyarországi falvak, mezővárosok kézművesiparáról és a parasztság háziipari 
tevékenységéről.

A mesterséggyűjtemény tárgyainak földrajzi, táji-területi megoszlása ugyancsak je
lentős eltéréseket, aránytalanságot mutat. Ebben a tekintetben súlyosbítja a helyzetet, hogy a
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tárgyak nem kis hányada adatok hiányában nem köthető településhez (csupán országhoz, na
gyobb tájegységhez [Alföld, Dunántúl], illetve a fővároshoz).

A mesterséggyűjtemény állapotán az önállóvá válás után már sokkal inkább változ
tathattak, alakíthattak a kollekció muzeológus vezetői: Szolnoky Lajos, Molnár Mária és Hor
váth Gyula. Rajtuk kívül részben egyéni érdeklődésük, részben a Néprajzi Múzeum program
ja révén kisebb-nagyobb mértékben mások is részt vettek a gyűjtemény gyarapításában, pél
dául Csermák Géza, Gáborján Alice, Morvay Judit, Marosán Lajosné, Gráfik Imre, Szuhay 
Péter, Fejér Gábor, hogy csak a több száz tételt gyűjtők nevét említsem.

A mesterséggyűjtemény elhelyezése döntő többségében a Néprajzi Múzeum Kos
suth Lajos téri épületében nyert megoldást. A kialakított raktári tér (részben eredetileg is ter
mekben, nagyobbrészt azonban sajnos egykori folyosókból átalakítva) sem a muzeológiai mun
kának, a tudományos feldolgozás feltételeinek, sem pedig a műtárgyvédelmi követelményeknek 
nem felel meg. Még inkább vonatkozik ez a gyűjteménynek azon kisebb részére, mely a török
bálinti raktárban került elhelyezésre. A muzeológiai munka és a műtárgyvédelem minőségi fel
tételeinek hiányosságain túl azonban gondot jelent a raktárak zsúfoltsága. így a további tárgy
gyarapítás szükségessége ellenére a mennyiségi fejlesztés lehetősége is erősen korlátozott.

A gyűjteményre vonatkozó adatok és a korábban leírt belső aránytalanságok isme
retében felvázolhatok a mesterséggyűjtemény lehetséges és kívánatos muzeológiai feladatai, 
illetve a fejlesztés, valamint a Néprajzi Múzeum más gyűjteményeivel, továbbá tudományos 
programjával összehangolt stratégiája.

Mindenekelőtt -  a korlátozott adottságok és lehetőségek között is -  növelni kell a 
műtárgyak állagvédelmét és dokumentálási körét, valamint pontosítani nyilvántartását. (E cél 
érdekében nem kerülhető meg a véglegesen megfertőzött és elrongálódott „műtárgyak” -  
szakmai felelősséggel, körültekintő és gondos dokumentálás után való -  leselejtezése.)

Függetlenül az értelmezési és besorolási vitáktól, de nem teljesen elzárkózva egy 
múzeumi-muzeológiai konszenzustól, tovább kell kutatni és gyűjteni a még nem vagy elenyé
szően kevés tárggyal dokumentált kézműves-tevékenységeket, mesterségeket.

Személyes tapasztalatom és véleményem alapján úgy látom, a magyar muzeológia, 
közgyűjteményi gondolkodás távol van még attól, hogy e kérdésben túl lenne a megnyugta
tó fogalmi tisztázáson, és valamiféle átgondolt stratégiával rendelkezne. Magam inkább haj
lok a klasszikus (konzervatív!?) rendező elvek maradéktalan és igényes érvényesítésére. 
Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy -  miként azt Szilágyi Miklós mint lektor is megfo
galmazta -  a felvetődő kérdések megválaszolása elől nem lehet sokáig kitérni: „Talán az is 
határozottan megfogalmazható, hogy melyek azok a modern -  vagy a civilizációs vívmányok 
hatására kialakult, vagy a 20. század parasztpolgári igényeket kielégítő -  kisipari ágak, me
lyeknek tárgykészlete igen, s melyeknek semmiképpen sem tartozhat anyaga a néprajzi gyűj
teménybe? (A borbély igen, a női fodrász, kozmetikus nem? A fényképész és az órás igen 
vagy nem? A lakatos igen, de ha egyúttal kerékpárműszerész vagy motorszerelő is, akkor 
nem? A villanyszerelő, rádiószerelő, tv-szerelő természetesen nem?) Az ilyen kérdések hosz- 
szasan folytathatók, ha a más gyűjteményekkel [és múzeumokkal, közgyűjteményekkel -  
G. L] kapcsolatban felvetett, a »napjaink néprajzának« igényével úgy-ahogy szembenéző gyűj
tési programokra is igyekszünk figyelemmel lenni.”

Fenntartható a műhelyegyüttesek iránti érdeklődés, de ebben a vonatkozásban 
mérlegelendő, hogy az alapvetően fontos szerszámok, műhelyberendezések és késztermékek 
körén túl mire terjedjen még ki a tárgygyűjtés. Az ugyanis már csak műtárgyvédelmi és mű
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tárgyelhelyezési megfontolásokból -  de szakmai szempontból -  is kérdéses, hogy például 
nyersanyagok, tartalékok, félkész termékek, nem jellegzetes műhelyberendezések, esetleges 
bútorzatok begyűjtése indokolt-e?

Az előző pontban kifejtettek alapján is növelni kell a audiovizuális eszközökkel va
ló információgyűjtés arányát (fénykép, videó, film), bizonyos mesterségek, illetve kézműves
tevékenységek esetében akár hiteles rekonstrukciós megoldásokat is alkalmazva.

Több szempontból is hasznos lenne egy felmérés a gyűjtemény tárgyainak publi
kálásáról. Ez azt jelenti, hogy meg kellene kísérelni a különböző kiadványokban közzétett 
tárgyak beazonosítását, létrehozva ezzel egy speciális adatbázist, mely természetesen a felbuk
kanó új adatokkal, illetve az újabb közlésekkel folyamatosan kiegészíthető lenne.

Ez utóbbi pontban foglalt igény kapcsolatba hozható azzal a felméréssel és terve
zett számítógépes nyilvántartási programmal, mely nemcsak a Néprajzi Múzeumra, hanem az 
ország valamennyi közgyűjteményére kiterjedne. Mindez azt eredményezhetné, hogy a már 
rendelkezésre álló céhes kézművesipari kataszteren túl az áttekintés kiterjedne valamennyi 
kézműves-tevékenységre.

Célszerű lenne kidolgozni a gyűjteményi anyag további publikálásának elveit és 
módjait. Itt legalább kétfajta megközelítés jöhet számításba. Az egyik különböző célú és elté
rő igényeket kielégítő tárgykatalógusok közreadása, a másik egyes kézműves-tevékenységek, 
mesterségek leírása a lehető leggazdagabb és hitelesen adatolt tárgyi dokumentációval.



Mesterséggyűjtemény 35S

T áb lá z a to k

1. számú táblázat. Műhelyfelszerelések teljességi foka

Mesterség Teljes Kis kiegészítés Hiányos Egyes tárgyak

55 mesterség 138 117 152 263
21 mesterség 26 17 30
12 mesterség 23 22
9 mesterség - - - 11

Összesen
97 mesterség 138 143 192 326

2. számú táblázat. Tanyai tárgyegyüttesek készítési megoszlása (Juhász Antal nyomán)

A tárgyak származása Gazdag paraszt Kisparaszt Szegényparaszt
darab százalék darab százalék darab százalék

Saját készítés 48 4,8 70 9,5 89 14,1
Specialista 84 8,5 87 11,8 117 18,6
Kézműipar, kisipar 206 20,8 151 20,6 153 24,3
Gyári 653 65,8 425 8,0 270 2,9

3. számú táblázat. A szatmári tárgygyűjtés anyagának megoszlása készítésük, illetve szár
mazásuk szerint (Morvay Judit -  Molnár Mária nyomán)

A tárgyak előállítása

Házilag készült 
Specialista készítette
Vándorkereskedő áruja (kerámia, üveg is) 
Kisipari termék
Kombinált megoldás (házilag + kisipar) 
Gyári termék
Összesen (gyékénytárgyak kivételével)

Tételek száma Százalék

173 33,92
82 16,07

123 24,11
95 18,62
15 2,94
13 2,54

501
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4 . s z á m ú  tá b lá za t. A  m e s te r s é g g y ű j te m é n y  tá r g y á llo m á n y á n a k  g y a r a p o d á s a  1 9 5 0 - t ő l

Leltári szám Téma Gyűjtő Helyszín

60.59.1-60.59.67 csizmadia Gáborján Alice Sátoraljaújhely
60.75. Malonyay-anyag átadás vegyes
60.112.1-60.112.83 csizmadia Gáborján Alice Gönc, Telkibánya, 

Nyíregyháza
61.57.1-61.57.55 tímár Gáborján Alice Nagykőrös
61.58.1-61.58.186 szűrszabó Gáborján Alice Kiskunmajsa
61.73.1-61.73.66 cigánykovács Erdős Kamill Túrricse, Kiskunhalas, 

Kiskundorozsma, Győr
63.34. (65 darab) vegyes Morvay Judit és 

Molnár Mária
Botpalád

66.69.1-66.69.177 mézesbábos,
gyertyaöntő

Molnár Mária Pápa

66.100.1-66.100.177 vegyes raktárrendezés vegyes
66.168.1-66.168.166 fésűs Gönyey Sándor Sashalom
67.130.1-67.130.111 vegyes raktárrendezés vegyes
67.195.1-67.195.378 kékfestő Molnár Mária Beled
68.63.1-68.63.130 csipkeverő újraleltározás Nógrád megye és 

Selmecbánya
68.151.1-68.151.323 vegyes raktárrendezés vegyes
74.74.1-74.74.293 vegyes raktárrendezés vegyes
77.19.1-77.19.339 mézesbábos,

gyertyaöntő
Gráfik Imre Pécs

80.60.1-80.60.346 vegyes raktárrendezés vegyes

5. számú táblázat. A mesterséggyűjtemény gyarapodásának módja

Bekerülés módja Darabszám Arány (százalék)

Vétel 2215 34
Gyűjtés 1599 25
Ajándék 830

18
Hagyaték 365
Raktárrendezés 1143 17
Átadás 4
Csere 2
Letét 6 6
Ismeretlen 354
Összesen 6518
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6 . s z á m ú  tá b lá z a t . M e s te r s é g e k  é s  m ű h e ly e g y ü t te s e k  t á r g y k é s z le t e

Mesterség Műhelyegyüttesek (teljes, kis kiegészítésű,

Csipkeverő 112 59 37 38
Csizmadia 83 67 47 51
Szövés-fonás 86 184 66 41
Mézesbábos, gyertyaöntő 196 347 177 x
Fésűs 395 138 183 x
Asztalos 49 425
Kalapos 140 595
Kovács 234 X

Cigánykovács 35 66 (három helyről)
Szűrszabó 186
Tímár 55
Kőfaragó 253
Szitás 107
Falfestő 30
Szabó 39
Kosárfonó 28 X X

Kádár 20 X

Ács 22
Nyereggyártó 30
Reszelővágó 19
Bányász (aranyász) X X X

Kőműves X X X

Bognár X X

Szappanfőző X X

Esztergályos X

Hentes X

Kesztyűs X

Pintér X

Takács X

Mészégető X

Molnár (taposó) X

Bocskoros X

Szűcs X

Zsindelykészítő X

Szénégető X

Fazekas X X X

28.
21

x (kerámiagyűjtemény)
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7 . s z á m ú  tá b lá za t . M e s te r s é g e k  é s  tá r g y fe ls z e r e lt s é g ü k

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (műhely, üzlet, bolt) Tárgyszám egységenként

Kovács 325 176 116
Kalapos 232
Kádár 215
Tímár 153
Asztalos 141
Kerékgyártó 119
Kékfestő 100 98
Cipész 74
Pék 66

8. számú táblázat. A mesterséggyűjtemény 100 darabnál nagyobb tárgycsoportjai

Tárgytípus Darabszám Százalék

Bábsütőminta 1267 9,86
Kékfestőminta 1162 9,04
Guzsaly 1026 7,99
Fésűs minta 978 7,61
Csipkeverő fa 588 7,61
Orsó 519 4,04
Mángorló 385 2,99
Sulyok 310 2,41
Orsókarika 156 1,21
Rokkaszeg 148 1,15
Gereben 130 1,01
Vászonfeszítő 102 0,79
Összesen 6771 52,67



SZOKÁS- ÉS JÁTÉKGYŰJTEMÉNY

SZŰCS ALEXANDRA

A szokás- és játékgyűjtemény a többi múzeumi
B evezetés gyűjteménnyel egy időben, 1947-ben vált ön

állóvá, és kapott hivatalosan is saját gyűjte
ménykezelőt Szendrey Ákos személyében. Ettől kezdve beszélhetünk tehát egy önálló gyűj
teményről. Ennek anyaga azonban nem volt teljesen azonos a mostanival. Egyrészt a gyűjte
ményt alkotó, illetve a gyűjteménybe jelenleg nem tartozó bizonyos tárgyak hovatartozását il
letően a mai napig bizonytalanok vagyunk, tehát nem tudhatjuk pontosan, hogy mikor me
lyik gyűjteményben voltak. A pozíciós leltárkönyvekben elhelyezett, a tárgyak gyűjtemények
hez való rendelését „szentesítő” pecsétek a tárgyak döntő többségénél természetesen a segít
ségünkre vannak. Léteznek azonban olyan tárgyak, tárgyegyüttesek, amelyek mellé nem ke
rültek be e gyűjteményi pecsétek, minden bizonnyal azért, mert ezek a pecsételéskor már 
nem voltak meg, s azt, hogy melyik gyűjteményben nincsenek meg, nem tartották fontosnak, 
vagy nem tudták jelezni.

Másrészt az ekkor még a „hagyomány tárgyai” nevet viselő gyűjtemény magában 
foglalta a ma külön gyűjteményként működő egyházi gyűjtemény anyagát is. Ez az állapot az 
1960-as évek végéig tartott, amikor Varga Zsuzsa átvette e gyűjteménycsoport kezelését. Var
ga Zsuzsa 1969-es megfogalmazásában: a népi vallásosság és a képgyűjtemény tárgyai „önál
ló gyűjteménnyé kezdtek alakulni” (V a r g a  1969. 90). Az 1967-1968-as tárgygyűjtési beszá
molóban először készül külön ismertetés erről a tárgycsoportról A népi vallásosság tárgyai cí
men, tehát még mindig nem külön gyűjteményként (VARGA 1969. 90). Az 1969-es gyarapo
dásban is még a hagyománygyűjteményen belül kerülnek ismertetésre az egyházi tárgyak 
(V a r g a  1970b). Hivatalos átadás-átvétel nem történt. A múzeum mai épületébe való beköl
tözés során, az 1970-es évek közepén folyamatosan vált külön fizikailag is a két gyűjtemény
test. Az egyházi gyűjteménybe átkerült tárgyakról azonban semmiféle jegyzék nem készült, 
az utolsó rendelkezésünkre álló adat az 1955-ös, a múzeum egészét érintő revízió egyolda
las összefoglalása, miszerint a „hagyomány tárgyai” gyűjteménybe 1206 darab egyházi tárgy 
tartozik. (Kézirat a Nyilvántartási Osztályon).

Mindezen okokból az egyházi vonatkozású tárgyak ismertetésével e dolgozat nem 
foglalkozik. Hasonlóképpen nem számítottuk a gyarapodásba a korábban a gyűjteményben 
található, ma már másik gyűjteményhez tartozó tárgyakat, illetve azokat az „ünnepi”, „rituá
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lis”, különböző szokásokhoz kapcsolódó darabokat, illetve gyermekjátékokat, melyek anya
guknál, típusuknál, készítőjüknél stb. fogva kezdettől más gyűjteményeket gyarapítónak (fő
ként a textil- és viselet-, a kerámia-, a mesterség- és a táplálkozásgyűjteményekkel vannak át
fedések), még ha használatban betöltött szerepük szerint a szokás- és játékgyűjteménybe (is) 
tartozhatnának.

E dolgozat az 1997-ben lezárt revízió eredményeire támaszkodva határozta meg a 
gyűjteménybe tartozó tárgyak halmazát, melynek során figyelembe vette a meglévő, önálló 
leltári számmal rendelkező tárgyakat, a pozíciós leltárkönyvben a szokás- és játékgyűjtemény
hez tartozó, ám a gyűjteményben nem található tárgyakat, illetve a leltárkönyvben gyűjte
mény meghatározása nélkül szereplő, ám valószínűleg egykor gyűjteményünkbe tartozó tár
gyakat. Az ez utóbbi csoportba tartozó tárgyakról csupán egy gyűjteményi tárgyösszeírás ad 
számot. A kézírásos füzetek (egy a gyermekjátékokról, egy a szokástárgyakról) valószínűleg 
1939-ben készülhettek, figyelembe véve a növekvő leltári szám szerinti utolsó tárgyakat. 
Ezek egy részéről kiderült, hogy később más gyűjteménybe kerültek át. (Az utóbbi két cso
port alkotja egyébként a hiánylistát).

Az 1997 decemberében lezárt gyűjteményi revízió során készült el a meglévő tár
gyak listája számítógépes állományban. Ez egészült ki a leltárkönyvekből összeálló hiányzó 
tárgyakkal, kiadva a gyűjteménybe tartozó teljes tárgyállományt. 1998 első féléve során folya
matosan bővült ez az adatbázis. A meglévő adatok (leltári szám, megnevezés, állapot, illetve 
a leírókarton, az utaló és nyilvántartási tárgyfotó megléte/hiánya) mellett beírásra kerültek a 
lelőhelyek (helységnév és megye, illetve tájegység, országrész, ahol csak ez szerepelt), a tárgy 
megszerzésének módja (gyűjtés, ajándék, vétel stb.), ideje, a gyűjtő/ajándékozó/eladó neve, a 
tárgyra vonatkozó publikáció(k) adatai (egyelőre a leírókartonok és néhány kiegészítés alap
ján), a hímes tojások esetén a díszítés technikája (karcolt, viaszlevonásos, patkóit stb.), datált 
tárgy esetén a rajta lévő évszám, illetve a szokástárgyak esetében egyfelől a szokás/ünnep, 
másfelől a funkció. A dolgozatban szereplő adatok tehát nem a múzeum központi digitális 
nyilvántartásából származnak, attól bizonyos esetekben el is térnek, tekintettel arra, hogy a 
beírás során a leírókartonokon szereplő hibás adatokat a gyűjteményi példányokon kijavítot
tuk, és ezekkel dolgoztunk a továbbiakban.

G y ű jtem én y tö rtén e t1
A gyűjtemény kialakulása1 2
1889-1898. Az 1887-től, a múzeumnak nyúj
tott évi 500 forintos dotáció folyósításának 
megkezdésével kezdődő időszak a Néprajzi 

Múzeum -  1872-től 1887-ig tartó tizenöt éves vegetálása után -  működésének igazi megin
dulását jelenti (X á n t u s  1892. 300). Xántus János, a múzeum vezetője ekkor tudott ismét tár
gyakat vásárolni a múzeumi tárgyállomány gyarapítása céljából. A korábban Xántus és Römer 
Flóris által országszerte gyűjtött tárgyak, melyek a korabeli országos és nemzetközi kiállítá
sok anyagát képezték (1873-as bécsi és az 1885-ös országos kiállítás), jórészt csak 1898-ban 
kerültek vissza az Iparművészeti Múzeumból (minderről részletesen G r á f ik  1997).

1 Az alábbiakban szereplő korszakolás a gyűjtemény életében jelentős csomópontok alapján készült.
2 A tárgyak gyarapodásának adatait az 1. számú táblázat, valamint az 1„ 2., 3., 4. számú ábrák tartalmaz

zák.
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Az első gyűjteménybe tartozó tárgyak (4 darab játék, ltsz.: 2722, 2774-2776) 
1889-ben kerültek be; az „évi dotatióból vétetett” tárgyak gyűjtése „Xántus János utasítása 
szerint” történt (tksz.: 52), néhány darab (3 darab játék, ltsz.: 2972/1, 2972/2, 2972/4) pe
dig egy külső kiállítás révén (kisdednevelési kiállítás; tksz.: 56, 57; Jankó 1894a. 106; Ko- 
DOLÁNYI 1973. 36). Ennél korábbi gyűjtéshez tartozik azonban az említett, Iparművésze
ti Múzeumból átkerült anyag (összesen 12 darab3 vegyes tárgy). Xántus ezenkívül a ma
gyarországi) gyűjtés fejlesztése során a gyűjteményt 2 darab gyermekjátékkal (ltsz.: 4194, 
4195) gyarapította.

Xántus utóda, az 1894-ben kinevezett Jankó János nyomban hozzáfogott az 1894. 
január 31-ig 5622 darab tárgyból álló gyűjtemény gyarapításához. 1894 és 1896 között két
szeresére nőtt a tárgyak száma. Ennek a nagy növekedésnek a gyűjteményben azonban nincs 
nyoma. Vezetése alatt a növekedés 1894 és 1899 között 23 875 darab volt (Jankó 1900c. 33). 
Jankó maga is sokat és sok helyen gyűjtött (Kárpát-medencei gyűjtőútjainak összefoglalását 
lásd Balassa 1968. 20-21). Jelentős tárgygyűjtéseit a Balaton vidékén, Torockón és Aranyos
széken, illetve Kalotaszegen (három tájmonográfiája anyagának gyűjtésekor) végezte. Ez 
azonban nem vonatkozik a gyűjteményt érintő tárgyak körére; mindössze 8 darab játékot,4 
8 szokástárgyat5 és 4 darab hímes tojást (ltsz.: 5802, 5804, 6331-6332) gyűjtött.

A sokszor ezres (sőt a millenniumi kiállítás esetén tízezres) gyarapítások szinte 
egyáltalán nem ölelték fel a játékok és a szokástárgyak területét. Az ebben az időszakban gyűj
tött, ma a szokás- és játékgyűjteményben helyet kapott tárgyak száma nagyon kevés, összesen 
66 darab. Tudatos gyűjtésükről semmiképpen nem beszélhetünk. Ennek ellenére nyilvánva
ló, hogy a „szellemi néprajzhoz” sorolható tárgyak gyűjtése a magyarországi anyag fejleszté
sének kezdetével párhuzamosan elindul. Sőt Vikár Béla révén az intézmény keretei között 
fonográffal való népdalgyűjtés folyt (Selmeczi Kovács 1989. 12). A néprajzon belüli kettévá
lás: tárgyi és szellemi néprajzra is későbbi fejlemény. Ebben a korszakban a „népélet” felé for
dultak a kutatók, amely felölelte például a fizikai antropológiát és a folklórt is, így kutatása
ikból a szokások sem maradhattak ki (például KÓSA 1989. 135). A millenniumi kiállítás tár
gyainak összegyűjtésére vonatkozó elképzelések között is szerepeltek ezek a tárgytípusok 
(Xántus 1892. 306-309; V ikár 1893. 91).

Az óriási feladathoz képest kevés idővel magyarázhatjuk, hogy a gyűjtések elsősor
ban a házakra és azok berendezéseinek összegyűjtésére irányultak, és a legnagyobb igyekezet 
mellett sem jutott idő más tárgycsoportokra. Az 1896-os kiállításhoz gyűjtött anyagból 4 da
rab tojás (ltsz.: 8612-8613, 20157-20158) és 4 darab szokástárgy (3 darab koszorú [ltsz.: 
21683-21685], bot [ltsz.: 23111]) került a későbbi szokás- és játékgyűjteménybe (részben a 
„vármegyék ajándékaként”, részben Jankó János gyűjtéseként). Valószínűleg e gyűjtés darab
jai közé tartozik az a négy leltári számon szereplő, összesen 21 darab tárgy6 is, melyek Ko
vács Gyulának, a Kereskedelmi Múzeum aligazgatójának nevéhez fűződnek, és 1905-ben ke

3 Ltsz.: 15014, 15076, 15084-15085, 15089, 15191, 15244, 15275-15276, 15344, 15511, 18352.
4 2 darab játék fakupa (ltsz.: 6433), 2 baba (ltsz.: 6514-6515), forgó (ltsz.: 10695), korcsolya (ltsz.: 

10966), 2 darab „morgató” (ltsz.: 10985-10986).
5 Egy csomag vetőkártya (ltsz.: 8975), 2 bírótábla (ltsz.: 10032, 10033), sírhantoló lapát (ltsz.: 10084), 

buzogány (ltsz.: 10660), 2 aprószenteki korbács (ltsz.: 10987, 10988), valamint egy falba falazott, fa
tálba helyezett tojás (ltsz.: 37166/001, 37166/002).

6 Balta (ltsz.: 63320), 14 darab kuglibábu (ltsz.: 63347-63348), 6 darab ismeretlen gyermekjáték (ltsz.: 
63349).
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rültek a múzeumba. Ö ugyanis Jankó Jánossal és Fittler Kamillái együtt tagja volt annak a há
romtagú szakértői bizottságnak, amely a millenniumi kiállítás tárgyainak összegyűjtésén, illet
ve a kiállítás megvalósításán fáradozott (Sz e m k e ö  1989. 10).

Az azonban a kevés számú tárgy ellenére is kiviláglik, hogy ezek gyűjtésekor is ér
vényesült az a kialakuló néprajzi muzeológiában hangsúlyt kapott koncepció, mely szerint a 
nemzetiségek tárgyainak gyűjtése ugyanolyan fontos, mint a magyaroké (vö. Sz il á g y i 1990. 
21-27). (A tárgyakat „sváb”, „oláh”, „vend” jelzőkkel látták el.) Ez a törekvés a korabeli írá
sok szinte mindegyikében megfogalmazódott (például XÁNTUS 1892. 304-305; NMI 
61/1896;7 később Se m a y e r  1906. 84), és tárgyiasult például az 1873-as bécsi kiállítás anya
gának összetételében (G r á FIK 1997. 26, 27, 41), illetve a millenniumi falu esetén, ahol a 24 
felépített házból 12 a Magyarországon élő nemzetiségek tárgyi világának bemutatását céloz
ta. A múzeum 1943-ig követte a „kis Európa” elvet, melynek megfelelően a magyarországi 
nemzetiségek kutatását egyenlő arányban végezte (KóSA 1989. 132), párhuzamosan a nem
zeti kultúra kutatásával.

A millenniumi falu felépítése után a következő nagyobb vállalkozás a múzeum 
gyűjteményéből rendezett kiállítás elkészítése volt a Csillag utcai bérházban. Az 1898-ban 
megnyitott, az akkor már évek óta a múzeumban dolgozó Semayer Vilibáld és Bátky Zsig- 
mond által kivitelezett tárlat Jankó terveit követte (B alassa  1968. 29). Jankó tervezete8 
(amely vonatkozott a kiállításra és a gyűjtemény általában vett rendezésére, tekintettel arra, 
hogy ekkor a kettő még nem különült el) fő vonalaiban már tartalmazza a későbbi gyűjtemé
nyek körvonalait. Ebben is szerepelnek a „játékok” (az „élvezetek, mulatságok” csoportban), 
illetve a „magyarságnál: jósló-, gyógyító- és bűvszerek” (a „cultus” csoportban), ugyanakkor a 
szokások, ünnepek tárgyai nem. Tudatos fejlesztés e téren a következő időszak első évében 
mutatkozott meg.

A szokástárgyak és játékszerek gyűjtésének hátterében a 19. századi szokás- és 
gyermekjátékgyűjtések álltak, melyeket a 18-19. századi népköltési gyűjtések inspiráltak (Er
délyi János, Kriza János, Kálmány Lajos közöl gyermekjátékokat). A játékkutatásban is elő
ször a szövegek felé fordult az érdeklődés, és sokáig meg is maradt ez a szövegközpontúság. 
A múlt század közepétől rendszeresen jelentek meg gyermekjátékokkal foglalkozó összefog
laló munkák (ezekről részletesen KRESZ 1948). A korai kutatások a játékot elsősorban az „alá- 
szállt műveltségi javak” tárházának tekintették, az archaikus, „ősi” elemeket keresték, és sok
szor meg is találták bennük. A gyűjtéseket és kutatásokat előremozdította, hogy a pedagógia 
és a pszichológia (később a nyelvészet és a zenetudomány is) is komolyan foglalkozni kez
dett a gyerekjátékokkal. A korszak kiemelkedő alakja Kiss Áron volt, akinek az első népi 
gyermekjáték-gyűjtemény összeállítása köszönhető (Kiss 1891).

A szokásleírások egyik kiemelkedő korszaka is a 19. század közepétől kezdődött (a 
18. századi szórványos adatok után), amikor számtalan napi- és hetilap közölt színes tudósí
tásokat a falusi népszokásokra (főként a lakodalmakra) rácsodálkozó értelmiségiek tollából. 
A másik lökést a kutatások megindulásához a játékokhoz hasonlóan először ez alkalommal is 
az „ősi” elemek keresése, s Ipolyi nyomán az „ősvallás”-kutatás jelentette (Dégh 1948. 6 -7). 
A másik vonal a színjátékszerű szokások felé fordult. A századforduló előtt már rengeteg szö
veg, leírás került publikálásra. A szokások egyik kellékét, a hímes tojást is hamar felfedezték;

7 NMI 61/1896. Jankó János: Javaslat a Néprajzi Osztály tízévi elhelyezésére.
8 NMI 2/1894. Jankó János tervezete.
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a múzeumi gyűjtés előtt korábban, 1890-ben már megjelent egy hímes tojásokkal foglalkozó 
könyv (Molnár 1890), melynek színes rajzokból álló melléklete9 (melyben egyébként nin
csen tárgyunk) azonban a mai napig kiadatlan. A hímestojás-irodalom kiemelkedő időszaka 
azonban mégiscsak e század elejére tehető, amikor a Néprajzi Értesítő rendszeresen helyt 
adott e témának.

1899-1913. Ez az időszak a tárgygyarapodás szempontjából kiemelkedő volt a mú
zeum életében. Jankó János 1902-ig, korai haláláig folyamatosan gyarapította az állományt, 
mely működése nyolc éve alatt elérte a 36 334 darabot (Jankó 1902f. 63). Mintha csak a mil
lenniumi kiállítás utáni nyugodt időszakot várták volna a múzeum dolgozói, 1898-ban az ad
dig háttérbe szorult tárgytípusok, így a szokástárgyak gyarapításához is hozzáfogtak. Ennek 
első állomása azoknak a felhívásoknak a megfogalmazása, melyek a korabeli lapokban, illet
ve a szakfolyóiratokban jelentek meg. (Az első felhívás Semayer Vilibáld nevéhez fűződik, 
még 1897-ben jelent meg az Ethnographiában, és gyermekjátékok beküldését kéri. Ez a fel
hívás visszhang nélkül maradt, nem érkeztek tárgyak [Semayer 1897. 416].)

A sort az 1898-as év folytatja, amikor a múzeum közzétette kérelmét az Ethno
graphiában, szorgalmazva a néprajzi tárgyak gyűjtését és beküldését. A felhívásban szerepel
nek a „babonás és kuruzsló szerek, hímes tojások, játékszerek, maskarák, arató-koszorúk”, il
letve a ruházatok között a „gyász- és lakodalmi öltözékek” (Ethnographla 1898c. 332). 1899- 
ben korabeli hetilapokban (például Néptanítók Lapja XXXII. 14. sz.) is megjelent egy hímes 
tojások gyűjtésére buzdító felhívás. Ennek következtében 1899-ben 296 darab tojást10 adtak 
postára a lelkes vidéki értelmiség tagjai, főként tanítók és tanítónők.11 (Már ekkor küldött be 
hímes tojásokat Gönczi Ferenc [ltsz.: 28515-28524], aki később a játékgyűjteményt alapoz
ta meg.) Az előző időszak összesen 66 darab tárgyának ez több mint négyszerese! Nem sok
kal ezután, szintén az Ethnographia hasábjain jelent meg Sebestyén Gyula két felhívása (Se
bestyén 1900; 1901b). Az egyik a Luca-napi szokásokról és hiedelmekről, a másik a téli nép
szokásokról kért gyűjtéseket. Bár ezek a felhívások nem közvetlenül tárgygyűjtésekre buzdí
tottak, minden bizonnyal éreztették hatásukat az amatőr gyűjtők körében, akik a leírások mel
lett tárgyakat is küldtek a múzeumba.

Az 1903-as év mai napig egyedülálló a szokástárgyak gyarapodása tekintetében. 
Abban az évben 1319 darab tárgy került a gyűjteménybe, ebből 971 volt hímes tojás.12 En
nek hátterében ismét egy tojásgyűjtésre vonatkozó felhívás állt, mely az év tavaszán jelent 
meg számos lapban (például Néptanítók Lapja XXXVI. 16. sz. 16). A felhívás tartalma arra 
is kiterjedt, hogy a tojások mellett a gyűjtők jegyezzék le és küldjék el a tojások készítésének 
módjára, a rajtuk előforduló díszítések magyarázatára vonatkozó adataikat, illetve esetleg 
mellékeljék a tojásíráshoz szükséges eszközöket. (A mai napig feldolgozatlanok azok a le

9 EA 6116.
10 Ltsz.: 28438-28441, 28445, 28447-28461, 28463-28477, 28486-28492, 28515-28524, 28526- 

28537, 28539-28595, 28597-28690, 28694-28717, 28721-28763, 28765-28766, 28775-28785.
11 Az ekkoriban létrejött vidéki néprajzi gyűjtemények szervezői is gyakran éltek a felhívások adta lehe

tőségekkel a hímes tojások gyarapítása tekintetében (részletesen lásd Szilágyi 1990. 38-39).
12 Ltsz.: 38791-38828,39033-39034, 41418-41422,41438-41440, 41457-41468,41475-41521, 41528- 

41560, 41897-41982, 42003-42037, 42039-42110, 42114-42469, 42476, 42492, 42495-42508, 
42510-42511, 42591-42641, 42643-42645, 42647-42666, 42668-42669, 42671-42681, 42684- 
42737, 42877-42883, 43102-43112, 43532-43545, 43832-43887, 43890-43910, 44282-44284, 
44418-44421, 46099-46107.
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vélek,13 melyeket a tojásokhoz mellékeltek; az adatok többsége még a leírókartonokra sem 
került rá.) Az utolsó felhívást 1909-ben ismét a Néprajzi Osztály tette közzé, ezúttal egy kér
dőívet is mellékelve, melyben „Népélet” címen szerepelnek a szokásokhoz kapcsolódó tár
gyak és a játékszerek is. Itt már külön pontban tüntetik fel az úgynevezett kalendáris és az 
emberi élet fordulóihoz köthető szokásokat (NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ 1909b). Ennek a felhívás
nak azonban közvetlen hatása nem volt a tárgygyarapodás szempontjából.

A felhívásokon keresztül megszólítottak mellett ebben az 1. világháborúig tartó 
szakaszban alakult ki folyamatosan a múzeum dolgozói mellett egy néprajzi tárgyak és témák 
iránt fogékony, az értelmiség soraiból verbuválódott réteg, melynek tagjai rendszeresen küld
tek tárgyakat, és legtöbbször publikálták is kutatásaik eredményét. így kapcsolódott be a 
muzeológiai munkába külső munkatársként Sztripszky Hiador, Kovách Aladár, Nyáry Albert, 
Bellosics Bálint, Garay Ákos, Sebestyén Károly, Díváid Kornél. Működésüket az osztály szak
mailag irányította, és anyagilag is támogatta tárgyvásárlásaikat. Mellettük kialakult még egy 
kör, szintén értelmiségiekből, akik egy-két kivételtől eltekintve önálló kutatásokat nem foly
tattak, ugyanakkor rendszeresen gyűjtöttek tárgyakat, melyeket felajánlottak a múzeumnak 
ajándékként vagy megvételre. Ez a kapcsolat a múzeum és a gyűjtők között lazább és gyak
ran nem problémamentes, mivel a szakemberek néha visszaküldték a tárgyakat a gyűjtőknek 
különböző kifogásokkal: például a tárgy új, „egyéni productum”, túl drága, a múzeumnak már 
van, stb.14 Ugyanakkor őket is segítették szakmai tanácsokkal, a levelekből néha kiderül, hogy 
javaslatokkal éltek a gyűjtőterület kiválasztását illetően, sőt például Wersényi Róza egy fény
képezőgépet is kapott munkájához a múzeumtól.15

Ebben az időszakban a múzeumi dolgozók is elkezdték a gyűjtést. Az 1895-től a 
múzeumhoz szegődött Semayer ebben az időszakban gyűjtötte főleg Zala, Somogy és Sopron 
megyékben az első jelentős tárgykollekciót16 a betlehemezés és a regölés tárgyában (összesen 
24 darabot). Szolnok-Doboka megyei útjáról turkázáshoz való tárgyakat17 (9 darab), gyer
mekjátékokat18 (10 darab) és hímes tojásokat (38 darab, ltsz.: 38791-38828) hozott Az 
1896-tól belépő Bátky Zsigmond kalotaszegi útjáról, Magyarvalkóról hozott be fejfákat és sír- 
hantoló lapátokat, szalmafonatokat, illetve lakodalmi tárgyakat gyűjtött (összesen 18 darab19), 
Timkó Imre pedig egy Moson megyei legénycímerrel (ltsz.: 52561) gazdagította az állományt.

Ezenkívül a jelentősebb gyarapodások 1905-ig, melyeket külső gyűjtők ajánlottak 
fel: Brinza Mária (az „osztály rendes gyűjtője”) 2 darab mohácsi busó mosófát (ltsz.: 28416- 
28417), Horger Antal 6 darab hétfalusi borica tárgyat (álarc, ostor, lapickák, ltsz.: 28478, 
28480, 28484-28485), Divald Kornél Eperjesről 21 darab,20 Szabó Imre Déváról 9 da
rab,21 Dömötör László aradi tanár 10 darab (ltsz.: 40958-40966, 40968), Lehoczky Tivadar

13 NMI 54/1903. Húsvéti tojásokkal érkezett levelek.
14 Például NM I 14/1902. Wersényi Róza levelei. NMI 66/1904. Holzmann Ignác levelei.
15 NMI 14/1902. Semayer Vilibáld levele.
16 Ltsz.: 28255, 28257-28267, 28273, 28275-28278, 28280, 28282, 28284-28286, 28288-28289. 

Ez az anyag főként betlehemeket, valamint csillagokat, láncos botokat, köcsögdudát tartalmaz.
17 Ltsz.: 38932-38940. A kollekció pénzgyűjtő kancsókat, hólyagokat, keresztet, ökörszarvat és egy turkát 

foglal magában.
18 Ltsz.: 28274, 38831-38832, 38842, 38909, 38927-38931.
19 Ltsz.: 28991-28995, 29008, 29040, 29046, 31408-31414, 31434-31436.
20 Ltsz.: 50001-50005, 50008-50024, 50026.
21 Ltsz.: 50652-50653, 51697-51698, 51700-51704.
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Munkácsról 10 darab (ltsz.: 39766-39769, 39773-39778), Klein Pál tanár Késmárkról 11 
darab (ltsz.: 39113-39123) betlehemes tárgyat, Kocsis István a varjasi bölcsőjáték 5 darab 
kellékét (ltsz.: 56158-56159, 56161-56163), Farkas Sándor szentesi amatőr gyűjtő 8 darab 
fegyvert (lándzsa-, illetve dárdavégeket, ltsz.: 52301-52303, 71375-71379), illetve gyer
mekjátékokat22 (csigát, ördöglakatokat, csörgőt), Kovács Antal bajai tanár a hímes tojásokhoz 
hasonlóan megírt húsvéti almákat (ltsz.: 72829-72848), Spitzer Mór műgyűjtő Széleskútról 
22 darab húsvéti tárgyat (főként korbácsokat, ltsz.: 42470-42475, 42477-42491), Lichtne- 
ckert József műkereskedő betlehemes tárgyak (ltsz.: 43236, 43413, 48941-48942) mellett 
az első jelentős mohácsi busó tárgyegyüttest (álarcokat, kereplőt, buzogányt, bábtáncoltató 
szekrényt),23 Czárán Gyula 2 darab Bihar megyei turkát (ltsz.: 32796, 38467), Gönczi Fe
renc zalai gyűjtéséből kígyó- és mennyköveket24 és egy lakodalmi fokost (ltsz.: 30913), Szin
te Gábor 6 darab háromszéki fejfamodellt (ltsz.: 31304-31309) küldött a múzeumba. Ekkor 
került beleltározásra a máig unikális darabnak számító keszthelyi halászcéhzászló (ltsz.: 
34350), amelyet Jankó János gyűjtött a balatoni céhes halászat kutatása során.25

Az 1899 és 1905 között összegyűlt gyermekjátékok öt külsős gyűjtőnek köszönhe
tők. Ekkor került a múzeumba Gönczi Ferenc Zala megyében gyűjtött anyaga26 (218 darab), 
a másik kiemelkedő játékkutató, H. Gabnay Ferenc főként Somogy és Ung megyékből, valamint 
Budapestről való játékszerei27 (139 darab), illetve Matulay Károly 33 darabos28 Békés, Vas és 
Heves megyékből származó, Stoll Ernő 21 darabos29 Nyíregyházáról és Holczmann Ignác 47 
darabos, a Bács-Bodrog megyei Torzsáról való gyűjtései (ltsz.: 51386-51429, 51432-51433). 
Ezekben az években kezdtek el foglalkozni a játékszövegek mellett a játékszerekkel is, az első 
jelentős, pedagógiai célból készült gyűjtemény 1900-ban jelent meg (L á n g  1900). Az Ethno- 
graphia és a Néprajzi Értesítő az első számoktól kezdve közölt játékokkal (szövegekkel és/vagy 
tárgyakkal) foglalkozó írásokat. Az 1. világháborút követően hosszú szünet után majd csak az 
1930-as években mutatkozott ismét fellendülés a játékkutatásban (KRESZ 1948. 6).

A tojásgyűjtemény gyarapítói közül feltédenül ki kell emelnünk az 1899-től 1905-ig 
tartó időszakból Balázs Márton kézdivásárhelyi iskolaigazgatót, aki egymaga 232 darab (ltsz.: 
42238-42469) környékbeli darabot gyűjtött, Wersényi Róza óvónőt, aki Hont, Nógrád, 
Temes, Bars, Szilágy, Szepes és Gömör megyékből küldött be 199 darabot.30 Jankovics József 
tanár Munkácsról 43 darab (ltsz.: 42599-42641), Kolumbán Samu Hunyad megye néhány te
lepüléséről 25 darab (ltsz.: 42114-42138), Ribényi Antal tanár Ribényről 21 darab (ltsz.:

22 Ltsz.: 46199, 46216, 48906, 50264-50265, 50281, 70242, 70438-70439. Bátky Zsigmond Farkas
Sándor gyűjteményét ismertető írásában ezek közül egy csiga és két ördöglakat rajzát közli (Bátky 
1903b. 43-45), a fegyverek közül egy sem szerepel.

23 Ltsz.: 60456-60457, 60460-60461, 60463-60472.
24 Ltsz.: 34962-37970, 46094-46098, 52989-52990.
25 A gyűjtés ténye azonban csak az általa írt monográfia soraiból derül ki (vö. J ankö 1902a. 314, 323), a 

múzeumi nyilvántartás szerint ugyanis „Persovics Jánostól vétetett a dot.-ból” (tksz.: 469).
26 Ltsz.: 1900: 30918-31138, 1903: 44557-44665, 1905: 57237-59688.
27 Ltsz.: 1900: 31310-31321,1903: 45819-45828, 45832-45840,45842-45912, 45918-45922, 48303, 

48315, 1904: 49170-49188.
28 Ltsz.: 1899: 29167-29177, 31346-31350, 44779-44795.
29 Ltsz.: 49545-49556, 49558-49565, 49567.
30 Ltsz.: 34760-34764,35083-35088,35091-35123,35125-35131,35133-35196,37103,37105-37132, 

42684-42737.
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63351-63371), a már említett Kovács Antal Bajáról 33 darab (ltsz.: 41486-41514, 41518— 
41521), Spitzer Mór Széleskútról 12 darab (ltsz.: 41457-41468), Stoll Ernő Nyíregyházáról 
48 darab31 tojást adott postára, Lichneckert József műkereskedő pedig 55 darab Baranya és 
Vas megyei tojást (ltsz.: 62911-62927, 62931-62968) ajándékozott a múzeumnak.

Az 1905-ig beérkezett tárgyak mérlege: 1861 darab hímes tojás, 331 darab szokás
tárgy és 534 darab gyermekjáték. Ez jelentette azt az anyagot, melyre Bátky Zsigmond támasz
kodott a továbbiakban ismertetésre kerülő könyve megírásakor. Ebben az időszakban a Nép
rajzi Osztály az alakuló vidéki múzeumok szakmai felügyeletét is ellátta. Jankó János fogott 
először hozzá egy olyan kézikönyv megírásához, amely a vidéki kollégák néprajzi tárgygyűjté
sét volt hivatott segíteni (S e l m e c z i K ovács 1992. 331). Ám Jankót halála megakadályozta en
nek megvalósításában. A munkát végül Bátky Zsigmond végezte el (B á t k y  1906a). Későbbi 
méltatói kiemelik, hogy különös hangsúlyt fektetett a hétköznapi, díszíteden tárgyak szerepel
tetésére, egyéb munkáiban pedig ezek bemutatására és elemzésére (például Se l m e c z i K ovács 
1992. 333). Ez utóbbi minden kétséget kizáróan igaz, az Útmutatót illetően azonban feltétle
nül meg kell említeni, hogy a rendelkezésére álló több mint 30 ezer darabos állományban már 
tekintélyes mennyiséget képviselt az elődök által gyűjtött munkaeszközök, mindennapi hasz
nálati tárgyak száma (például a Herman Ottó-féle halászati anyag vagy a millenniumra gyűjtött 
munkaeszköz-gyűjtemény). Bátky nagy érdeme ezek műtárgyként való bemutatása, illetve rend
szerben való elhelyezése volt. Elsőként ez a kézikönyv kodifikálta a néprajzi tárgyak körét, és 
ami a gyűjtemény szempontjából fontos, ezek között helyet kaptak a gyermekjátékok és a szo
kástárgyak is. A korábban szórványosan megjelent felhívások, tervezetek, illetve a publikációk 
után ismét kinyilvánítódon ezeknek a tárgyaknak a múzeumi gyűjteményekben való létjogo
sultsága. Az Útmutató másik célkitűzése a „népélet” teljes körének bemutatása, legalábbis kör
vonalainak felvázolása volt. így nem meglepő, hogy a szokások tárgyai is szerepeltek benne, a 
játékoknál pedig a már leírt elméleti háttérrel szolgált. Bátky a könyv elkészítésekor már is
merte az európai etnológiai irodalmat, elméleti felkészültsége elsősorban a külföldi munkák
ban gyökerezik. (Erre maga is utal a bevezetésben [Bá tk y  1906a. 2].) Az irányt azonban a kul
túrtörténet, illetve művelődéstörténet felé veszi (minderről részletesen KóSA 1989. 149-152).

A szokástárgyakat a „Népélet” fejezetben (Bátky  1906a. 307-312) ismertette, és 
ide sorolta a „népszokások, hit, babona, ünnepek tágas mezején előforduló gazdag tárgyi 
anyag”-ot (uo. 307). Két táblát szentelt a hímes tojásoknak, egyet pedig a bedehemezés, a 
háromkirályjárás, a turkajárás és a borica kellékeinek. A példák között a szövegben felsoro
lásra kerülnek még a „májusfák, lakodalmi jelvények, kalácsok, arató-koszorúk, faragott ke
resztek, útszéli díszített feszületek, temetőfejfák és más jelvények, legényczímerek, dékántáb
lák”. A gyermekjátékoknak szentelt fejezetben a szokástárgyakhoz hasonlóan a legfontosabb 
tárgytípusokat (ügyességi játékok: csiga, pörgettyű, illetve fegyverek, munka- és közlekedési 
eszközök, állatok) mutatja be (uo. 316-319). Az imént leírt, talán túlságosan is részletes be
mutatás azt illusztrálja, hogy a mai gyűjtemény határai, sőt annak belső arányai szinte már ek
kor körvonalazódtak -  lehet, hogy véletlenül. A szokástárgyak között ma is kiugróan magas 
a hímes tojások száma, és meghatározó csoportok a kalendáris szokások köréből a téli ünnep
kör tárgyai, az aratókoszorúk, fejfák, lakodalmi kellékek.

A múzeum 1905-ös, Iparcsarnokba való átköltözésével, így a Csillag utcai bérház 
lakbérének megszűnésével a tárgyvásárlásra fordítható pénz jelentősen megnőtt. Ezzel pár-

31 Ltsz.: 1903: 42174-42210, 1904: 49534-49544.
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huzamosan a múzeum tárgyállománya is; 1906 és 1913 között a több mint 30 000 tárgy 
110 000 darabra emelkedett (S em a y er  1913. 187), azonban a vásárlások mindenféle tudomá
nyos koncepciót nélkülöztek, gyakorivá vált a kereskedők által a múzeumba vitt tárgyak meg
vétele (Sem a y er  1913. 188; B á tk y  1926b. 45). Éppen ezért tartjuk igazságtalannak Semayer 
Jankó tárgygyarapítási tevékenységét illető kritikáját, mely szerint a tárgyak „java részét nem 
szakemberek, hanem jóakaró dilettánsok gyűjtötték”. A Jankó idejében összegyűlt anyag nagy 
része éppen a szakembereknek (Herman Ottó, Xántus János, Jankó János, Rómer Flóris, il
letve a különböző expedíciókat vezetők: Fenichel Sámuel, Bíró Lajos, Zichy Jenő) köszön
hető, kivételt a millenniumi falu anyagának egy része jelent, melynek beszerzésében valóban 
a vidéki értelmiség is közreműködött. (Valamint a millenniumkor rendezett missziós kiállí
tás, melynek tárgyait hittérítők küldték el [Se l m e c z i KOVÁCS 1989. 11].) Mint láthattuk, a mú
zeumi gyűjteménynek ez a fajta bázisa a továbbiakban is megmaradt, több ezer tárgyat küld
tek be a vidéken élő tanárok, lelkészek, orvosok stb.

Az 1906-tól 1913-ig, az utolsó békeévig tartó időszakban folytatódott a tárgygya
rapodás a későbbi gyűjteményt alkotó tárgyak tekintetében, bár sokkal kisebb mértékben, 
mint 1905-ig. A korábban szereplő gyűjtők egy része továbbra is küldött tárgyakat, és bekap
csolódtak új munkatársak is a gyűjtésbe. Ernyey József felső-magyarországi betlehemes tár
gyakat (ltsz.: 75432, 76161-76162, 76251), Schmidt Tibolt Hunyad megyei turkát (ltsz.: 84488) 
és két csillagot (ltsz.: 84487), Györffy István szalmafonatokat (ltsz.: 78471, 92501), vőfély
botot (ltsz.: 89985) és egy jegykendőt (ltsz.: 89940) gyűjtött.

Nagyobb számban azonban ismét a külső munkatársak küldtek tárgyakat: Ács Li- 
pót 6 darab sárközi lakodalmi életfát (ltsz.: 91828-91833), Nyáry Albert Pilinyből egy „bál
ványt” (ltsz.: 86234) és koporsószegeket (ltsz.: 102946-102950), Divald Kornél betlehemet 
(ltsz.: 74118, 81349) és legénycímert (ltsz.: 81299) Bars, illetve Liptó megyéből, Sebestyén 
Gyula a főrévi karácsonyi játék tárgyait (ltsz.: 90178-90179) és két Zsuzsanna-játékhoz való 
lapickát (ltsz.: 75239-75240), Kovács Antal további bajai húsvéti almákat és narancsokat 
(ltsz.: 72829-72857), Hajnal Ignác összesen 35 tárgyat, köztük a csacai Dorottya-játék kel
lékeit (ltsz.: 120001-120030), betlehemes (ltsz.: 76820-76825) és húsvéti tárgyakat (ltsz.: 
77279-77282), Sztripszky Hiador főként a Máramaros megyei Tiszabogdányból betlehemes 
kellékeket (ltsz.: 80273, 88683-88695, 88761). Grünbaum Gyula műkereskedő, a múzeum 
egyik állandó „beszállítója” pedig 7 darab szokástárgyat adott el a múzeumnak, köztük egy 
legénycímert (ltsz.: 100096) és egy viasz Jézust (ltsz.: 106910).

A tojásgyűjteményt ekkor gyarapította Semayer Vilibáld 14 darab (ltsz.: 109085- 
109098) medgyesi festett fatojással, Sztripszky Hiador 52,32 főként tiszabogdányi és né
hány gömöri, Gerliczay Irma bárónő 18 németgencsi (ltsz.: 76190-76207), Sebők Samu 66 
Fogaras megyei (ltsz.: 75543-75607), Bognár Kálmán 29 vízaknai (ltsz.: 97905-97933), 
egy szintén Bognár nevű gyűjtő 31 nagygencsi darabbal (ltsz.: 101849, 101855-101884). 
Grünbaum Gyula 13 darab (ltsz.: 100077-100088, 106975) Győr és Sopron megyékből 
való tojást adott el.

A gyermekjátékok között két kiemelkedő tétel van: Stoll Ernő további 52 darab 
nyíregyházi tárgya,33 illetve Juhász Árpád (festő, illusztrátor) és Inotay László mezőkövesdi

32 Ltsz.: 80262-80265, 83646-83648, 83650, 88410-88427, 88434-88443, 88445-88449, 90370-
90374, 100910-100915.

33 Ltsz.: 69822-69838, 69840-69867, 69870-69876.
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viseletét bemutató figurái (ltsz.: 101805-101854, 101885-101909), melyek inkább iparmű
vészeti prototípusok újfajta játékok készítéséhez (K a l m á r  1995. 50). A játékszerek típusát 
tekintve fontos megemlíteni Hajnal Ignác gyűjtését: a körmöcbányai és csacai trájdeléket és 
ördögbibliákat,34 Ács Lipót két sárközi népviseletes babáját (ltsz.: 91846, 91848), illetve a 
Grünbaum Gyula által eladott 3 darab trájdelét (ltsz.: 96491-96493).

Az a fajta növekedés azonban, amit a tárgyvásárlásra fordítható pénz hirtelen több
szörösére emelkedése tett lehetővé, a gyűjtemény tekintetében nem mutatható ki. Figyelem
be véve a Semayer idejében gyakorlattá vált gyarapítási elvet arra következtethetünk, hogy a 
tárgyak java része már akkor sem tartozott a műtárgypiac érdeklődési körébe. Ebben az idő
szakban a mai gyűjteménybe tartozó szokástárgyak száma 498 darabbal, a gyermekjátékoké 
684 darabbal, a hímes tojásoké 2319 darabbal, összesen 3501 darab tárggyal gyarapodott. így 
1913 végén összesen 3567 darab tárgy került az állományba. Ez az összes gyarapodásnak 
több mint egyharmada!

A Néprajzi Értesítő 1900-as elindításával lehetőség nyílt a múzeumba került tár
gyak bemutatására. Jankó a múzeumi anyag katalógusszerű feldolgozását is megindította, egy
részt önálló kiadványok formájában (A Magfar Nemzeti Múzeum Néprajzi Gyűjteményei címmel) 
(B a la ssa  1968. 27), másrészt a lap hasábjain. Ilyen katalógusszerű formában ugyan nem, de 
az 1900-tól 1915-ig megjelenő számokban a gyűjteménybe került tárgyakról (főként a szo
kástárgyakról) rendszeresen születtek publikációk. (Ezekről később még lesz szó.) Ebben az 
időszakban teljesedett ki a hímestojás-kutatás; számos tanulmány foglalkozott a díszítés tech
nikáival, a mintákkal, azok elnevezéseivel, és néha, de nem mindig, a húsvéti szokásokkal 
(például A r n h o l d  1911; B a lá zs  1902; B e l u l e s z k ó  1905a; F á b iá n  1908; K o v á cs  1903; Cs. 
Se b e s t y é n  1913; Sz a b ó  1906).

Annak ellenére, hogy az 1902-től Jankó János helyére kinevezett Semayer Vilibáld 
vezetői munkásságát sok esetben elmarasztaló kritikával illették (például B áTKY 1926b. 45), 
felróva az osztály tudományos feladatainak elhanyagolását, ezt az időszakot a későbbi gyűjte
mény szempontjából a legvirágzóbb szakasznak tekinthetjük. Ez volt az egyeben korszak, 
amikor a leendő gyűjteménybe tartozó tárgyak gyűjtése mennyiségileg is jelentős volt, és a 
legtöbb publikáció született a gyűjtött tárgyakra és azok készítésére, használatára stb. vonat
kozóan. Ebben az időszakban jelent meg a Néprajzi Értesítő hasábjain a legtöbb szokások
kal, gyermekjátékokkal, hiedelmekkel foglalkozó rövidebb-hosszabb tanulmány is. A mai na
pig hivatkozási alapot jelentenek ezek a munkák mind a szokás- és játékkutatásban, mind a 
tárgytörténeti elemzésekben. A magyarság néprajza kizárólag az ekkor összegyűlt anyagra tá
maszkodott. A következő időszakban elenyésző ezeknek a munkáknak a száma. Természete
sen a gyűjtemény életében később is lesznek kiemelkedő évek és eredmények, azonban a mú
zeumi tárgygyűjtésnek és -feldolgozásnak ez volt az egyetlen ilyen, huzamosabb ideig tartó 
és egyenletes teljesítményt mutató időszaka. Ugyanakkor azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ez 
az eredmény nem kizárólag a múzeum kutatói gárdájának érdeme, hanem azoké a gyűjtőké, 
akik bekapcsolódtak a század eleji néprajzi gyűjtésekbe. A múzeum részéről dicsérendő, hogy 
erre a bázisra támaszkodott.

Fontos kiemelni továbbá azt a tárgygyűjtési gyakorlatot, amely múzeumba valónak 
minősítette a gyakran alkalmi készítők kezéből kikerült, ügyetlen, népművészeti szempont
ból jelentéktelen darabokat, „pusztán” szokásokban betöltött szerepük miatt. A múzeumi

34 Ltsz.: 70304-70307, 70309, 71832-71833, illetve 77287-77289, 85723.
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tárgygyűjtésben a később teret hódító gyűjtési elvek (melyek a hétköznapi, díszítetlen tárgyak 
vizsgálatát is szorgalmazták) ellenére a néprajzi muzeológiában napjainkig erős esztétikai 
szempontú megközelítés miatt sok(féle) tárgy nem került a múzeumi gyűjteményekbe, vagy 
egyes tárgycsoportok, például a hímes tojások esetén azok csak igényesen díszített, „szép” da
rabokkal gazdagodtak.

1914-1946. Semayer Vilibáld 1913-ban megfogalmazott nagyívű tervei a gyűjtés 
kiterjesztését és a múzeum további fejlesztését illetően már nem valósulhattak meg 
(S e m a y e r  1913. 189). Az 1. világháború alatt és után a múzeumi tárgygyarapodás értelem
szerűen minimális. Az 1920-as évek -  immár Bátky Zsigmond igazgatósága alatt -  javarészt 
a gyűjtemény rendbetételével, raktárrendezéssel, selejtezéssel, katalogizálással, restaurálással 
teltek, majd 1924-től kezdetét vette a tisztviselőtelepi gimnázium épületébe való 13 hóna
pos átköltözés (S e l m e c z i  K ovács 1989. 14-15). Ezután rögtön egy kiállítás megrendezésé
be fogtak, mely 1929 és 1942 között állt. Mindezen okok, valamint a gyűjtőterület csökke
nése miatt a tárgygyűjtés háttérbe szorult. A múzeumi tárgygyarapodás szempontjából az 
1930-as évek sem kiemelkedőek, legalábbis mennyiségileg. Ugyanakkor szisztematikusabb, 
hiánypótló gyűjtések indultak el, hangsúlyt fektetve a tárgyak alaposabb adatolására (SELME
CZI K o vács 1989. 16).

A gyűjtemény szempontjából azonban ez a hullámvölgy egy hosszú ideig tartó ve
getálás kezdetét jelentette. A tárgygyarapodási statisztikára pillantva láthatjuk, hogy az 1914- 
től kezdődő visszaesés egészen az 1940-es évek végéig egy-két évet kivéve folyamatosan 
fennállt. Az említett, az egész múzeumi tárgyállományt érintő események mellett a szokástár
gyakkal és gyermekjátékokkal sem a gyűjtés, sem a feldolgozás szintjén nem foglalkoztak (le
számítva A magyarság néprajza számára írt összefoglalásokat). Annak ellenére, hogy a múzeum 
korábbi, iparcsarnokbeli, majd az új, tisztviselőtelepi kiállításain rendre helyet kaptak a „ha
gyomány tárgyai” (B á t k y  1922a. 7; 1929. 11-13), illetve hogy A magyarság néprajzában külön 
fejezeteket szenteltek ezeknek a tárgycsoportoknak, gyűjtésüket teljesen elhanyagolták. Az 1. vi
lágháború miatt/alatt a korábban oly sok tárgyat beküldő értelmiségi bázisát a múzeum el
vesztette, s ez a korábbi gyakorlatot figyelembe véve a tárgygyarapodás szempontjából súlyos 
veszteséget jelentett. Az 1. világháború utáni új nemzedék tagjai között Szendrey Ákos 1929-es, 
Néprajzi Osztályhoz való felvétele előtt nincs kimondottan a népszokásokkal foglalkozó ku
tató. (Ráadásul Szendrey először más területen, a könyvtárban, illetve a kliségyűjteményben 
kezdett dolgozni [K o v á cs  1966. 239].) Az 1926-ban újraindított Néprajzi Értesítőből eltü
nedeztek a szokás- és játékleírások.

A több mint harminc évet felölelő időszak folyamán Viski 30 darabos35 hímesto- 
jás-gyűjtése mellett csupán néhány említésre méltó tétel van: az 1. világháború után a Fém
elosztó Rt.-től származó 24 darab pecsétnyomó (ltsz.: 124365-124388), Györffy István ha
gyatékából beérkezett 48 darab mogyoródi és főként fóti gyermekjáték (ltsz.: 136968- 
137014, 137029), Lajos Árpád, a jeles játékkutató 63 darabból álló gyermekjátékgyűjtése 
(ltsz.: 136121-136148, 136569-136603, Borsod és Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyéből), 
Gunda Béla 13 darabos hímestojás-gyűjtése (ltsz.: 134720-134729, 134769-134771), amely 
földrajzi szempontból fontos: az Alföldön gyűjtötte azokat. (Az 1. számú táblázatban az 
1938-as és az 1940-es évnél szereplő gyermekjáték-gyarapodás raktárrendezés után beleltá
rozott Somogy megyei anyagot takar, 67, illetve 21 darabot. Egyelőre nem tudni, hogy lehet-

35 Ltsz.: 126260-126261, 126264, 126266, 126273-126298.
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e korábbi gyűjtéshez/gyűjtőhöz kötni.) Madarassy László 3 hímes tojással (ltsz.: 133136, 
134127-134128), három mancsozóval (ltsz.: 134510-134511, 134563) és egy manccsal 
(ltsz.: 134564), egy írókával (ltsz.: 133135), két gyógyító termésfüzérrel (ltsz.: 133804, 133807), 
egy mennykővel (ltsz.: 132354), egy lándzsával (ltsz.: 131153) és egy csákánnyal (ltsz.: 130476), 
Gönyey Sándor néhány baranyai hímes tojással (ltsz.: 125529-125534), három népviseletes 
babával és néhány szokástárggyal (szüreti pisztoly, lakodalmi kakas, gyógyításhoz való tapló
gomba),36 Fél Edit 4 Komárom megyei gyermekjátékkal (ltsz.: 138801-138802, 138808, 
138812), egy kiszebábuval (ltsz.: 135758), egy kulcsos kaláccsal (ltsz.: 136265) és egy láncos 
bottal (ltsz.: 138864), Viski Károly két szalmafonattal és egy betlehemes baltával (ltsz.: 
131270), Gunda Béla négy gyermekjátékkal (ltsz.: 132350, 134870, 135841, 137380), egy 
szalmafonattal (ltsz.: 134751) és egy szemmel verés elleni bábuval (ltsz.: 137382), Tagán Ga- 
limdsán két csontcsikóval (ltsz.: 134236-134237) gazdagította a gyűjteményt. Fontos kiemel
ni a Bérezik Árpád által gyűjtött 9 darab népviseletes babát (ltsz.: 138630-138639) és a Kan- 
kovszky Ervin által beküldött három mohácsi busóálarcot (ltsz.: 127916-127918).

Mindez számokban: 33 év alatt 263 darab gyermekjáték, 93 darab szokástárgy, 115 
darab hímes tojás, összesen 471 darab tárgy. Az iménti felsorolás talán túl részletesnek tűnik, 
viszont rámutat arra, hogy a múzeum kutatói véletlenszerűen, más tárgycsoportokra irányu
ló gyűjtéseik során hozták be ezeket a tárgyakat, melyek gyűjtése mögött koncepciókat, elve
ket nem sikerült kimutatni. Ez természetesen nem minősíti munkásságukat, hiszen más terü
leteken mindegyik jelentős eredményeket ért el. (Ugyanakkor például Madarassy László több 
ízben is foglalkozott az aratókoszorúkkal [M a d a r a ssy  1928; 1931] de egyet sem gyűjtött.)

Bár Bátky Zsigmond, Györffy István és Viski Károly, a korszakot meghatározó há
rom kiemelkedő kutató gyarapította ugyan a játékokat és szokástárgyakat, a gyűjteménybe tar
tozó tárgyak nekik sem jelentették fő érdeklődési körüket, legalábbis mint szokástárgyak 
nem. Azokkal a tárgyakkal viszont foglalkoztak, amelyek mint népművészeti szempontból je
lentős darabok felkeltették érdeklődésüket. Ennek tudható be, hogy Györffy elkészítette a 
Magyar népművészet sorozat nyolcadik tagjaként a hímes tojásokról szóló, gazdagon illusztrált 
kötetet (G y ö r f fy  1925a), Viski Károly pedig megírta a  Díszítőművészet és A hagyomány tárgyai 
fejezeteket A magyarság néprajzában (V iski 1933b; 1933c).

A hármuk által fémjelzett időszak a népművészeti kutatások újbóli felvirágzását is 
jelentette. A 19. század végi eredetkereső Huszka József-féle irányzat, majd főként a Ma- 
lonyay Dezső nevéhez fűződő vállalkozás (M a l o n y a y  1907; 1909; 1911; 1912; 1922) után 
a népművészettel foglalkozó tanulmányok továbbra is nagy számban jelentek meg a szakfo
lyóiratok lapjain. A korábbi kutatások nyomdokain, de azokat meghaladva folytatták a kuta
tásokat. 1928-ban a prágai nemzetközi népművészeti kongresszusra elkészítették a Magyar 
népművészet című összefoglaló munkát, 1924-ben elindították a múzeum Magyar népművészet cí
mű sorozatát, majd 1928-tól a Magyar népművészet kincsestára című kiadványt, melyekben mások 
mellett egyéni kutatásaik kaptak helyet (mindezekről részletesen Pa l o t a y  1948b. 7-9). Nép- 
művészeti kutatásaik módszertanilag is áttörést jelentettek, a tudománytalan eredetmagyará
zatok bírálatát is adva történeti mederbe terelték a vizsgálatokat. Ugyanakkor nem lehet egy
oldalúnak nevezni a korszak múzeumi kutatásait. Tovább folytatódtak ugyanis a tárgytipoló
giai kutatások, illetve az egyes tárgytípusok bemutatása. A korszak legnagyobb vállalkozása az 
első és sokáig egyetlen összegző mű: A magyarság néprajza. A kötetekben szereplő tárgyakat a

36 Ltsz.; 134002-134003, 134154, illetve 131398, 134817, 139124.
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már meglévő állomány biztosította, gyűjtéseket nem végeztek (vő. N. Ba r t h a  1937; SZEND- 
r e y  1937; Sz e n d r e y —Sz e n d r e y  1937). Az egyes fejezetekben nem csupán az addig össze
gyűlt múzeumi tárgyanyag, hanem a kutatások korabeli teljesítményei is szintetizálódtak.

A szokástárgyak és játékok gyűjtése és feldolgozása terén áttörést jelenthettek vol
na az 1930-as évek végén megszervezett közös terepmunkák, melyek kimondottan folklór
gyűjtések, többek között szokások gyűjtése céljából szerveződtek, az addig elhanyagolt e té
májú kutatások fellendítése érdekében (B a r tu c z  1936b. 163). Azonban sem az 1938-as szo- 
kolyai, sem az 1939-es pusztafalusi, illetve Szernye-vidéki és Borsa-völgyi gyűjtés során nem 
kerültek szokástárgyak a múzeumba. Az első két kutatásban részt vevő Szendrey Ákos főként 
a népszokások témájában gyűjtött adatokat (beszámolói: Sz e n d r e y  1938; 1939). Azt, hogy 
Szendrey, a leendő szokás- és játékgyűjtemény első kezelője miért nem gyűjtött sem ekkor, 
sem később egyetlenegy tárgyat sem a gyűjteménybe, elsősorban érdeklődési területével, he
lyesebben a tárgyak iránti érdeklődés teljes hiányával magyarázhatjuk. Szendrey egyébként 
ebben az időszakban is sokat gyűjtött terepen, ezek azonban csak megjelent publikációiban 
és a rengeteg adattári kéziratban öltöttek alakot, tárgyakban nem (megjelent publikációinak 
jegyzéke: K o v ács 1966. 242-252).

Mint korábban írtam, az 1930-as években ismét fellendült a játékkutatás. (Csak 
megemlítem Gönczi Ferenc, Lajos Árpád, Volly István nevét [vő. GÖNCZI 1937; LAJOS 1940; 
VöLLY 1938-1945]), ez azonban korszakunkban a gyűjteményre nézve nem éreztette hatá
sát közvetlenül.) Ekkor a kutatás már továbblépett az egyszerű szöveg- és tárgyismertetése
ken, előtérbe kerültek a gyermektársadalom és a játékok közti összefüggések, a játszás alkal
mainak, a játszó (kor)csoportoknak, illetve általában a gyermek közösségben/társadalomban 
betöltött helyének vizsgálata (K r e s z  1948. 7).

1947-1959- Az 1947-es év a Néprajz Múzeum 
A gyű jtem ény  fe jlődése  önállóvá válását, az osztályok és a gyűjtemé

nyek hivatalos létrejöttét hozta. A múzeumi gyűj
temény tematikus felosztásának igénye azonban korábbi, már az 1930-as években úgyneve
zett szakcsoportokra tagolták az állományt, legalábbis az utalókatalógus szintjén. Ekkor négy 
szakcsoport foglalta magában az immár önálló gyűjtemény tárgyait: a „hagyomány és tárgyai”, 
„gyógyítás, rontás és tárgyai”, „vigalom, játék és tárgyai”, „egyház, kegyelet és tárgyai” (KO
VÁCS 1939b. 7), részben A magyarság néprajzanak fejezetei alapján. Ez a felosztás már teljesen 
megfelelt a későbbi nagy tárgycsoportoknak.

A „hagyomány tárgyait” magában foglaló gyűjtemény felügyeletével, vezetésével 
Szendrey Ákost bízták meg (BALASSA 1954b. 301). Mint írtam, Szendrey nem gyűjtött tárgya
kat a gyűjtemény számára, de nem foglalkozott a már meglévőekkel sem. A tárgyi világról nem 
vett tudomást. Csak sajnálni tudjuk, hogy az a kutató, aki ráadásul a szokásokkal és a néphittel 
(az utóbbi terület a gyűjteményt tekintve a leginkább elhanyagolt volt) egyaránt foglalkozott, és 
hivatalos elfoglaltságai37 ellenére sokat gyűjtött terepen, nem gyarapította a gyűjteményt.

így a gyűjtemény ismét a muzeológus kollégák gyűjtőútjaira és a felajánlott tárgyak
ra hagyatkozott. Bár a gyarapodás aránya növekedést mutat, mennyiségében és minőségében

37 1948-tól 1962-ig az Etimológiai Adattárat vezette, 1948 és 1959 között főigazgató-helyettes, közben a 
bölcsészettudományi karon tanított, és a Néprajzi Társaság különböző tisztségeit töltötte be (K. Kovács 
1966. 239, 241).
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jelentős tárgyegyüttes kevés akadt. A gyermekjátékok esetén kiugró N. Bartha Károly 61 dara
bos alföldi gyűjtése (ltsz.: 53.59.1-53.59.57), a Fülep Lajos művészettörténész hagyatékából 
bekerült 108 darabos (ltsz.: 52.71.249-52.71.353, 52.71.355-52.71.357), illetve egy megvá
sárolt 138 darabos hímestojás-kollekció (ltsz.: 56.56.1-56.56.138), amelyek összetételüket te
kintve vegyesek, és sajnos az egyes darabok adatolatlanok. A múzeum munkatársainak köszön
hetően ismét néhány fontos darabbal gyarapodott a gyűjtemény. Földes László 10 darab (ltsz.:
57.61.1- 57.61.10), Csilléry Klára és Raffay Anna 2-2 darab busó farsangi tárgyat (ltsz.:
57.45.1- 57.45.2, illetve 55.44.1-55.44.2), Hofer Tamás (ltsz.: 54.55.62, 55.75.49, 58.107.2- 
58.107.5), Kodolányi János,38 illetve Fél Edit (ltsz.: 53.118.2-53.118.8) fejfákat, Kresz Mária 
temetési lámpásokat (ltsz.: 50.17.47-50.17.50) és búcsúból való gyermekjátékokat (ltsz.: 
141419-141422) gyűjtött. Hímes tojások Andrásfalvy Bertalan révén Tolna megyéből (ltsz.: 
57.24.20-57.24.36, 57.41.1-57.41.5), Erdélyi Zoltán révén a Hont megyei Bernecebarátiból 
(ltsz.: 58.34.5-58.34.30), Manga János révén Őrhalomról (ltsz.: 57.41.6-57.41.14), Kodolányi 
János révén Baranya megyéből (ltsz.: 57.24.37-57.24.41) kerültek a gyűjteménybe.

1949-től 1951-ig a múzeum egyik kiemelkedő tudományos tevékenységét a tisza- 
igari kutatás jelentette. Ismét csak annak ellenére, hogy Szendrey részt vett a munkában, a 
kutatásnak pedig része volt a tárgygyűjtés -  ez képezte az 1950-ben felépített kiállítás anya
gát (B ala ssa  1955a. 503) -, tárgyakat nem hozott a gyűjtemény számára. Tiszaigaron (is) 
szokás- és néphitanyagot gyűjtött a korábbi módszerrel.39 Gyűjtésében és a gyűjtött anyag fel
dolgozásában semmi nyoma a tiszaigari kutatás elméleti-módszertani célkitűzéseinek (ez 
utóbbiakról BALASSA 1954b. 303). Diószegi Vilmosnak köszönhetően került be 10 darab ron
táselhárító tárgy (ltsz.: 50.14.48.1-50.14.48.10). Az egyetlen szokástárgyat, egy aratókoszorút 
(ltsz.: 50.14.109) a helyi állami gazdaság ajándékozta a múzeumnak. Szintén ekkoriban,
1948-tól indult a Néprajzi Intézet dunántúli falvakba telepített bukovinai székelyeket kuta
tó csoportja 28 tagjának munkája ( D é GH 1950. 127-128). Csermák Géza egy hidasi betlehe- 
mes álarccal (ltsz.: 141648) gyarapította a múzeumot. Diószegi Vilmos szintén Hidasról 5 da
rab néphittel kapcsolatos tárgyat (ltsz.: 141649-141653) gyűjtött. Kétyről 4 darab aprószen- 
teki korbács (ltsz.: 141642-141644, 141646) és egy betlehemes álarc (ltsz.: 141645) került a 
gyűjteménybe (Hetény János és Manga János gyűjtése).

Korszakunkban és később az 1960-as években is a muzeológusok évente akár hó
napokat is gyűjtéssel töltöttek. Ennek hátterében az 1950-es évek elején kibontakozó, majd 
az 1960-1970-es években tovább folytatódó új gyűjtési stratégiák álltak, melyek más gyűjte
ményekben mennyiségileg és minőségileg is kimagasló gyarapodást eredményeztek (B a la ssa  
1954b. 300-301; F é l  1989. 14; K r esz  1977b. 34; B o d r o g i- V in c z e  1962. 5).

Ez a korszak egyben a megvalósítandó feladatok kijelölésének ideje is volt. Kresz 
Mária többször hivatkozott tudománytörténeti áttekintésének egyik része összefoglalja a já
tékkutatásra váró témákat (K r esz  1948. 8-10, 12, 14). Ezek egy részének megvalósítása ép
pen az ő nevéhez fűződik (KRESZ 1942a; 1942b; 1944; 1949; 1959). Sajnos annak ellenére, 
hogy Kresz Mária pályafutása elején játékkutatással foglalkozott, és sokat gyűjtött terepen,

38 Ltsz.: 58.59.1-58.59.3, 59.13.1, 59.53.1, 59.54.1-59.54.2.
39 EA 2508. Szendrey Ákos: Néphit és népszokások Tiszaigaron. EA 4118. Szendrey Ákos: Néphit és szo

kásgyűjtés. EA 4119. Szendrey Ákos: Néphit és szokásgyűjtés. EA 4120. Szendrey Ákos: Néphit és szo
kásgyűjtés. EA 13427/1950. Szendrey Ákos: A tiszaigari gyűjtés kéziratos feldolgozása (szokás, hitvi
lág)-



Szokás- és játékfryűjtemém  373

csak néhány játékszerrel gyarapította a gyűjteményt (1947 és 1968 között összesen 25 darab
bal). A 2. világháború utáni játékkutatás is hozott néhány kiemelkedő eredményt, de nem a 
játékszerek kutatása- területén.

Az új feladatok kijelölése vonatkozott a muzeológiai feladatokra is, új gyűjtési el
vek fogalmazódtak meg. A földrajzi mutató elkészítése után előtérbe került a földrajzi szem
pontú hiánypótlás (például F é l  1989. 6; K. C sillé r y  1989b. 30), de az új tárgytípusok gyűj
tése is (F é l  1989. 11). Emellett új társadalmi rétegek felé fordult a kutatás, ezen belül az 
egyik legfontosabb a polgárosodás folyamatainak vizsgálata lett. A hétköznapok dísztelen tár
gyainak gyűjtése már nem csupán célkitűzés maradt. Ugyanebben az időszakban kezdődtek 
a monografikus gyűjtések, melyek az átányi kutatás és tárgygyűjtés mellett egyéb példákat is 
szolgáltattak (például a palóc házbelső). Komoly törekvés indult, hogy a múzeumba kerülő 
tárgyak többsége a kutatók gyűjtései révén kerüljön be, a kutatók-egyéb gyűjtők aránya meg
forduljon (FÉL 1989. 6). Ez utóbbi a szokás- és játékgyűjtemény esetén is elmondható, leg
alábbis ebben az időszakban. Ugyanakkor annak ellenére, hogy muzeológusok által gyarapo
dott a gyűjtemény, kimondottan a gyűjtemény tárgyait illetően a gyűjtések mögött nem min
dig fedezhető fel tudatosság.

Mindezek hátterében az akkor már régóta központi kérdéssé vált adatolás/adatolt- 
ság állt. A tárgyakról az 1930-as évek előtt minimális nyilvántartást készítettek, melyben nem 
jegyeztek le fontos adatokat. Az 1930-as évektől vezették be az új „leíró leltározási módot”, 
amely sokkal több, a tárgyakra vonatkozó információt tárolt (KOVÁCS 1939b. 3). 1950-től a 
múzeumban is bevezetésre került az országosan egységes, kötelező új leltározási rendszer, ez 
alkalommal a ma is használatos formában. Egyes gyűjteményekben a már meglévő tárgyakat 
is megpróbálták utólag adatolni, több-kevesebb sikerrel (F é l  1963a). Ez az igyekezet a „ha
gyomány tárgyai” gyűjteményben nem mutatkozott meg, jóval később, főként az 1960-as 
években történt meg ez a munka Györgyi Erzsébet jóvoltából. A szokás- és játéktárgyak te
kintetében különösen igazak Fél Edit néma tárgyakra vonatkozó sorai: „a tárgyak a maguk 
puszta megjelenésében: anyagukkal, formájukkal, díszítésükkel szólhatnak a kutatóhoz, éle
tükről, emberi-társadalmi vonatkozásaikról azonban mit sem lehet tudni” ( F é l  1963a. 81).

1959-1996. A gyűjtemény életében a következő fordulópontot Györgyi Erzsébet 
1959-es múzeumba való belépése jelentette. Igaz, néhány évig (1963-ig) még Szendrey Ákos 
volt a hivatalos gyűjteményvezető, ám ez kevésbé befolyásolta a gyűjtemény sorsát, mint Györ
gyi Erzsébet tevékenysége, ezért inkább az utóbbihoz kapcsoltam a következő korszak kezde
tét, amely megszakítás nélkül 1995-ig tartott. Ezért nem osztottam fel ezt a viszonylag hosszú 
időszakot, melyben természetesen megfigyelhetőek majd kisebb-nagyobb változások, ám a ko
rábbiakhoz hasonló jelentős fordulatok nem befolyásolták döntően a gyűjtemény életét.

Az 1960-as évektől az 1970-es évek közepéig a gyűjtemény ismét, immáron má
sodszor, felfelé ivelő szakaszába lépett. Ekkor zajlott egy alapos raktárrendezés, melynek 
eredményeként több száz szám nélküli tárgy leltározása és azonosítása történt meg, rengeteg 
hiányzó leíró- és utalókarton készült, a meglévő leírások szakirodalmi hivatkozásokkal egé
szültek ki, megélénkült a tárgygyűjtés, önálló kiállítás született a gyűjtemény anyagából, és 
megjelent néhány publikáció. A megtorpanás az 1970-es évek elejétől figyelhető meg, mely
nek hátterében a Kossuth téri épületbe való átköltözés állt, ami 1975-ben indult. Ezt követ
te a kicsomagolás, az új raktárban a raktári rend kialakítása, az 1981-es revízió, az új állandó 
kiállítás munkálatai, illetve a megélénkülő közművelődési feladatok. Az 1970-es évek elejé
től az egész Magyar Osztály tárgygyarapodása csökkenő tendenciát mutatott, melynek hátte
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rében a készülő szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum előkészületei állhatták (TA K Á C S 

1973b. 109), amely már 1966-ban megindult (K o d o l á n y i  1967b. 277).
Visszatérve az 1960-as évekre elmondható, hogy ekkor a tárgygyűjtés központi szere

pet játszott a múzeum életében. Más gyűjteményekben, ahol már az 1950-es években is nagy nö
vekedéseket értek el, ott ez folytatódott, a szokás- és játékgyűjteményben pedig ekkor kezdődött. 
A Néprajzi Értesítő 1972-ig (utolsó: N épr a jzi É r t e sít ő  1973) rendszeresen beszámolt a tárgy
gyarapítási tevékenységről (a gyűjteménnyel kapcsolatban lásd G y ö r g y i 1961; 1962a; 1963; 
1965; 1966; 1968a; Va r g a  1970b), de a korábbiakhoz képest alaposabban, kifejtve az új szerze
mény gyűjteményben betöltött jelentőségét. Ezekben a beszámolókban a gyűjtési szempontok is 
megfogalmazódtak (gyakran ismédődtek), melyek egy része már az előző korszakban is szervez
te a tárgygyűjtést, mások mint újak jelentkeztek (például funkcionalizmus, változásvizsgálatok) 
(például Bo d r o g i- V in c z e  1962. 6). Kezdetben még kiemelt szerepet játszott a földrajzilag nem 
reprezentált területek kutatása (N éprajzi É r t e sít ő  1961. 55). Az első években kijelöltek egy- 
egy tájegységet (Dunántúl, Duna-Tisza köze, Felföld, Tiszántúl), melyről minden gyűjtemény 
gyűjtött tárgyakat (Sz o l n o k y  1963. 91), mellettük azonban tovább folytatódtak a már megkez
dett területi monografikus gyűjtések (a gyűjtemény szempontjából is fontos: Sárköz, Mohács, 
Szeremle, Kék, Mindszent, Kispalád, Botpalád) ( N épra jzi É r te sít ő  1961. 56). A gyűjtemény 
gyarapítása során ezeknek a szempontoknak csak egy része valósult meg. A földrajzilag kevésbé 
feltárt területekre nem irányultak nagyobb gyűjtések. Az azonban ismét gyakran előfordult, hogy 
más gyűjtemények muzeológusai által vizsgált falvakból kerültek a gyűjteménybe is tárgyak. To
vább folytatódott a tárgyegyüttesek, „funkcionális egységek” (Sz o l n o k y  1962. 204), azaz szoba
belsők, viseletek, műhelyek (például Sz o l n o k y  1962. 204-205; K. C silléry  1989b. 30, 39), il
letve a meglévő tárgyak változatainak, valamint duplumként jól adatolt tárgyaknak a gyűjtése 
( N épra jzi É r te sít ő  1961. 55). Másutt „tematikus koncepciójú gyűjtések” szerepeltek célként, 
melyeken például egy szokáskör anyaga értendő (K o d o l á n y i 1965b. 179). A szokásgyűjtemény
be is ekkor kerültek teljes tárgyegyüttesek, ha nem is egy egész szokásköré. A gyűjtés szemléle
tét még mindig áthatotta a „leletmentés”, melynek oka a vizsgálandó terület, a falu gyors válto
zása, a „hagyományos paraszti kultúra tárgyainak” pusztulása ( N épra jzi É r t e s ít ő  1961. 55).

Végignézve a tárgygyarapodás dinamikáját láthatjuk, hogy e hosszú korszakon be
lül meglehetősen nagy ingadozás figyelhető meg. Mindjárt az elején egy, az 1903-hoz hason
ló kiugróan magas szám egy 844 darabból álló játékszergyűjtés anyagát (ltsz.: 60.35.1- 
60.35.844) jelenti, amely a Magyar Vöröskereszt felhívására gyűlt össze (majd kiállítást is ren
deztek belőle), és amely kizárólag akkor (a felhívás 1956-ban volt) készített játékszereket tar
talmazott (G y ö r g y i 1961. 107). Mind földrajzilag, mind a tárgytípusokat tekintve teljesen ve
gyes. Ez utóbbi a további gyűjtésekre is érvényes.

Fontos megemlíteni, hogy az 1970-es évek közepéig tovább folytatódott az a ten
dencia, hogy a tárgyak gyűjtés útján kerüljenek be a gyűjteményekbe. A következő felsorolás 
talán érzékelteti, hogy ekkor a terepen gyűjtött tárgyak aránya valóban nagyobb volt. Más
részt a játékok esetén ezek a gyűjtések mindig tárgyegyütteseket eredményeztek, melyek leg
többször egy-egy falu játékkészletének jellemző darabjait jelentik. Készítési idejük általában 
megegyezik a gyűjtés idejével. A gyűjtés célja ha nem is kimondottan a „leletmentés” volt, de 
mindenképpen arra irányult, hogy milyen hagyományos játékeszköztípusok ismertek még, 
miket tudtak még elkészíteni a gyerekek.

A gyűjtések közül ki kell emelni Horváth Terézia dunapataji, pócsmegyeri, ősagár
di (ltsz.: 61.95.123-61.95.173, 61.99.1-61.99.34), Igaz Mária borsodi falvakban végzett gyűj
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téseit (ltsz.: 65.100.1-65.100.43), melyek darabszámúkat tekintve is jelentősek. Rajtuk kívül 
Fél Edit galgagutai (ltsz.: 64.31.1-64.31.14), Kresz Mária mohácsi, hódmezővásárhelyi és kis
paládig0 Molnár Mária és Morvay Judit kispaládi,40 41 Györgyi Erzsébet mezőkövesdi (ltsz.: 
64.115.2-64.115.14), Csilléry Klára és Dobos Ilona bodrogkeresztúri (ltsz.: 61.48.1-61.48.4,
61.48.12) , Csilléry Klára és Kresz Mária alsónyéki (ltsz.: 61.43.26-61.43.42), Szolnoky Lajos 
szeremlei gyűjtéseit (ltsz.: 65.162.100-65.162.108) említem, melyek egyrészt vegyes tárgya
kat tartalmaznak, másrészt összetartozó kisebb tárgyegyütteseket, például babaágy minden 
darabjával, babaruha-együttes, babaszoba. Látható, hogy a gyűjtések helyszíne gyakran esik 
egybe a múzeum által preferált korábbi és újabb területekkel. Az 1966-os és 1968-as magas 
tárgygyarapodási szám raktárrendezéssel magyarázható.

Ezután megtorpant a gyűjtés, és a legközelebbi jelentős tárgyanyag csak 1979-ben 
került be a gyűjteménybe Horváth Terézia révén, aki Nyírturán gyűjtött játékfegyvereket és 
papírhajtogatással készült játékokat (ltsz.: 79.31.1-79.31.28). (Előtte önkéntes gyűjtők és 
Kerecsényi Edit által [ltsz.: 72.70.1-72.70.9, 73.3.1-73.3.13] gyarapodott a gyűjtemény.) Az 
1960-as évek végére, 1970-es évek elejére jellemző csökkenés a játékok esetén tehát már ha
marabb bekövetkezett. Az 1980-as évek közepétől már elsősorban a vásárlások és ajándéko
zások határozták meg a gyarapodást Ezek közül jelentős tétel egy konyhafelszerelés (ltsz.:
84.53.1-84.53.35), egy babaszoba (ltsz.: 90.11.1-90.11.25), majd egy 1988-as tárgyegyüttes 
(ltsz.: 88.70.1-88.70.5, 88.71.1-88.71.20) egy budapesti játékbolt és játékgyártó készletéből 
(ez utóbbi vegyes összetételű), valamint több népviseletesbaba-sorozat42 A népviseletes ba
bák gyűjtése az 1980-as években új lendületet vett, ekkor 35 darabbal gyarapodott a gyűjte
mény a meglévő 20 mellett. Néhány, pár darabból álló gyűjtés történt még: Szuhay Péter 
Hasznoson gyűjtött búcsúból való darabjai (ltsz.: 88.69.1-88.69.15), valamint Szacsvay Éva 
által gyűjtött mezőkövesdi babaszoba (ltsz.: 86.50.1-86.50.23). A két utolsó nagyobb gyara
podás egy babaszoba (ltsz.: 92.65.1-92.65.11) és egy gyékényfonással készült tárgysorozat 
(ltsz.: 92.45.1-92.45.22).

A hímes tojások gyűjtése évenkénti viszonylatban meglehetősen ingadozó. A gyűj
tés, bár folyamatos volt, az 1970-es évek elejétől hanyatlott. Később a gyarapodás elsősorban 
nagyobb együttesek megvételétől, illetve felbukkanásától függött. Az első szakaszban kerül
tek be Kerecsényi Edit Vésén (ltsz.: 61.51.1-61.51.10), Andrásfalvy Bertalan (ltsz.: 62.74.1-
62.74.13) , Kallós Zoltán (ltsz.: 67.127.1-67.127.14), Hoppál Mihály (ltsz.: 68.145.1-68.145.6) 
Gyimesközéplokon (külön-külön) gyűjtött darabjai, valamint a Györgyi Erzsébet, illetve Fél 
Edit által megrendelt mohácsi (ltsz.: 66.104.14-66.104.24), illetve háromszéki (ltsz.: 63.36.1- 
63.36.40) mintára festett tojások. Jelentős tétel egy sóváradi (ltsz.: 68.195.7-68.195.39), egy 
érsekcsanádi (ltsz.: 62.46.1-62.46.24, 63.58.1-63.58.11), valamint egy 157 darabos, Eper- 
jessy Ernő által gyűjtött, majd megvásárolt Somogy és Baranya megyei anyag (ltsz.: 69.14.1- 
69.14.157), illetve a Fülep Lajos-hagyaték második része (ltsz.: 71.57.1-71.57.51). (Az 1967-es 
kiugró adat raktárrendezést takar.)

Györgyi Erzsébet rimóci gyűjtése (ltsz.: 72.27.1-72.27.15, 72.28.1-72.28.42) után 
a nagy gyarapodások általában vásárlások: Zengővárkonyból (ltsz.: 73.66.1-73.66.10), Vésé- 
ről (ltsz.: 73.146.1-73.146.26), Gyimesfelsőlokról (ltsz.: 73.178.1-73.178.34), Erdélyből

40 Ltsz.: 64.58.11-64.58.16, 65.2.5, 68.120.144-68.120.148.
41 Ltsz.: 63.34.200-63.34.201, 64.87.101-64.87.104, 65.125.53-65.125.61.
42 Ltsz.: 89.21.36-89.21.57, 89.43.1-89.43.10, 89.77.1-89.77.4.
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(ltsz.: 74.47.1-74.47.106) kerültek be tojások, kevesebb Körmendről (ltsz.: 79.47.1-79.47.17) 
és Ghymesről (ltsz.: 79.48.1-79.48.24, 79.49.1-79.49.6). A Fülep-hagyaték mellett három 
másik gyűjtemény is a múzeumba került. A két jelentősebb közül az egyik Wiener Tibor hód
mezővásárhelyi görögkeleti pap magángyűjteményéből származó együttes (ltsz.: 77.40.1- 
77.40.21), a másik pedig egy 29 darabos, valószínűleg felső-magyarországi fémrátétes soro
zat (ltsz.: 84.50.22-84.50.50). Mind a háromra jellemző az adatok teljes hiánya, nem úgy, 
mint arra az összesen 82 darabból álló gyűjteményre (ltsz.: 78.80.2-78.80.83), mely egy Zág
ráb környéki körorvos családjának maga készítette anyagát öleli fel.

A gyűjteménybe az 1980-as évektől kezdtek tömegesen, százas nagyságrendben 
bekerülni a tojásfestésre specializálódott készítők (némelyik közülük népi iparművész) által 
felajánlott tojások. A készítők egyik csoportja mereven ragaszkodik a „hagyományos” (általá
ban könyvekből ismert) mintákhoz, míg más darabok már pontosan mutatják a hímes tojások 
napjainkban kialakult új technikáit és mintakincsét, ugyanakkor készítésének célját is. A hí
mes tojások gyarapításának elve kizárólag esztétikai megfontolásokon, a mintakincs doku
mentálásának előtérbe helyezésén nyugodott. Ennek egyik szemléletes példája, hogy a min
tái alapján a „legérdekesebbnek”, „legszebbnek” tartott gyimesi tojásokból 1962 és 1984 kö
zött 344 darab került a gyűjteménybe.

A szokástárgyak tekintetében az 1960-as évek valóban kiemelkedő jelentőségűek. 
Ennek hátterében egyrészt az állhatott, hogy Györgyi Erzsébetet, a gyűjtemény vezetőjét el
sősorban a népszokások érdekelték (szakdolgozatát a bukovinai házasságkötés szokásköréről 
írta), a játékok kevésbé (kevés játékot gyűjtött), a hímes tojások felé pedig csak később, az 
1970-es évek elején fordult (vö. G yö rg y i 1974). Ezt egyébként egy olyan gyűjtemény esetén, 
amely három önálló szakterület érdeklődésére tarthat számot (díszítőművészet-, játék- és szo
káskutatás) nem lehet felróni. Az 1965-ben Lipcsében (G y ö rg y i 1966. 371), majd 1967-ben 
a múzeumban rendezett népszokás-kiállítások, melyek megrendezésével őt bízták meg, hosz- 
szú ideig ébren is tartották ezt az orientáltságot.

Másrészt ennél a tárgycsoportnál is megfigyelhető, hogy sok tárgy került a gyűjte
ménybe a múzeum kutatói által. Ez a már többször leírt megállapítás azt mutatja, hogy a mu
zeológusok nem csupán „saját” gyűjteményüket gyarapították, hanem rendszeresen másokat 
is. Ez az 1960-as évekbeli sok és sok helyszínen végzett terepmunka az állomány növekedé
sére mindenképpen jótékony hatással volt. Ugyanakkor legtöbbször az általuk végzett kuta
tás szempontjait tartották szem előtt a gyűjtés során. A tárgyakról leolvasható kinek-kinek az 
érdeklődési területe. Általában kisszámú tárgyból álló gyűjtések vagy egyes tárgyak fűződnek 
a nevükhöz. Csilléry Klára a mátraalmási asszonyfarsang néhány kellékét (ltsz.: 67.18.3- 
67.18.10), egy szeremlei evezőt (ltsz.: 60.28.16; vö. K. C silléry  1961), fejfákat (ltsz.: 68.67.31- 
68.67.32), sírkeresztet (ltsz.: 68.155.50), bíróbotot (ltsz.: 61.95.121), Knézy Judittal betlehe
met (ltsz.: 62.94.48) és csillagokat (ltsz.: 62.94.49-62.94.50), Hofer Tamás mérai kereszte
lői ajándékot (ltsz.: 62.142.10-62.142.14), bíróbotot (ltsz.: 63.28.2), Kresz Mária sárközi élet
fákat (ltsz.: 70.175.40-70.175.41), egy irattartó ládát (ltsz.: 70.171.1), egy szüreti ágyút (ltsz.: 
64.36.82), lakodalmi tárgyakat (ltsz.: 62.11.1-62.11.3), Fél Edit mezőkövesdi temetési kellé
keket (ltsz.: 63.5.1-63.5.9) és koldusbotokat (ltsz.: 70.49.61-70.49.65, 70.162.38-70.162.134) 
mint a koldus viseletének részét, Diószegi Vilmos frászkarikát (ltsz.: 62.59.2) és gyógyító bá
bukat (ltsz.: 62.59.4.1-62.59.4.9), Kodolányi János (ltsz.: 59.13.1, 59.53.1, 59.54.1-59.54.2), 
Csalog Zsolt (ltsz.: 70.4.1-70.4.11) és Morvay Péter fejfákat (ltsz.: 61.55.1-61.55.10), And- 
rásfalvy Bertalan izményi betlehemes álarcokat (ltsz.: 61.126.1-61.126.3) és öltözetdarabokat
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(ltsz.: 61.11.1.1-61.11.8.2) gyűjtött. Földes László egy állattartó gazdaság közös evésnél hasz
nált tárgyaival gazdagította a gyűjteményt (ltsz.: 62.5.1-62.5.44; vö. FÖLDES 1962). (Az 
1960-as, 1961-es és 1968-as gyarapodás mögött raktárrendezés áll.)

A szokástárgyak gyűjtésében is előtérbe került vásárlások közül darabszámánál fog
va kiemelkedik egy közel 250 darabos, napjainkban készült karácsonyi díszgyertya- és kará
csonyfadísz-együttes (ltsz.: 88.71.15.1-88.71.15.20, 88.71.16.1-88.71.16.7), két, lakodalmi 
ajándékba adott babaszoba az összes tartozékával (ltsz.: 84.8.1-84.8.31), egy emléktárgy
együttes (ltsz.: 89.21.1-89.21.34) és végül egy több mint száz darabos szalmafonat-kollekció 
(ltsz.: 94.14.1-94.14.106), amely egy hagyományőrző szalmafonó tábor ajándéka.

A gyűjtésben a hangsúly a dramatikus népszokások tárgyaira helyeződött. Ennek 
köszönhető a Kriza Ildikó által gyűjtött nagybaracskai karácsonyi asztal (ltsz.: 64.17.1-64.17.80) 
és a Szacsvay Éva és Györgyi Erzsébet által gyűjtött kölesei betlehemes tárgyegyüttes (ltsz.:
68.58.1- 68.58.16, 70.193.1-70.193.6). Szacsvay Éva bábtáncoltató betlehemezés tárgyában 
végzett kutatásának köszönhetően került be a tinnyei bábtáncoltató betlehem (ltsz.:
82.48.1- 82.48.8, 83.13.1-83.13.12) is (vö. Szacsvay  1987). Györgyi Erzsébet további tár
gyakkal egészítette ki a gyűjtemény busó anyagát (ltsz.: 66.104.1-66.104.12). Szintén az ő ne
véhez fűződik a Kakasdra telepített bukovinai székelyek (ltsz.: 65.75.1-65.75.67, 75.14.1-
75.14.13) és a mezőkövesdi matyó lányok betlehemezése tárgyi anyagának (ltsz.: 65.49.1.1- 
65.49.2, 65.50.1-65.50.5) megvásárlása, melyre elsősorban az említett lipcsei kiállítás miatt 
volt égető szükség (G y ö rg y i 1966. 371-372).

A gyarapodásban a kiugró évet az 1975-ös jelentette, amikor Szacsvay Éva Panyo- 
láról (ltsz.: 75.31.1-75.31.6), Moháról (ltsz.: 75.36.1-75.36.6) és Hajdú megyei falvakból43 
farsangi, Varga Zsuzsa pedig Arakról Luca-napi (ltsz.: 75.19.1-75.19.16) és Mohácsról busó 
tárgyakat (ltsz.: 75.34.1-75.34.30.2) gyűjtött. Ennek hátterében a belgiumi Binche-ben lévő 
karneváli/alakoskodáshoz szükséges öltözeteket és álarcokat gyűjtő múzeum vásárlási szándé
ka állt. Ennek eleget téve a múzeum számára is gyűjtöttek tárgyakat. (A magyarországi ala- 
koskodó szokásokról Györgyi Erzsébet tartott az 1975-ös konferencián előadást, többször hi
vatkozva ezekre a tárgyakra. [G y ö r g y i 1975].)

Az 1970-es évek elejéig tartó felívelő korszakban tehát a szokástárgyak gyűjtése 
mutatkozik egyenletesnek, a másik két tárgycsoport gyarapodása évenként ingadozott, így a 
végeredmény szintén kiegyensúlyozottságot mutat. Utána ez is megszűnt, és már csak egy-egy 
nagyobb tárgyegyüttes bekerülése jelentett ugrásokat a gyarapodásban. A terepen gyűjtött tár
gyak aránya minimálisra csökkent, és egy mai napig tartó bizonytalanság és megtorpanás jel
lemzi a gyűjteményt.

Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy sem a 
Ö sszegzés gyűjtemény kialakulásának, sem pedig további,

már önálló életének különböző szakaszaiban 
valójában nem volt kétséges az odatartozó tárgyak gyűjtésének kérdése. A kb. száz évvel ké
sőbbi állapot, a több mint 10 ezer tárgy száma is arra utal, hogy jelentős tárgyállományról van 
szó. Ugyanakkor, mint láthattuk, nagyon kevés azoknak az éveknek a száma, amelyekben a 
tárgyak tudatos gyarapítás révén kerültek a gyűjteménybe, és azt tudományos feldolgozás is 
követte. A tárgyak gyűjteménybe kerülésének módjait a 2. számú táblázat összegzi.

43 Hajdúdorog, ltsz.: 75.12.1-75.12.2, 75.18.1-75.18.2; Hajdúböszörmény, ltsz.: 75.26.1-75.26.2.
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A gyűjtések közé kizárólag azokat a tárgyakat soroltam, amelyeket a múzeum mu
zeológusai gyűjtöttek terepen (ezen belül nem különböztettem meg, hogy ajándékozás vagy 
vásárlás történt). A másik két nagy kategória az ajándékozás és a vétel. Valójában e megkü
lönböztetés sem bír különösebb fontossággal. Inkább ezek alcsoportjai. Az első kategóriába 
kerültek a nem a Néprajzi Múzeumban dolgozó szakemberek, a másodikba azok az amatőr 
gyűjtők, akik néprajzi érdeklődéstől indíttatva gyűjtöttek tárgyakat, és esetleg még publikáci
ójuk is megjelent, a harmadik csoportba pedig azokat osztottam be, amelyek felajánlói telje
sen kívülállók. Megfelelő adatok híján sokszor nehéz volt eldönteni, hogy egy-két személy 
hova tartozhat, így előfordulhatnak az adatokban tévedések. Az azonban biztos, hogy ezek 
az arányokat nagymértékben nem befolyásolják.

Szembetűnő, hogy a gyűjteménynek mindössze kb. 16 százalékát gyűjtötték a mú
zeumban dolgozók. A külső szakemberek által felajánlott tárgyak a gyűjtemény kb. 9 száza
lékát teszik ki, a kettő együtt tehát a gyűjtemény negyedét. A néprajzi iránt érdeklődő gyűj
tők aránya 13,5 százalék; ami viszont nagyon magas: a teljesen kívülállók által felajánlott tár
gyak, ezek aránya kb. 53 százalék. Ezek a számok is azt mutatják, hogy a gyűjtemény gyara
podását inkább a véletlen, mint a tudatos gyűjtőmunka határozta meg. Természetesen gyűj
tési koncepciók amögött is meghúzódnak, hogy mely tárgyakat veszi meg vagy fogadja el a 
muzeológus. Azt azonban sajnos már soha nem fogjuk megtudni, hogy milyen tárgyakat, mi
lyen indokokkal utasítottak vissza.

A gyűjtemény meglévő anyaga alapján azt mondhatjuk, hogy a gyűjteménybe került 
tárgyak köre már a múzeum indulását követő néhány évben körvonalazódott. Egy-két kísérlet
től (az 1980-as években) eltekintve, melyek a jelen tárgyai felé irányultak, alapvető változás a 
gyűjteményfejlesztés elveiben nem állt be. A szokás- és játékkutatás elméleti és módszertani fej
lődésének nincsen lenyomata a gyűjteményben, de ez nem a muzeológusok felkészültségéből 
adódott. Inkább arról van szó, hogy annak nem alakult ki a módszertana, hogy bizonyos kuta
tási eredményeket hogyan lehet a tárgygyarapítás területén a gyakorlatban is megvalósítani. Más
részt mindig akadtak olyan zavaró körülmények, ami a felfelé ívelő korszakokat megtörték.

A gyűjtemény sorsát befolyásoló tényezők
A múzeum fennállásának 126 éve alatt két nagy problémával küzdött folyamatosan: az egyik 
a költözések lebonyolítása, a másik a tárgyak raktározásának szakszerű megoldása. Anélkül, 
hogy részletesen sorra venném a múzeum viszontagságainak állomásait (melyekről egyébként 
részletesen írnak a múzeum történetét összefoglaló írások), ebben a rövid fejezetben csupán 
a gyűjteményre vonatkozó néhány fontos körülményt említek meg.

A gyűjteményben őrzött tárgyak majdnem fele anyagát tekintve tojás, a játékszerek 
kb. háromnegyed része fa, a többi növényi szárból, termésből, papírból, textíliából, agyagból, 
fémből, az újak pedig műanyagból készültek. A szokástárgyaknak kb. a fele fa, a többi textí
lia, papír, szalma, kevés fém és vegyes anyagú: fa-papír, fa-textília stb. (Az üvegtárgyak száma 
minimális.) A tárgyaknak tehát kb. a háromnegyed része sérülékeny, könnyen romló (nem ki
fújt tojás) vagy könnyen károsodó (tojás, papír, szalma, növényi termések) anyagból készült, 
így a tárgyak egy részének természetes pusztulását normális jelenségnek ítélhetjük, figyelem
be véve a múzeum valóban súlyos nehézségeit. Azt azonban szinte lehetetlen utólag rekonst
ruálni, hogy a gyűjtemény egyes tárgyai pontosan hogyan, mikor és milyen okok következté
ben enyésztek el.
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A gyűjteménybe tartozó tárgyak pusztulásáról, azaz hiányáról az első teljes felmé
rés a már emlegetett 1997-es revízió során készült. Az ezt megelőző 1981-es revízió ugyan
is nem szerepeltette a jegyzőkönyvhöz csatolt hiánylistán a régi (1950 előtti) számozású tár
gyakat. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy nem gondatlanságból, hanem vezetői kérésre.) 
A még korábbi, 1955-ös, az összes gyűjteményre kiterjedő revízió, majd az ezt követő 1959- 
es gyűjteményi revízió pedig nem sorolta fel tételesen a hiányzó tárgyakat. (Az 1959-es re
vízióra azért volt szükség, mert a négy évvel korábbi eredményeket nem vezették be a 
leltárkönyvekbe.44) Az 1960-as években folyamatosan egy raktárrendezéssel egybekötött 
részleges revízió is történt, ennek azonban nem született meg a jegyzőkönyve, a munkát kö
vetően elkészített selejtezési jegyzőkönyv pedig nincs meg a múzeum irattárában.

A rendelkezésünkre álló iratok és adatok alapján annyit tudunk, hogy 1915-ben a 
már jelentős számú hímestojás-gyűjteményből hivatalosan leselejtezték a törötteket, szám sze
rint 102 darabot elégettek.45 (A postán beküldött tojások közül a szállítás során sok össze
tört, ezeket a törzskönyv tanúsága szerint azonban már be sem leltározták.) Ez alapján felté
telezhető, hogy az 1915 és 1955 között eltelt időszakban, talán a háború okozta károk követ
keztében csökkent felére a tojásgyűjtemény. Ez a múzeum teljes anyagának szempontjából je
lentősnek mondható, hiszen az összes háborús veszteség nem érte el a 10 százalékot (BALAS
SA 1954b. 300). (A későbbi gyűjteménybe tartozó tárgycsoportok háborús pusztulásáról sem
mi konkrét adatunk nincsen, Fél Edit sem említi őket rövid cikkében [Fél 1954. 299-300].) 
Szendrey Ákos összesítése szerint 1955-ben 1506 darab tojás hiányzott. Természetesen a 
hiány többsége a régi számozású tárgyak közül került ki, így az 1981-es revízió nem szerepel
teti ezeket tételesen. Az 1997-es hiányjegyzék 1397 darab tojás hiányát regisztrálta.

Az elpusztult, leselejtezett, hiányként jelentkező tojások mellett egy jelentős tétel 
a törött darabok száma (423 darab). Ezek folyamatosan halmozódtak fel, jelentős mennyiség
ben nem selejtezték ezeket, hanem az összetartozó darabokat összecsomagolva tárolták. A tö
rött tojások tehát folyamatosan gyűltek össze, nem elsősorban emberi gondadanság, hanem a 
nem kifújt tojások természetes romlása miatt.

Az 1955-ös revízió 270 darab szokástárgy, 21 darab gyógyításhoz kapcsolódó tárgy 
és 364 darab gyermekjáték hiányát jelezte (az egyházi tárgyakkal itt sem foglalkozunk). Is
mét csak feltételezhető, hogy a tárgyak nagy része a költözéseknek, a háborús viszonyoknak 
eshetett áldozatul, illetve a nem megfelelő tárolásnak. Ez utóbbiról egy rövid tudósítás szá
mol be, miszerint: „megkezdtük a különböző gyűjtemények között szétszórva hevert és erő
sen pusztulásnak indult játék és folklore gyűjteményünk rendezését, revízióját és az eddigi
nél célszerűbb raktári elhelyezését. Az apró, könnyen pusztuló tárgyaknak sajnos a többszö
ri költözés és a raktárakban való összezsúfoltság sok kárt okozott” -  írja Bartucz Lajos a Mú
zeumi Hírek rovatban (BARTUCZ 1940. 221). Valószínű, hogy e munka folyamán vezették azt 
a két kézírásos füzetet, melyre korábban már hivatkoztam. Ezekben feltüntették, hogy a tárgy 
megvan-e. (Nem tudjuk, hogy a tojásokról is készült-e ilyen füzet, mindenesetre a gyűjte
ményben tárolt kéziratok közön nincsen.) A gyűjtemény tekintetében az 1955-ig eltelt idő
szakban a tárgyak csaknem fele eltűnt/elpusztult (összesen tehát 2829 darab, míg a revideált 
tárgyak száma 3305 darab volt). Összehasonlítva ezt az adatot a többi gyűjtemény hiányzó

44 NMI 863-0206/33. Domanovszky György: Tájékoztató a Néprajzi Múzeum anyagáról, működéséről 
és terveiről.

45 NMI 75/1915. Schmidt Tibolt: Kiiktatott tárgyak jegyzéke.
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tárgyainak darabszámával (A Néprajzi Múzeum tárgyrevíziójának eredménye. Kézirat a Nyilvántar
tási Osztály irattárában) láthatjuk, hogy a szokás- és játékgyűjtemény egyike azon gyűjtemé
nyeknek, amelyekben a legnagyobb mérvű volt a pusztulás.

Az 1981-es hiánylista az 1950 és 1981 közötti időszakot figyelembe véve 80 da
rab tárgy (52 darab hímes tojás, 14 darab szokástárgy, 14 darab gyermekjáték) hiányát jelen
ti. Ezek egy része a jegyzőkönyv szerint már Györgyi Erzsébet gyűjteményhez kerülésekor 
sem volt meg, néhány darab a költözés során veszett el, néhány pedig kiállításokon.

A g y ű jtem én y  jelen leg i 
ö ssze té te le

Tárgycsoportok
A szokás- és játékgyűjtemény két nagy tárgy- 
csoportot foglal magában: a gyermekjátékokat 
és a különböző szokásokhoz kapcsolódó tár

gyakat, az utóbbiakon belül a külön gyűjteménynek is tekinthető himes tojásokat. A gyűjte
mény rendelkezik a népi gyógyításhoz, illetve a néphithez kapcsolódó tárgyakkal is. Ezek szá
ma azonban nagyon csekély, így e dolgozatban mindig a szokástárgyakhoz sorolódnak, csak
úgy mint a tanuláshoz szükséges eszközök a gyermekjátékokhoz.

A gyűjtemény tárgycsoportjainak bemutatásakor a gyűjteményi tematikus mutatók
ra hagyatkoztam. Ezt elsősorban az indokolta, hogy egy ettől eltérő szempontok szerinti cso
portosítás hosszabb munkát igényelne. Másrészt ezek gyakorlatilag követik a tudományban el
fogadott csoportokat is. A gyűjtemény két nagy állománya funkció alapján szerveződött, azon 
belül pedig különböző elveknek megfelelően épül fel. Bizonyos tárgyak beosztása azonban sok 
esetben kérdéses, mivel mindkét csoportba tartozhatnak. A továbbiakban ismertetésre kerülő 
(illetve az adatsorok készítése során használt) csoportosítás tehát inkább formális, sok esetben 
nem tudja figyelembe venni a többjelentésű, többféle funkcióban is használt tárgyak sajátossá
gait. (A nagy változatosság miatt a tárgytípusokat csak felsorolni tudom e helyen.)

A gyermekjátékok mindkét nagy csoportja: a játékszerek és játékeszközök is meg
találhatók a gyűjteményben. (Társasjátékokból egy hiányos darabunk van csupán.) A játék
eszközök közül a sportoláshoz szükséges tárgyakból csak néhány darabbal rendelkezünk, 
ezek a szánkó, korcsolya, síléc. Ennél több darabunk van az ügyességi játékokhoz szükséges 
tárgyakból, melyek a következők: bigék, mancsozók, labdák, pörgettyűk, golyók, kapókövek, 
botok, jojók, csigák.

Többségük az úgynevezett eszközös vagy eszközkészítő játékok tárgyai közé tar
tozik. A gyűjteményen belüli tematikus mutató a játékokat az egyébként létező tárgycsopor
tok szerint tartotta nyilván, azaz szinte a tárgyi néprajzi felosztásnak megfelelően (például 
földművelés, állattartás, közlekedés, építkezés, bútorok, ruhadarabok stb.), ezen belül pedig 
kisebb, hasonló elvek szerint rendeződő csoportokban (a bútoroknál például székek, aszta
lok stb.). A felosztás rendező elve tehát annak a gondolatnak a jegyében történt, hogy az esz
közös játékok elsősorban utánzó játékok, és a felnőtt világ tárgyrendszerét képezik le. Ennek 
a tárgyrendszernek a felépülése pedig elsősorban formai jegyek alapján történt.

Ettől a rendszertől különálló, kisebb csoportot képeznek a tanulás eszközei: pala
vesszők, palatáblák, tintatartók, könyvek, füzetek, tábla, iskolatáska, mely arra utal, hogy a 
gyűjtemény ebből a szempontból általában a gyermekélet tárgyainak gyűjtését is felvállalta. 
Ugyancsak külön csoportot jelentenek az állat- és emberalakok, főként babák, ezeken belül 
még külön csoportot a népviseletes babák, melyek mindig a játékok között szerepeltek, ám
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tudjuk, hogy funkciójuk korántsem volt mindig ez. Arra való tekintettel, hogy ez a felosztás 
rendkívül részletes, és tudomásom szerint Györgyi Erzsébet, ennek megalkotója publikálni 
szeretné ezt a szakrendet, részletesebb ismertetésétől most eltekintek.

A szokástárgyakon belül két nagy csoport alakult ki, a szakirodalomnak (például 
V is k i 1933c; Sz e n d r e y  1943; Sz e n d r e y -  Sz e n d r e y  1943) megfelelően az „emberi élet for
dulóihoz kapcsolódó tárgyak”, illetve a „naptári ünnepek” vagy „jeles napok” tárgyai. A tár
gyak nagy része ezekhez tartozik. Ezeken kívül szokták megkülönböztetni a jogszokásokat 
vagy az intézményes élet (közigazgatás) szokásait, illetve a munkaszokásokat.

A első nagy csoportot tovább bontva a következő tárgytípusok kerültek a gyűjte
ménybe. A születéshez néhány tárgy köthető, mint például a keresztelői ajándék. Ennek az 
az oka, hogy az amúgy sem sok tárgyban bővelkedő alkalom tárgyi kellékei más (főleg a tex
til- és viselet-, illetve a kerámia-) gyűjteményekben vannak. Ez a legkevésbé reprezentált te
rülete ennek a tárgycsoportnak. Ennél több, de nem sok darabja van az ifjúkor szokásainak 
a gyűjteményben. Ezek elsősorban a legénycímerek, a legénybíró eszközei: bot, ferula. A mát
katálak szintén egy másik, a kerámiagyűjteményben vannak, csakúgy mint a következő fordu
ló, a lakodalom ünnepi tárgyai (öltözetek, edények, bútorok, szerelmi ajándékok), melyek 
többsége szintén más gyűjtemények része. A szokástárgyak közé a lakodalmi életfák, jegyaján
dékok, móringlevél, vőfélybotok, lakodalmi kalácsok, sütemények, lakodalmi tyúk és kakas, 
lakodalmi zászlók, villák, leánykérő lámpás, gyermekjátékok mintájára készült lakodalmi aján
dékok (babaszobák), álarcok tartoznak.

A temetés és gyász tárgyai közül a halotti textíliák a textil- és viseletgyűjtemény
ben vannak. A gyűjteményben található fejfák és sírkeresztek, koporsók, lábtól való fák, ko
porsószegek, két darab Szent Mihály lova, sírhantoló lapátok, halotti táblák és lámpások, fej
fára való kendők, sírra való koszorúk, temetési zászló az előzőnél is nagyobb csoportot kép
viselnek. Mindegyiket felülmúlja azonban mennyiségben a következő tárgyállomány.

A naptári év szokásai közül a legbőségesebb anyag a téli ünnepkör tárgyaiból gyűlt 
össze. Kiemelkednek a téli dramatikus népszokások, főként pedig a betlehemezés tárgyai, me
lyek között megtalálhatók a különböző típusú betlehemek (templomok, jászolok, bábtáncolta
tó), a betlehemezők viseletdarabjai (bocskor, gatya, ködmön, álarc, vállszalagok, süvegek, koro
nák, övék) és eszközei (botok, kardok, balták, fejszék, pipák). A Luca-napi alakoskodók öltözet
darabjai, a regölés köcsögdudája, kardjai és láncos botjai, a háromkirályjárás csillagai, aprószen- 
teki korbácsok, köszöntéshez való dobok, kolomp, ostor és láncos botok, turkázáshoz való ál
latmaszkok és botok, borica álarcok, lapickák és ostor kerültek a múzeumba. Egyéb karácsonyi 
tárgyaink a karácsonyfadíszek, karácsonyi gyertyák, karácsonyfák, karácsonyi asztal darabjai 
(ember- és állatfigurák, jászol). A farsangi tárgyak közül kiemelendő a mohácsi busótárgyak 
készlete (maszkok, bábtáncoltató szekrények, mosófák, kürt, vízhordó rúd, dob, bábuk, buzo
gányok, kereplők, valamint a busók és jankelék öltözetdarabjai), illetve az asszonyfarsang kellé
kei (borotva, pamacs, pénzes zacskó, szita, fokos, kalap), valamint a kakasütéshez használt nyíl, 
farsangi jelmez, ló-, kecskefej és -jelmez. Nagyheti misztériumjátékaink közül a Zsuzsanna- és 
Dorottya-játék lapickái, illetve fejviseletek, övék, gallérok kerültek a gyűjteménybe. Tavaszi szo
kásokhoz kötődik közvetve a hímestojás-gyűjtemény, a tojásíró eszközök, illetve a húsvéti almák, 
bárányok, fecskendő, korbácsok, a pünkösdi leányevező, a kiszebábuk. A nyárnál csak Szent Iván 
napját említhetjük, egy tűzre való koszorút, illetve tűzre való falapocskákat.

A munkaszokásokhoz a szüreti tárgyak (pisztoly, ágyú, Bacchus-figura), illetve az 
aratókoszorúk tartoznak. Ez utóbbiak többsége azonban már nem eredeti funkciójának meg
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felelően készült, hanem dísztárgy, illetve kedvtelésből készített (emlék-, ajándék-) tárgy; 
egyébként jelentős tárgyegyüttes a gyűjteményben. Szintén ide sorolható egy állattartó gaz
dasági szervezet tárgyi anyaga (asztal, kisszékek, bogrács, kancsók, poharak).

A községi szervezetek tárgyai: bírópálcák, -táblák és -botok, koldusjelvény, koldus
botok, vajdabot, vajdakupa, községi pecsétek, szegénypénztári persely, községi irattartó láda, 
olvasóköri zászló, céhzászló (minden egyéb céhemlék más gyűjteményben található), illetve 
a büntetés-végrehajtás tárgyai: deres, kalodák, bilincsek, fegyverek (buzogány, alabárd, lán
dzsa) általában egy-egy példányban képviseltek a gyűjteményben.

A hiedelmekhez, gyógyításhoz tartozó tárgyak köréből néhány rontó- és rontásel
hárító bábuval, bajelhárító cédulával, villával, vakondlábbal és koponyával, egy lidérctojással, 
egy szerencsepatkóval, jósláshoz való planétacédula-nyomó dúcokkal, vetőkártyával, ólomön
tés után maradt ólomöntvényekkel, frászkarikával, eredetileg falba falazott pénzérmével, to
jással, varázsvesszővel, csikóléppel, kígyókövekkel és mennykövekkel, egy bábafelszereléssel 
(az irracionális gyógyítás kellékeivel), amulettel, fokhagymakoszorúval, gyógyításhoz „szüksé
ges” kanállal, bögrével, hajfonattal, foghúzóval, vércsapolóval, iszapzsákkal, gyógynövény
gyűjteménnyel, termésfüzérekkel és Luca-székekkel rendelkezünk. Ennek a meglehetősen 
heterogén anyagnak a tárgyai általában adat nélküliek.

Külön típust jelentenek az emlék- és ajándéktárgyak, melyek nem sorolhatók egyik 
csoportba sem. Gyűjtésük az elmúlt 15 évben kezdődött el. Gyűjteménybe kerülésük mögött 
egyértelműen megfogalmazott gyarapítási koncepciót eddig nem sikerült felfedezni.

Az eddigi felsorolásból látható, hogy a szokástárgyak esetében a „szokás” fogalmát 
széles értelemben használták. Ez a felfogás teljes mértékben összhangban volt a szaktudo
mány szokásokkal kapcsolatos felfogásával.

A gyűjteménybe tartozó tárgyak kora
Néhány 18. századi tárgyat kivéve a gyűjtemény anyagának tárgyai a múlt század közepétől 
napjainkig terjedő időszakban készültek. A hímes tojások között a datálása szerint legrégibb 
darab 1856-ból való. A tojás anyagánál fogva nem feltételezhető, hogy vannak korábbi pél
dányok (G y ö r g y i 1974. 6). Mindhárom tárgycsoport tekintetében elsősorban a gyűjtés ideje 
lehet irányadó, hiszen ezeket a tárgyakat nem őrizték sokáig. A problémák az adat nélküli 
tárgyak kormeghatározásánál merülnek fel. Ezek egy részénél pontosan megállapítható a ké
szítés ideje formai jegyek, párhuzamok alapján, sokuknál viszont csak megközelítőleg. Az 
adatolatlan tárgyaknál azonban nem elsősorban a készítés pontos idejét hiányolhatjuk, hanem 
a használatra vonatkozó információkat.

A tojások között néhány példányról tudjuk biztosan, hogy múlt századiak. A meg
lévő darabokból kb. ezer biztosan a századforduló és az 1. világháború közötti időszakból va
ló (a legtöbbnél az évet is tudjuk), a két világháború közötti kevés (115 darab). Ehhez a két 
időszakhoz sorolható a Fülep-hagyaték 158, a Krasznai-féle anyag 138, illetve a raktárrende
zések 248 darabja. Ez utóbbi három csoport meghatározása, alapos feldolgozása még nem 
történt meg. A Fülep-hagyatékot ugyanis Szendrey nagyon pontatlanul leltározta be, a rak
tárrendezésnél pedig előfordult az újraleltározás. Bizonytalanok vagyunk egy 50 darabos 
fémrátétes kollekció készítési idejét illetően, lehetséges, hogy ez az anyag múlt századi. 
A fennmaradó, 2. világháború után bekerült tárgyak túlnyomó többsége ahhoz az évtizedhez 
(néha évhez) köthető, melyben gyűjtötték. Ez a gyűjteménynek kb. az 50 százalékát teszi ki.
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Azt mondhatjuk tehát, hogy a hímes tojások készítési idejét tekintve a gyűjtemény kiegyen
súlyozott képet mutat.

A gyermekjátékoknak kb. egyötöde biztosan 1. világháború előtti, 5-6 százaléka 
két világháború közötti. E két időszakból valók lehetnek a raktárrendezéskor beleltározott 
tárgyak, ez kb. 10 százalék. Ez összesen kb. ezer tárgy. A többi 2. világháború utáni, a gyűj
tések ismeretében ezek is köthetők évtizedhez/évhez. A tárgyak többsége, kb. a 60 százalé
ka ebből az időszakból való.

A szokástárgyak esetén 2. világháború előtti tárgyak (itt nem lehetett pontosabban 
meghatározni az évtizedeket) a raktárrendezési számot kapott tárgyakkal együtt a gyerekjá
tékokhoz hasonló arányt mutatnak, 40-60 százalékos a megoszlás. Összességében tehát el
mondható, hogy a gyűjteménygyarapítás során nem volt kitüntetett szempont a „régi” tárgyak 
gyűjtése; a tárgyak jellegéből adódóan nem is lehetett.

Gyűjteményen belüli aránytalanságok
A legfeltűnőbb aránytalanság a hímes tojások száma, amely csak kicsit kevesebb, mint a má
sik két csoport összesen. A tojások gyűjtését vezérlő elvek nem voltak azonosak sem a szo
kástárgyakéval, sem a gyermekjátékokéval. Díszítőművészeti szempontból volt elsősorban je
lentőségük, és nem a húsvéti szokáskör tanulmányozása szempontjából. Mint írtam, a gyűj
tésnél éppen ezért az esztétikai szempontok vezérelték a gyűjtőket. Nem csoda, hogy az ál
lománynak kb. 95 százaléka díszített tojás. Ugyanakkor a nagy tárgygyarapodások nem a nép- 
művészeti kutatások fellendülésére tehetők, hanem a század elejére és az 1950-1970-es 
évekre. A tojásdíszítés népművészeti szempontú alapos feldolgozása sem történt meg a mai 
napig. Györgyi Erzsébet az 1970-es években kezdett a hímes tojásokkal foglalkozni (ennek 
eredményeként született tanulmánya: G y ö r g y i 1974), és ettől kezdve ismét nagyobb szám
ban kerültek be a gyűjteménybe hímes tojások. A gyűjtés elve a továbbiakban is esztétikai 
szempontú maradt. Földrajzi szempontból ez a tárgyegyüttes mondható a legteljesebbnek, 
alig van olyan vidék, ahonnan ne lenne tárgyunk. Az itt is mutatkozó egyenetlenségnek az is 
oka lehet, hogy a szerényebb kivitelű tojásokat készitő vidékekről nem gyűjtöttek, éppen az 
esztétikai szempont miatt (G y ö r g y i 1974. 6, 8), holott a szakirodalomból tudjuk, hogy a to
jások egyszínűre való festése, illetve a levélnyomatos technika országszerte elterjedt volt (pél
dául G y ö RFFY 1925a. 1). A díszített tárgyállomány jól illusztrálja a szakirodalomból ismert 
tojásfestési technikákat és mintakincset, illetve ezek földrajzi kiterjedését. (Talán Gömör az 
egyetlen, ahonnan nincs elegendő tárgyunk.)

A gyermekjátékok csoportja jól reprezentálja a falusi, a múlt század végétől az 1960- 
as évek elejéig tartó időszak játékkészletét. Szinte minden, a szakirodalomból és más gyűjté
sekből ismert tárgytípus megtalálható, kivéve bizonyos játékeszközöket, melyekből csak né
hány darab van a gyűjteményben. Esztétikai szempontok nem játszottak szerepet a gyűjtések 
során. A 3. számú táblázat alapján láthatjuk, hogy földrajzi tekintetben a szokástárgyakhoz 
hasonlóan aránytalan a megoszlásuk. A játékgyűjtemény -  annak ellenére, hogy a múzeumon 
belül hosszabb ideig nem foglalkozott senki komolyan gyűjtésével és feldolgozásával -  össze
tételét tekintve kiegyensúlyozottnak mondható.

A legtöbb aránytalanság a szokástárgyak tekintetében merül fel. Annak ellenére, 
hogy arányait tekintve ez a csoport gyarapodott leginkább a múzeumi muzeológusok, szak
emberek és néprajzi gyűjtők által, összetételét tekintve a hiányok leginkább itt mutatkoznak.
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Mint korábban a gyűjtemény összetétele kapcsán írtam, van néhány tárgycsoport, melyből na
gyon kevés tárgy került a gyűjteménybe. Teljességgel véletlenszerű a néphit, a népi gyógyítás 
(racionális és irracionális), az úgynevezett falusi intézmények köréhez köthető tárgyak gyűj
teménybe kerülése. Az emberi élet fordulóinak szokásai közül a születéshez kapcsolódóak hi
ányoznak, illetve más gyűjteményekben találhatóak. A kalendáris szokások tárgyai közül a 
legtöbb a betlehemezés köréből származik, ezeket követik az aratókoszorúk, farsangi tárgyak. 
A húsvétot a hímes tojásokon kívül kevés tárgy reprezentálja.

Mindhárom tárgycsoport esetén elmondható, hogy a gyarapítás során felmerült a 
jelenkori tárgyak gyűjtésének igénye (például karácsonyfadíszek, gyermekjátékok, népi ipar
művészek által festett tojások, melyek megfelelnek az esztétikai szempontoknak). Ezek mö
gött az 1980-as években zajló vásárlások mögött azonban nem állt megalapozott tárgygyara
pítási koncepció, csupán az a gondolat, hogy a jelen tárgyait is gyűjtsük.

A gyűjtemény tárgyállom ányának geográfiai m egoszlása
Mint korábban már utaltam rá, a múzeum életében bizonyos időszakokban fel-felvetődött a 
földrajzi szempont, általában abból a megfontolásból, hogy a további tárgygyűjtések az ad
dig feltáratlan megyékre (is) irányuljanak. A múzeum anyaga földrajzi megoszlásának ada
tait a múzeum első vezetői gyakran közzétették (Xántus 1892. 301; J a n k ó  1900c. 37-48; 
Sem a y er  1902e).

Hosszú szünet után, 1949-ben került sor a Magyar Osztály tárgy állomány a földraj
zi megoszlásának felmérésére, ekkor készült el a munka elvégzését lehetővé tévő 60 ezer 
(földrajzi) utalókarton. A földrajzi katalógus munkálatainak eredményéről tudósító cikk (B a 
rabás 1949) térkép segítségével is bemutatja az egyes megyékből származó tárgyak számát. 
A beszámoló azonban nem terjed ki a történelmi Magyarország megyéiből származó, illetve 
a nem pontos lelőhelyű tárgyak számára (ezek arányát a szerző nem is közli). A figyelembe 
vett tárgyakra vonatkozó adatok szerint a legtöbb tárgy a Dunántúlon Zala, Somogy, Baranya 
és Tolna megyéből származott, az Alföldön Kecskemétről, Szegedről, Szentesről, Debrecen
ből, Hatvanból, illetve a matyó falvakból, Mohácsról, és éppen a szokás- és játékgyűjtemény 
révén Bajáról és Nyíregyházáról gyűlt össze nagy mennyiségű tárgy. A felderítetlen területek 
közé tartozott a Dunántúlon Győr-Moson, Komárom-Esztergom megye, Baranya megye dél
keleti része, a Mezőség, az Alföldön a Jászság és Szolnok környéke, Bihar, Békés, Csanád, 
Szabolcs, Szatmár, Abaúj és Zemplén megyék.

Sajnos nem áll rendelkezésünkre hasonló kimutatás a későbbi évekből, így nem 
tudjuk megítélni, hogy a Magyar Osztály gyűjteményeit illetően hogyan valósultak meg a fel
táratlan megyéket célzó gyűjtések. Az azonban biztos, hogy a múzeum egyes gyűjteményei
ben (például a textil- és viseletgyűjteményben) a fehér foltok felszámolására való törekvés a 
legfontosabb gyűjtési elvek közé tartozott.

A továbbiakban csak a szokás- és játékgyűjtemény meglévő tárgyainak lelőhely sze
rinti megoszlását tudjuk elemezni, melyet a 3. számú táblázat foglal össze. (Elkészítésekor a 
leltározás során is használt 1913-as megyebeosztást vettem figyelembe.) Az adatokból kivi
láglik, hogy az 1949-ben feltárt állapothoz hasonlóan a gyűjteményben is nagy aránytalansá
gok alakultak ki az egyes megyék tekintetében. Ma már látjuk, hogy a többször megfogalma
zott vágy a gyűjtőtevékenység célirányos, hiánypótló megvalósítására tehát -  legalábbis a gyűj
temény tekintetében -  nem valósult meg, a gyűjtések továbbra is a korábban preferált terű
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letekre irányultak (Baranya, Zala, Somogy, Tolna, matyó falvak, Mohács), és maradtak olyan 
megyék, ahonnan egyetlenegy tárgy sem került később sem a gyűjteménybe. (Persze ez ön
magában nem minősíti az eddigi tárgygyűjtő tevékenységet.)

Tekintettel arra, hogy a gyarapítások leírása során a nagyobb gyűjtéseknél szerepel 
a helység is, nem elemzem bővebben a megyék közti sorrend kialakulását. Csupán két meg
jegyzést fűzök hozzá. Az első Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye kiugró számához: ez egyrészt a 
Budapesten vásárolt gyermekjáték-, karácsonyfadísz-vásárlásokat, nem pedig nagyobb gyűj- 
tés(eke)t jelent. A második pedig az, hogy ebből a rangsorból nehéz következtetéseket levon
ni a gyűjtési koncepciókra vonatkozóan. A tárgyak nagy részének véletlenszerű bekerülésé
ből következik ennek a rangsornak a véletlenszerűsége is. Két kivétellel nem rajzolódnak ki 
olyan területek, ahonnan különösen sok tárgy való, és fordítva, ahonnan kevés. Egy-egy vi
déken belül is nagyon eltérő az egyes megyék részvétele (például az Alföldön Jász-Nagykun- 
Szolnok megyéből sok tárgyunk van, Csanádból egy sincs; Erdélyben Csík és Háromszék me
gyéből sok van, Kis-Küküllőből egy sincs, Felső-Magyarországon Hont megyéből sok van, 
Turócból egy sincs). A két kivétel közül az egyik a horvátországi megyék területe, ahonnan 
hármat leszámítva nincsen tárgyunk, a másik Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy, Tolna, Zala 
megyék, ahonnan mindegyikből sok tárgy került be.

A ismeretlen lelőhelyű tárgyak közé azok kerültek, amelyeknél a helységen kívül 
a megyét sem tudták meghatározni. Ezek egy része azonban valamilyen tájegységhez (pél
dául Sárköz, Kalotaszeg), országrészhez köthető. Lokalizálatlan tárgyak mindhárom tárgytí
pusban vannak. A hímes tojások esetén, amennyiben nem állt rendelkezésre semmilyen adat, 
a díszítés alapján lokalizálásuk utólag általában megtörtént. A játékok esetén ez a meghatáro
zás a tárgytípusok széles körben való elterjedtsége miatt szinte leheteden. A szokástárgyak
nál forma, funkció alapján elvileg lehetséges az utólagos lokalizálás, ám ehhez különböző for
rások (fotók, leírások, kéziratok) eddig nem ismert adatainak feltárása lenne szükséges. Ered
mények azonban nem biztos, hogy születnek. Mindezek alapján a lokalizáladan tárgyak szá
mát tekinthetjük egyben a lokalizálhatadan tárgyak számának is. Ez a szám (11-12 százalék) 
a gyűjtemény összes tárgyát tekintve, illetve azt a tény figyelembe véve, hogy a gyűjtemény 
tetemes részét teszik ki a vásárolt, illetve az ajándékba kapott, tehát nem néprajzi gyűjtésből 
származó tárgyak, nem tekinthető magasnak.

A gyűjtemény ismertségi állapota
A tárgyak az elmúlt száz év során szakirodalmi és tudományos ismeretterjesztő publikációk
ban, kiállításokon jelentek meg. Ezeket foglalom össze röviden a teljesség igénye nélkül. Mun
kám során áttekintettem a magyar néprajzi kézikönyveket, a Néprajzi Értesítő, az Ethno- 
graphia, a Acta Ethnographica, a Néprajzi Közlemények, a Népi Kultúra -  Népi Társadalom 
évfolyamait, illetve igyekeztem összegyűjteni a bibliográfiák alapján a lehető legtöbb cikket, ta
nulmányt, melyben a gyűjtemény tárgyaival foglalkoznak. E téren a teljességre csak törekedni 
lehetett. A továbbiakban nem igazodom szigorúan az időrendhez, inkább a publikációk jelle
géhez. Mint látni fogjuk, ezek tematikailag, módszertanilag többféle típusba sorolhatók.

Többször említettem, hogy a századforduló idején gyűjtött tárgyak jelentős része 
szerepelt valamilyen publikációban, melyek a Néprajzi Értesítőben jelentek meg. Ezek szín
vonala nagyon különböző, az egyszerű közlésektől a komoly kutatásokra épülő tanulmányo
kig terjed a skála. Ez utóbbiak közé tartozik a busójárás kellékeit, eredetét, párhuzamait be
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mutató terjedelmes elemző tanulmány Ernyey József tollából ( E r n y e y  1907b). Hasonlóan 
alapos a szöveges melléklettel rendelkező Zsuzsanna-játék bemutatása ( E r n y e y  1906). Er
nyey amellett, hogy maga is írt, a néprajzi gyűjtők által beküldött cikkeket gyakran kommen
tálta az írás után ( E r n y e y  1907a; 1910), így Hajnal Ignác legénybíróságokról készített alapos 
leírását (H a jn a l  1910). Az aprószentek napi korbácsolás a témája Timkó György rövid szo
kásleíró cikkének is (T im k ó  1904). A gyűjtő, Kocsis István egyszerű szövegközlése (Kocsis 
1907) után pedig ugyancsak ő irt magyarázó szöveget ( E r n y e y  1907a). Szövegekkel és kot
tával jelentette meg Semayer Vilibáld az általa gyűjtött rézbányái és szolnok-dobokai turka- 
járás leírását (S e m a y e r  1902c; 1903a), csakúgy mint az eperjesi karácsonyi játékot Tarczai 
György írói néven publikáló gyűjtő, Divald Kornél író, műtörténész (T a r c z a i 1904). Sema
yer cikkénél alaposabb Schmidt Tibolt tanulmánya, szintén a turkajárásról, mely a konkrét 
szokást elemzi részletesen (Sc h m id t  1910). Ennél rövidebb és vázlatosabb Czárán Gyula cik
ke, szintén a turkajárásról (C z á r á n  1901). Általában az mondható el ezekről a publikációk
ról, hogy nem a tárgyakról magukról szólnak, hanem azt a szokást ismertetik, melyben azo
kat használták. Forrásértékük ingadozó színvonaluk ellenére is felbecsülhetetlen. A leltáro
zás során ugyanis ezek az adatok elvesztek, csak a későbbi kartonállomány-rendezések alkal
mával egészültek ki leírásaik, éppen e munkák alapján.

A 19. század végi, 20. század eleji publikációk között sok szól a tojásokról, ám a 
múzeumi gyűjteményt gyarapítók közül nemigen ragadtak tollat. Rövid tudósítást olvasha
tunk Kovács Antaltól, aki az általa beküldött húsvéti almák és narancsok készítésének/készít- 
tetésének körülményeit meséli el (KOVÁCS 1903). Főként az 1903-as gyűjtésre támaszkodva 
írt összefoglaló igényű munkát Beluleszkó Sándor (B e l u l e s z k ó  1905a). A múzeum által in
dított kiadványsorozatok közül a Magyar népművészetben jelent meg Györffy István hímes to
jásokról szóló ismertetése, mely azonban tartalmilag nem tesz hozzá semmi újat a korábbi 
kutatásokhoz (G y ö r f f y  1925a). Jelentősége abban áll, hogy illusztratív formában ez a kiad
vány mutatta be egy helyen az egyes vidékek mintakincsét. (A könyvben szereplő rajzoknak 
kb. a fele készült a gyűjteményben található tojásokról.)

A gyermekjátékok tekintetében hasonlóképpen gazdagok a Néprajzi Értesítő első 
évfolyamai. Ezek a közlések tárgycentrikusabbak. Elsősorban a játékok anyagát, készítésének 
módját, használatát írják le. Ezek közé tartozik H. Gabnay Ferenc fotókkal, rajzokkal, kottá
val illusztrált nagyon alapos Írása, melyben négy helyszínen (Buda, Ung völgye, Balaton- 
szemes, Fiumei-öböl) végzett gyűjtéseinek eredményét összegzi (H a t h a l m i G a b n a y  1903). 
Az első három gyűjtés anyaga került a gyűjteménybe. Gabnay cikkétől inspirálva Hajnal Ig
nác torzsai játékgyűjtéséről szóló írását küldte el (a játékokkal együtt), melyben néhány 
ügyességi játék szabályát és néhány énekes körjáték szövegét is ismertette ( H a jn á l  1906a). 
Mindketten olyan tárgytípusokkal is foglalkoztak, melyek később általában elkerülték a gyűj
tők figyelmét, ilyenek például a papírhajtogatással készült játékok. Gönczi Ferenc monográ
fiájának kiadása előtt külön dolgozatban ismertette játékgyűjtését (GÖNCZI 1912), melyet 
azután szinte szó szerint beemelt könyvébe (G ö n c z i  1914). Az itt felsorolt munkák mind
egyikére az jellemző, hogy egy település, vidék, tájegység lehetőség szerint legtöbb játékszer
típusát bemutassák. A hármuk által gyűjtött tárgyanyag ezekkel a publikációkkal kiegészülve 
a gyűjtemény egyik legjobban feldolgozott együttesét alkotja.

A Jankó János óta meghonosodott tájegységi monográfiák egyik, éppen Jankó ál
tal írt példányában a keszthelyi céh működésével együtt a céhzászló leírása jelent meg (Ja n 
k ó  1902a). A másik klasszikus műben, Gönczi Ferenc Göcsej-monográfiájában természete-
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sen helyet kaptak az általa gyűjtött tárgyak is. Minden tárgycsoport szerepel, mellyel a mú
zeumot gazdagította, így a húsvéti tojások a húsvéti szokások leírásával együtt, a néphit kö
réből a kígyókövek és mennykövek, a hozzájuk fűződő hiedelmekkel, illetve a legnagyobb 
számban a már említett gyermekjátékok (Gönczi 1914).

Egy kisebb tárgycsoportot ismertetett Madarassy László 1931-ben publikált írása a 
gyűjtemény aratókoszorúiról (M a d a ra ssy  1 9 3 1 ) , melyben típusokat próbált megkülönböz
tetni a múzeum addig megmaradt darabjai alapján. A cikk végén megfogalmazott igény: a ka
lászfonatok népművészeti szempontú vizsgálata szintén máig nem készült el.

Hosszú szünet után a sort Földes László busóálarcokról szóló dolgozata folytatta 
(F ö l d e s  1958), melyben a szerző az addig összegyűlt maszkokat egyenként leírta, és meg
próbálkozott a tárgyak korszakolásával, mindezt azután, hogy összegezte az addigi szakiro
dalmat, majd az álarcok szokásban betöltött szerepét elemezte. Tanulmánya mindmáig az 
egyik legalaposabb tárgyelemzésünk. Ugyancsak ő foglalkozott az általa gyűjtött hajdúszo- 
boszlói juhtartó gazdaság tárgyaival (FÖLDES 1962).

A népművészettel foglalkozó kötetek közül a Malonyay Dezső által szerkesztett 
Kalotaszeg kötetben szerepel csupán 7 darab fejfa, melyek jóval később, 1960-ban kerültek 
a múzeumba az Iparművészeti Főiskoláról (M a l o n y a y  1907. 7). (A palócokról írt kötetben 
szerepel egy mancsozó, mely pontos mása egy gyűjteményi darabnak, az azonban nem biz
tos, hogy azonos a múzeumi tárggyal [M a l o n y a y  1922. 273]. Mindenesetre szerepeltetése a 
kötetben rávilágít arra, hogy „népművészeti” szempontból fontosnak számított.) A kötetek
ben szereplő további fejfák, illetve hímes tojások nem a gyűjtemény darabjai. A Malonyay- 
kötetek után A magyarság néprajza köteteiben kapott külön fejezetet a népművészet (VlSKl 
1933b), tovább erősítve a népművészeti tárgyak köréről alkotott vélekedéseket. Ezek közé 
tartoztak/tartoznak -  mint láttuk -  a fejfák, a himes tojások, faragott vagy festett tárgyak 
(mancsozó, sírhantoló lapát, sárközi életfák). Ezekből válogattak azután a később megjelent 
népművészettel foglalkozó kötetek is (például F é L - H o f e r  -  K. CsiLLÉRY 1969; D o m a n o v s z - 
KY 1981). Az utóbbiban a hajdúböszörményi festett koporsók is helyet kaptak (DOMANOVSZ- 
KY 1981), bővítve az esztétikai szempontból érdekes tárgyak körét.

Népművészeti szempontú, a gyűjteményt érintő komoly munka egyetlenegy ké
szült, Györgyi Erzsébeté, amely a hímes tojások díszítménykincsével foglalkozik, s bár főként 
a tojás geometrikus felosztásán alapuló mintákat és néhány más motívumot elemez, máig ez 
a legteljesebb írás e tárgykörben (G y ö r g y i 1974). (E tanulmány összefoglalása jelent meg né
metül a Volkskunstban, múzeumi tojásokkal illusztrálva [G y ö r g y i 1986].) Ugyancsak a máig 
legjobb összefoglalást írta a fémrátétes tojásokról (G y ö r g y i 1982b).

Szintén az eddig legalaposabb összefoglalás Szacsvay Éva bábtáncoltató betlehe- 
mezésről írt tanulmánya, illetve kötete, melynek segítségével a gyűjtemény bábtáncoltató 
betlehemei művelődéstörténeti hátteret kaptak (S zacsvay  1987), sőt némelyik a kutatás
nak köszönheti múzeumba kerülését. Ennek azonban az ellenkezője is igaz: Róheim Géza 
azért fogott bele Luca-székkel kapcsolatos kutatásába, mert a gyűjtemény három Luca-szé- 
kéről kellett rövid ismertetést írnia. Az eredmény a jelenség teljes körű feldolgozása lett, 
és a három Luca-szék sem maradt ki belőle (R ó h e im  1915. 19, 27, 29). Hasonló kontex
tusban, tehát összefoglaló jellegű tanulmányban/könyvben szerepelnek a népi gyógyításban 
használt tárgyak (B e r d e  1940; H o p p á L - T ö RŐ 1974). Gunda Béla ördöglakatokról írt ta
nulmánya egy gyűjteményi tárgyat is szerepeltetve a tárgytípus főként európai történetét 
vázolja fel ( G u n d a  1984).
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A kézikönyvek közül a Magyar néprajz sorozat VI. kötete közöl rajzos formában a 
gyűjteménybe tartozó játékokból, leltáriszám-hivatkozás nélkül (L á z á r  1990). Ugyancsak el
sősorban illusztratív céllal szerepelnek (főként szokás)tárgyak a Magyar néprajzi lexikonban 
( O rtutay  1977; 1979; 1980; 1981; 1982) és a Balassa-Ortutay-féle kötetben (B a la ssa - O r - 
TUTAY 1979). (Az itt említetteken kívül még számtalan helyen előfordulnak a gyűjtemény tár
gyai hasonló céllal, ezek összegzésére azonban itt most nem vállalkozom.)

Az egyes tárgyakról szóló írások száma a gyűjtemény nagyságához képest nagyon 
csekély. Sólymos Ede foglalkozott a már említett céhzászló történetével szintén a céh műkö
désének leírásán belül (Sóly m o s 1987). Az egyébként játékkutatásairól ismert H. Gabnay Fe
renc cikke egy Máramaros megyei német falu Szent Iván-napi szokását, illetve a hozzá való 
bükkfa lapocskákat mutatja be. Mind az általa beküldött tárgy, mind az egyébként rövid le
írás unikális ( H a t h a l m i  G abna y  1910). Hasonlóképpen inkább tudósításszerű Bellosics Bá
lint bajai juhászfigurát (B ello sics  1901), Hajnal Ignác a chanuka alatt használt trájdeléket 
( H a jn a l  1906b), Dorner Aurél pedig a mancsozást és annak eszközét ( D o r n e r  1912) be
mutató cikke. A tebefa szokásban betöltött szerepét írja le egy rövid cikk, ez a tárgy később 
a múzeumba került (E. F e h é r  1958). Az 1960-as évek tárgyelemző sorozatába illeszkedik 
Csilléry Klára dolgozata a szeremlei leányevezőről (K. C s il l é RY 1961). A szerző elsőként ír
ta le a pünkösdi ladikázás szokását, a tárgy szokásban betöltött szerepét (szerelmi ajándék), 
illetve magát a tárgyat. (A szokás történetéhez járult hozzá egy év múlva még egy adat [DO
MONKOS 1962].) Györgyi Erzsébet 1971-ben jelentette meg egy új, a gyűjteményben addig 
nem képviselt tárgytipusról, a planétacédulák készítéséhez való nyomódúcokról szóló dolgo
zatát, mely szép példája a tárgyleírásnak, a rá vonatkozó adatok kinyomozásának, illetve a 
tárgy használata feltárásának (G y ö rg y i 1971).

Az eddigiekből láthatjuk, hogy néhány elemző tanulmány, ennél jóval több, de 
így sem túl sok, inkább leíró, ismertető cikk foglalkozott a gyűjtemény tárgyaival. Tárgyka
talógus a gyűjtemény egyetlenegy tárgycsoportjáról sem készült. Mindezek alapján a szokás- 
és játékgyűjtemény tárgyállományát -  legalábbis az elemzések tekintetében -  kevéssé feldol
gozottnak tartom.

A szakirodalmi publikációkkal ellentétben a gyűjtemény tárgyait bemutató tudomá
nyos ismeretterjesztő cikkek száma Györgyi Erzsébetnek köszönhetően igen magas.46 Az ő te
vékenysége következtében kb. 50 tárgy fényképe, leírása szerepelt különböző lapokban, sok 
esetben önálló témaként, sok esetben pedig illusztrációként. (A teljesség igénye nélkül hivat
kozom a következőkre: G yörgyi 1968a; 1976; 1977a; 1977b; 1977c; 1977d; 1979b; 1980; 
1982a; 1982c; 1982d; 1983; 1984; 1993; 1995). Ezek a cikkek a gyűjtemény mindhárom 
tárgycsoportjából mutattak be tárgyakat, ezeken belül is elsősorban a népművészeti szempont
ból kvalitásos darabokat (például gyimesi, sárközi mintájú, illetve patkóit tojásokat, népvisele- 
tes babákat, betlehemi tárgyakat, aratókoszorúkat, gyermekjátékot). Annak ellenére, hogy 
Szendrey Ákos szintén nagyon sok ismeretterjesztő cikket írt (bibliográfiai adatait lásd K. K o 
v á cs  1966) a legkülönbözőbb témákról, a gyűjtemény tárgyai ezekben nem szerepeltek.

A gyűjtemény mind a három nagy tárgycsoportja megjelent önálló kiállítások kere
tében, ezek a következők: 1967: Magyar népszokások (rendezte: Györgyi Erzsébet), 1979: Gyer
mekélet a régi magyar falun (rendezte: Györgyi Erzsébet), 1980: Húsvéti tojások (rendezte: Györ

46 Ezúton szeretném megköszönni Györgyi Erzsébetnek, hogy tulajdonában lévő összegyűjtött írásainak 
példányait a rendelkezésemre bocsátotta.
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gyi Erzsébet). Ezek mellett néhány alkalommal lehetőség volt az alábbi kamarakiállítások 
megrendezésére: 1986: Az esztendő néprajza című kiállítás sorozat, összesen 10 alkalommal 
(rendezte: Györgyi Erzsébet), 1988: Hímes tojások (rendezte: Györgyi Erzsébet), 1988. decem
b e r-1989. január: Kakasát betlebemes (rendezte: Györgyi Erzsébet), 1997: Régi hímes tojások (ren
dezte: Szűcs Alexandra), 1999: Busómaszkok (rendezte: Szűcs Alexandra). A fenti kiállítások 
közül egyetlenegynek Gyermekélet a régi magyar faluban címmel készült egy rövid vezetője 
(G y ö r g y i 1979a), egyéb kiállításkatalógus nem jelent meg. A felsoroltakon kívül talán a leg
fontosabb a Néprajzi Múzeum állandó kiállítása, ahol szinte minden tárgytípus szerepel. Vé
gignézve a kiállítások anyagát, illetve a megjelent publikációkat azt láthatjuk, hogy az imént 
felsorolt kiállítások anyagai adják azoknak a tárgyaknak a csoportját, amelyek a legtöbbször 
szerepelnek más kiállításokon, illetve a publikációkban is. Ez kb. 350 darab hímes tojás, 250 
darab szokástárgy és ugyanennyi gyermekjáték. Ez a gyűjteménynek kb. a 8-9 százaléka.

Nyilvántartással összefüggő kérdések, terminológiai problémák
A bevezetőben már utaltam arra, hogy milyen problémák merülnek fel csupán a gyűjtemény
be tartozó tárgyak meghatározása kapcsán is. Tovább nehezíti a számszerűsítést egy másik, 
szintén a nyilvántartással összefüggő probléma, a gyűjteménybe tartozó tárgyak egyedi leltá
ri számának megállapítása. A leltározás során ugyanis gyakran előfordult két hiba. Az egyik 
egy leltári számon több tárgy szerepeltetése, a másik gyakran előforduló eljárás, hogy egy ösz- 
szetartozó, ám különálló darabokból álló tárgy szintén egyeden leltári számot kap (a gyűjte
ményben leggyakrabban a betlehemek és a hozzájuk tartozó bábuk, babák és ruhadarabjaik 
stb.). A szokás- és játékgyűjteményben emiatt jelentős számbeli különbség van a tárgyak hi
vatalos (tehát önálló leltári számú) darabszáma és a valójában létező tárgyak száma között. 
A hímes tojások esetén ez a különbség 20, a szokástárgyak esetén 315, a gyermekjátékok ese
tén 73, összesen 408. A dolgozatban az önálló leltári számmal rendelkező tárgyak számát vet
tem figyelembe.

Komoly probléma a raktárrendezések alkalmával beleltározott tárgyak kérdése. 
Előfordult ugyanis, hogy tárgyakat újraleltározták. Ezek közül már többet sikerült azonosíta
ni, a többségét azonban nem, mivel semmiféle adat, leírás nincs a birtokunkban, ami alapján 
ezt a munkát elvégezhetnénk. így a gyűjtemény számszerű adatainak pontos, azaz a valóság
nak megfelelő meghatározása már soha nem lesz lehetséges. Ezek a hibák elsősorban a gyűj
temény gyarapodásánál figyelembe vett adatokat módosíthatják. Mint korábban már írtam, ez 
az állomány a gyűjteménynek kb. 7 százaléka. Az elkészült gyűjteményi adatállomány azon
ban lehetővé teszi, hogy könnyebben felfedezzünk újraleltározásra utaló nyomokat. Ennek a 
feladatnak azonban még előtte vagyunk.

A további, nyilvántartással kapcsolatos problémák esetünkben elsősorban termino
lógiai jellegűek. A gyakorlatnak megfelelően a leltározó muzeológus által adott tárgymegne
vezések kerültek a leíró- és utalókartonokra, illetve mindenféle ellenőrzés nélkül a nyilván
tartás adatbázisába. Azt hiszem, felesleges ecsetelni, hogy következeden használatuk mit 
eredményezett. A terminológiai problémák egy része minden gyűjteményben azonos: a szi
nonimák használatán túl a tárgy funkciójára, anyagára, elkészítésének technikájára, használa
tának körülményeire stb. vonatkozó információk is gyakran belefoglaltatnak az elnevezésbe 
valamilyen megoldással. A szokás- és játékgyűjtemény esetében a játékok és a szokástárgyak 
megnevezésének problémái mögött végső soron a tudományos elnevezések kialakitásának, il-
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letvc a meglévők következetes használatának hiánya áll. Még csak kísérletek sem történtek a 
klasszifikációra.

Végső soron tehát a legfontosabb feladat egyrészt az egyes tárgytípusok körülhatá
rolása és a megfelelő név kiválasztása, másrészt annak eldöntése, hogy mik azok az informá
ciók, amelyek egy tárgymegnevezésben szerepeljenek. A két feladat első pillanatra nehezebb
nek tűnik, mint amilyen. A számítógépes nyilvántartás azonban némileg megkönnyíti ezt, hi
szen a különböző szempontok megadásával és a keresőrendszer működésének kidolgozásá
val gyorsan csökkenteni lehet az egyes halmazokat. így nem szükséges a tárgy nevébe sűríte
ni mindent. Ezek után kell megadni azokat az egyéb szempontokat, amelyek alapján később 
keresni lehet. Mindenesetre ha elkészül a múzeum új nyilvántartási rendszere, nem lesz szük
ség arra, hogy a fejünket törjük, amikor egy búcsúban vett, ajándékba adott játéksétapálcának 
a kartonján ki kell tölteni az 1. pontot...

A gyűjtem ény állagvédelmi állapota
A szokás- és játékgyűjtemény a Kossuth téri épületbe való költözés során egy földszinti, kb. 
53 m2-es, valójában két, egymásra merőleges folyosó által alkotott helyiségben kapott helyet. 
A folyosók két oldalán, Dexion-elemekkel beépített polcokon elhelyezett fiókos, illetve ajtós 
szekrényekben rendezték el az összes ép hímes tojást, a nagyméretű játékokat kivéve a játé
kok túlnyomó többségét, illetve a szokástárgyak többségét. Ezek a tárgyak pormentes helyen 
vannak, állapotuk nem romlik. A nagyméretű tárgyak egy része savmentes papírba csomagol
va kapott helyet a polcokon (betlehemek, hintalovak, kiszebaba, turka stb.). Ez a fajta táro
lás megfelelőnek mondható, ám nagyon megnehezíti a tárgyak láthatóságát. Másik részük 
mindenfajta védelem nélkül került elhelyezésre (fejfák, botok, szalmafonatok), ezek közül a 
szalmafonatok tárolása vár a mai napig megnyugtató megoldásra. A polcrendszer esetleges 
bővítésével megelőzhető lenne az alacsony tárolási magasság miatti károsodás, illetve méret
re szabott savmentes anyagból varrt védőzsákokkal vagy dobozokkal a porosodás.

A gyűjtemény tárgyai közül a legtöbb -  a tojásokat leszámítva -  az elmúlt 25-30 
évben átesett valamilyen formában restauráláson vagy tisztításon. A fa, fém, illetve textil alap
anyagú tárgyak megfelelő állapotban vannak. Megoldásra vár viszont a fejfák állagmegóvását 
célzó vegyszeres merítés elvégzése. Ezek a tárgyak közvetlen veszélyben nincsenek ugyan, de 
a restaurátori vélemény szerint a további, elsősorban a szárazságból eredő poriadás miatt azt 
ajánlott elvégezni.

A papírtárgyak kisebbik részének restaurálása az elmúlt években a Képzőművésze
ti Főiskola papírrestaurátor szakos hallgatói vizsgamunkáinak elkészítése keretében történt. 
Ennek az együttműködésnek köszönhetően néhány tucat tárgy (csillagok, betlehemes süve
gek, vállszalagok, karácsonyfadísz, papírbetlehem) került vissza a múzeumba kifogástalan ál
lapotban, ráadásul mindegyik egy saját méretére elkészített dobozban, megakadályozva a po
rosodást. Az állagmegóvás szempontjából tehát a következő legfontosabb feladat a további, 
rossz állapotban lévő papírtárgyak restauráltatása az eddigi együttműködés keretében és/vagy 
a múzeumon belül, amennyiben erre lehetőség mutatkozik. Ez utóbbi azért is lenne előnyös, 
mivel számos vegyes (főként papír-fa) anyagú tárgy vár még restaurálásra (ezeket a hallgatók 
a fa miatt nem tudják elvállalni).

A gyűjtemény legkritikusabb pontja -  anyagából adódóan természetesen -  a tojás
gyűjtemény. A korábban már említett pusztulás maradványait nem őrizték meg, a sérült tár
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gyakat kidobták. A gyűjtemény azonban így is több mint 423 darab leltári számmal azonosí
tott törött tojással rendelkezik. Ezek között vannak csekély mértékben (két-három darabra 
tört), közepesen (8-10 darabból összerakható), illetve nagymértékben (számtalan apró darab
ra tört) sérült tojások. Restaurálásukra több alkalommal is történtek kísérletek az elmúlt 30 
évben, több-kevesebb sikerrel. Többféle technika közül egyeben mutatkozott igazán tartós
nak és eredményesnek, a tojásdarabok japánpapírra történő rögzítése, melynek során a tojás 
eredeti alakja is megmarad. E technika nagy előnye, hogy kiállítható állapotba tudja juttatni 
a tárgyakat, és megakadályoz minden további anyagmozgást. Felmérve a törött tojások min
takincsét, illetve a hozzájuk tartozó adatokat, azt mondhatjuk, hogy a tojások restaurálása a 
törött állománynak csak egy részét érintené, ennek felmérése azonban még nem zárult le.

Végezetül néhány mondat a raktározási problémákról. A gyűjtemény jelenlegi 
beépítettségi állapotában gyakorlatilag megtelt. További tárgyak elhelyezése a már meglévő fi
ókokban képzelhető el, így azonban a tárgyválogatás során óhatatlanul is sérülhetnek a tár
gyak. Egy készülő beépítési javaslat azokat a minimális igényeket tartalmazza, amelyek kielé
gítése feltétlenül szükséges ahhoz, hogy bizonyos tárgycsoportok már gyűjteményben lévő 
darabjai, illetve az esetleges további gyűjtések tárgyai helyet kaphassanak. Ez a polcrendszer 
néhány négyzetméteres megnövelésére és az így nyert polcokon méretre készített fiókos 
szekrények elhelyezésére vonatkozik.

A szokás- és játékgyűjteményt bővíthető, tehát
A gy ű jtem én y  jövője nyílt gyűjteménynek tartom. Ugyanakkor az

eddig összegyűlt tárgycsoportokat a gyűjtési kon
cepciók szempontjából tekinthetjük lezártnak is. Például a hímes tojások esetén az esztéti
kai, népművészeti szempont továbbvitelét nem tartom indokoltnak, legalábbis a gyűjtemé
nyen belül. Ugyanakkor a jelenséget -  tehát a tojáskészítést, -festést -  kutatásra méltónak 
tartom, de kizárólag a szokáskutatások keretei között. A másik ilyen megfontolandó tárgy- 
csoport a játékok csoportja. Mint már írtam, ez a tárgyállomány összetételét, életkorát, hasz
nálóit, készítőit tekintve egy jól körülhatárolható, a falusi, paraszti játékszerekről szerzett tu
dásunkat jól reprezentáló korpusz. Mennyiségi gyarapítása indokolatlan. Határait viszont 
több irányban is lehet bővíteni (például időben, társadalmi csoportokban, földrajzilag, tárgy
típusokban, anyagokban, a készítés módja szerint stb.). Konkrét kutatások nélkül, pusztán 
bizonyos jelenségek illusztrálása céljából való, illetve tárgymorfológiai indíttatású gyarapítás
nak azonban nem sok értelmét látom. Azért sem, mert létezik egy játékmúzeum (a kecske
méti Szórakaténusz Játékmúzeum), melynek működése az ilyen tárgygyarapításokra is irá
nyul. A ' fenti két tárgycsoport gyűjtése terén elért eredményeket érdemes lenne katalógu
sok formájában összefoglalni.

A bővítés azonban nem vonatkozik minden tárgytípusra. Az eddigi tárgygyűjtés 
alapján egy tárgycsoport gyűjtését mindenképpen abba kellene hagyni (valójában már régóta 
abba is maradt), ez a hiedelmekhez kapcsolódó tárgyak. Ezek a szokás- és játékgyűjteményen 
belül nem képviselnek jelentős tárgycsoportot, elsősorban azért, mert komoly gyűjtésük so
ha nem folyt. Ennek oka valószínűleg egyrészt annak köszönhető, hogy gyűjtésük általában 
nehéz, másrészt a néphit mint önálló szakterület külön szakembert kíván, és ilyen a múzeum
ban nem volt.

Természetesen minden tárgytípus gyűjthető a továbbiakban is, amennyiben valami
lyen kutatási téma része. A lényeg inkább az, hogy ne legyen elég a gyűjteménybe való be
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kerüléshez, hogy egy tárgy felismerhetően „valami”, például egy játék, hanem egy vizsgált te
rület, folyamat, jelenség, probléma stb. része, és éppen játék is.

A szokástárgyak eddigi gyűjtését közvetlenül is folytathatónak tartom annak elle
nére, hogy ez a legtöbb problémával küszködő tárgycsoport. Egyszerre próbált meg minden 
szokáshoz tárgyat gyűjteni, figyelembe venni a kuriozitásokat, földrajzilag nagyon heterogén, 
kevés az összetartozó tárgyegyüttes, nem is beszélve egy-egy ünnep teljes tárgyanyagáról; az
az a legtöbb esetben nincs összhang más gyűjtemények ünnepi tárgyaival, sok az adatolatlan 
tárgy, ami a gyűjteményt szervező elv szempontjából súlyos hiányosság. A több mint kétezer 
tárgy ellenére a szokástárgyak, eltekintve egy-egy tárgyegyüttestől, semmilyen szempontból 
nem szerveződnek kisebb csoportokba, amelyek kisebb kutatási eredményeket képesek len
nének bemutatni. A kakasdi betlehemes anyagon és a nagybaracskai karácsonyi asztalon kí
vül nincsenek olyan, más szokáshoz köthető gyűjtések, amelyek például egyetlen település 
egyetlen alkalommal lezajlott szokásának minden tárgyát tartalmaznák; nincs olyan, hogy 
egyetlen tárgytípusnak egy helyről több időszakból lenne példánya; nincs olyan, hogy egyet
len család ünnepi tárgyainak együttese; a sort tovább lehetne folytatni. Mint láttuk, ezek a 
gyarapítási koncepciók a múzeum életében jelentős eredményeket hoztak. Ezzel persze nem 
azt állítom, hogy pont ezekhez kell most hozzáfogni. Csak annyit, hogy jól körülhatárolt, ki
sebb feladatok megoldása talán a szokástárgyak szempontjából kedvezőbb lett volna. A mos
tani tárgyak mint kisebb-nagyobb „szigetek” emelkednek ki a szokások „tengeréből”, melyek
nek egymáshoz semmi köze, egymás megértését nem segítik, és végső soron az a fajta tudás, 
illetve tárgyak iránti fogékonyság, amit a muzeológia hozzá tud tenni egy tudományterület 
alaposabb ismeretéhez, nem bontakozik ki.

Márpedig pontosan ez az a terület, amellyel a múzeumi gyűjtéseknek foglalkoznia 
kellene. A hazai szokás- vagy ünnepkutatás ma nem tárgycentrikus, a szokásleírások, jobb eset
ben elemzések a tárgyakat általában csak megemlítik. Ez az az űr, amit a gyűjtemény és ter
mészetesen más gyűjtemények fejlesztésével párhuzamosan be lehetne tölteni. A gyűjtemény 
jellegéből következik, hogy a hangsúly az ünnepi eseményekre, tárgyakra, viselkedésformákra 
stb. esik. (Ennek egyébként ismét felfutó ágában vagyunk, a „mindennapi élet” után ismét elő
térbe került a „rituális”, „szimbolikus” stb. viselkedésformák tanulmányozása.) Ezek egymás 
közti aránya egy-egy kutatáson belül eltérhet. Ezeknek a kutatásoknak a megkezdéséhez elő
ször fel kell mérni, hogy milyen eredmények születtek eddig, és hogy mi az a tárgyanyag, ami 
a múzeum gyűjteményeibe került; ez utóbbit semmiképpen nem lehet folytatás nélkül hagy
ni. Ez után az áttekintés után lehet csak kisebb, jól körülhatárolható témákat kijelölni.

A szokás- és ünnepkutatás jellegéből adódik, hogy a jelenre koncentrál, megfigyel
hető jelenségeket vizsgál (kivéve persze, ha történeti adatokat, forrásokat gyűjt és dolgoz fel), 
de semmi esetre sem a rekonstruálás az igazi feladata. A jelenkutatás ezen a területen nép
szerűnek mondható, százával jelentek meg tanulmányok ennek jegyében. A gyűjtemény 
szempontjából mindenképpen ez lehet egy kitörési lehetőség, amelyre a gyűjteménynek nagy 
szüksége van.

A kutatásban általában jelentkező esetleges módszertani problémák mellett a mú
zeumi jelenkutatás azonban nehezebb helyzetben van. A jelen tárgyainak gyűjtéséről van szó 
(eltekintve most attól, hogy a jelenkutatásból nem csak jelenkori tárgyak származhatnak), 
mely a múzeum falain belül egy újra és újra felbukkanó probléma. (Jelenleg minden muze
ológus az erről a kérdésről alkotott saját véleménye alapján gyűjt, ami persze erősíti a kuta
tói szabadságot, ám az így gyarapodó gyűjtemények továbbra sem lesznek egymással harmó
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niában, legalábbis ebből a szempontból. Márpedig ha a múzeum nemjcsak] a nagyobb tárgy- 
csoportok szerint szerveződő kiállításokat kíván rendezni, hanem a gyűjtemények anyagára 
támaszkodva különböző jelenségeket bemutatni, nehéz helyzetben lesz.) A néprajzkutatás
ban nem kell bizonygatni a jelenkutatás tényét, múzeum esetén azonban speciális kérdéseket 
vet föl, elsősorban a muzeális tárgy fogalmát illetően.

Ennek a problémának egy hétköznapibb megnyilvánulása, hogy az egyébként „ré
gi”, „népi”, „egzotikus” tárgyakat kereső közönség, aki érdekes, különleges tárgyakért jön a 
múzeumba, hogyan fogadja a saját életében is használt tárgyakat. A múzeumban voltak már 
ilyen kísérletek, ezek azonban az „ismerős” tárgyakat egy merőben más kontextusban mutat
ták be. Úgy vélem, hogy amennyiben a kiállítások ezt meg tudják valósítani, nem kell tarta
ni az értetlenségtől. Másrészt a néprajztudomány már régen nem kizárólag azzal foglalkozik, 
mint amit róla általában gondolnak (és amit az állandó kiállítás a mai napig erősít). A mú
zeum is lehetne egy olyan (kiállító)hely, ahol ezt a szemléletet formálják.

Végül röviden itt térek ki az önállóság kérdésére. Eddig többször utaltam rá, hogy 
főként a szokástárgyak tekintetében nagyon sok átfedés van más gyűjteményekkel. Az ünne
pekhez, illetve az intézményes élethez kapcsolódó tárgyak közül csak azok kerültek ide, me
lyeknek egyébként nincs hétköznapi megfelelője, csak a kitüntetett alkalomnak köszönhetik 
létüket. A következedenségek miatt egyébként a gyűjteményben is vannak olyan tárgyak, me
lyek bár odatartoznak, máshol kellene lenniük (például cserép gyermekjátékok). Lenne tehát 
(néhány) olyan szervezőerő, amely az eddigi gyűjteményi felosztást módosítani tudná. Az egé
szen más lehetséges szempontok miatt a helyzet azonban nem biztos, hogy javulna. így nem 
tartom szükségesnek, hogy rövid távon a gyűjtemény keretei megváltozzanak. Hosszú távon 
viszont elképzelhetőnek tartom, hogy a tárgyakra vonatkozó adatok pontos nyilvántartása kö
vetkeztében jelentőségét veszti a gyűjtemények határainak ez a fajta fenntartása. Másfelől új 
kutatási témák, irányvonalak egészen más muzeológusi munkát jelentenek majd, és a muzeo
lógusok sem a gyűjtemények alapján szakosodnak. Ez persze a gyűjteményekre is igaz, nem az 
eddigi tárgycsoportok alapján folyik a gyűjtés és feldolgozás, hanem a múzeum(i kutatók) ál
tal fontosnak tartott jelenségek vizsgálata alapján. (Ilyen típusú kutatások már elkezdődtek.)
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Táblázatok

1. számú táblázat. A szokás- és játékgyűjtemény gyarapodása (1889-1996)

Év Gyermekjáték Szokástárgy Hímes tojás Összesen

1889 5 0 0 5
1890 2 0 0 2
1891 0 0 1 1
1892 0 0 0 0
1893 3 0 0 3
1894 4 0 2 6
1895 0 2 2 4
1896 0 0 0 0
1897 5 8 2 15
1898 7 20 3 30
1899 13 49 296 358
1900 26 18 0 44
1901 11 8 14 33
1902 0 18 274 292
1903 247 101 971 1319
1904 92 82 173 347
1905 119 25 123 267
1906 62 8 32 102
1907 0 38 5 43
1908 1 24 92 117
1909 4 7 8 19
1910 10 20 10 40
1911 8 40 65 113
1912 5 20 87 112
1913 86 40 169 295
1914 0 13 18 31
1915 0 0 3 3
1916 1 2 0 3
1917 1 0 0 1
1918 0 0 0 0
1919 0 0 0 0
1920 0 24 0 24
1921 0 0 0 0
1922 0 0 0 0
1923 0 0 7 7
1924 0 0 2 2
1925 3 0 30 33
1926 0 4 0 4
1927 3 0 0 3
1928 0 4 3 7
1929 0 1 1 2
1930 4 4 1 9
1931 0 2 0 2
1932 3 5 0 8
1933 1 5 3 9



1. számú táblázat (folytatás)

Év Gyermekjáték

1934 2
1935 7
1936 8
1937 1
1938 69
1939 66
1940 77
1941 1
1942 16
1943 0
1944 0
1945 0
1946 0
1947 7
1948 8
1949 1
1950 4
1951 1
1952 1
1953 65
1954 23
1955 0
1956 0
1957 1
1958 1
1959 1
1960 825
1961 142
1962 5
1963 14
1964 39
1965 74
1966 127
1967 29
1968 93
1969 0
1970 24
1971 3
1972 11
1973 16
1974 7
1975 0
1976 1
1977 0
1978 22
1979 44
1980 4

Szokás- és játékgw/iteménv

Hímes tojás Összesen

6 12
2 13

13 24
0 1
0 72
4 73
0 85
0 2

20 38
0 1
2 2
0 0
0 0

29 41
4 17

16 30
13 33
0 7

108 115
1 75
3 35
0 3

134 138
134 147
46 85
27 45
10 888
11 238
42 125
58 95

1 131
55 226
30 301

238 295
48 267

157 194
6 84

59 73
63 79
74 95

115 192
15 100
3 7

21 50
82 104
47 93
15 237

Szokástárgy

4
4
3
0
3
3
8
1
2
1
0
0
0
5
5

13
16
6
6
9
9
3
4

12
38
17
53
85
78
23
91
97

144
28

126
37
54
11
5
5

70
85

3
29
0
2

218
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1. számú táblázat (folytatás)

Év Gyermekjáték Szokástárgy Hímes tojás Összesen

1981 10 2 146 158
1982 2 8 43 53
1983 2 16 237 255
1984 36 42 58 136
1985 13 15 0 28
1986 27 0 29 56
1987 6 1 7 14
1988 174 31 0 205
1989 45 71 83 199
1990 58 6 0 64
1991 28 5 0 33
1992 37 16 0 53
1993 4 4 0 8
1994 2 126 0 128
1995 0 1 0 1
1996 2 20 28 50

3012 2372 4740 10124

2. számú táblázat. A szokás- és játékgyűjtemény gyarapodási módjai

Gyermekjáték Szokás tárgy Hímes tojás Összesen

Gyűjtés 549 716 388 1653
Ajándék 1535 619 2867 5021

1. kategória 203 175 129 507
2. kategória 249 98 660 1 007
3. kategória 1083 346 2078 3 507

Vétel: 622 806 1212 2640
1. kategória 206 3 185 394
2. kategória 152 152 57 361
3. kategória 264 651 970 1 885

Átadás 2 59 21 83
Raktárrendezés/ismeretlen 304 171 249 724
Csere 0 1 3 3

3012 2372 4740 10124
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3. számú táblázat. A szokás- és játékgyűjtemény meglévő tárgyainak földrajzi megoszlása

Megye Gyermekjáték Szokástárgy Hímes tojás Összesen

Abaúj-Torna 7 14 21 42
Alsó-Fehér 2 0 24 26
Arad 1 10 9 20
Árva 5 2 0 7
Bács-Bodrog 43 101 120 264
Baranya 21 124 263 408
Bars 6 10 3 19
Békés 26 8 3 37
Bereg 2 6 34 42
Beszterce-Naszód 2 1 26 29
Bihar 169 4 30 203
Borsod 251 57 45 353
Brassó 0 15 5 20
Csanád 0 0 0 0
Csík 2 4 349 355
Csongrád 54 35 2 91
Esztergom 0 13 0 13
Fejér 12 34 6 52
Fogaras 7 1 55 63
Gömör és Kishont 2 0 18 20
Győr 15 4 22 41
Hajdú 115 134 2 251
Háromszék 17 7 156 180
Heves 87 51 15 153
Hont 1 26 124 151
Hunyad 2 17 11 30
Jász-Nagykun-Szolnok 251 19 22 292
Kis-Küküllő 0 0 0 0
Kolozs 15 32 4 51
Komárom 3 1 0 4
Krassó-Szörény 4 1 11 16
Liptó 0 1 0 1
Máramaros 2 5 50 57
Maros-Torda 22 3 40 65
Moson 1 15 0 16
Nagy-Küküllő 0 0 16 16
Nógrád 95 41 91 227
Nyitra 0 2 42 44
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 549 445 319 1313
Pozsony 2 19 32 53
Sáros 0 15 5 20
Somogy 148 27 151 326
Sopron 3 8 26 37
Szabolcs 98 5 43 146
Szatmár 99 51 6 156
Szeben 3 0 3 6
Szepes 0 15 16 31
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3. számú táblázat (folytatás)

Megye

Szilágy
Szolnok-Doboka
Temes
Tolna
Torda-Aranyos
Torontál
Trencsén
Turóc
Udvarhely
Ugocsa
Ung
Vas
Veszprém
Zala
Zemplén
Zólyom
Fiume város és kerülete

Horvátország:
Belovár-Körös
Lika-Korbava
Modrus-Fiume
Pozsega
Szerém
Varasd
Verőce
Zágráb

Románia:
Bákó

Ismeretlen
Bizonytalan/raktárrendezés

Szokástárgy Hímes tojás Összesen

0 17 18
194 21 223

9 12 21
140 182 351

6 0 7
6 25 35

32 24 57
0 0 0

18 13 37
11 10 21
0 29 77

10 128 180
5 19 26

45 41 271
7 16 31

11 0 14
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 1 4
0 35 35

4 5 9

196 508 959
8 49 74

2085 3356 8198

Gyermekjáték

1
8
0

29
1
4
1
0
6
0

48
42
2

185
8
3
0

0
0
0
0
0
0
3
0

0

255
17

2757
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EGYHÁZI GYŰJTEMÉNY

SZACSVAY ÉVA

A gyűjtemény megnevezésében is tükröződik 
T u d o m ány tö rténe ti beveze tő  azoknak a tárgyaknak a tudományos nómen

klatúrában való bizonytalansága, amelyeket a 
vallásos élet eszközeiként, tárgyaiként különítünk el, mindössze harminc éve, a Néprajzi Mú
zeum Magyar Osztályához tartozó gyűjtemények tárgyai között. Vitathatatlan, hogy e gyűjte
mény létrehívásában elsősorban az a közép-európai (osztrák-bajor) gyakorlat lehetett irány
adó, amely a művészettörténet keretein belül vizsgálta e tárgycsoportot, még akkor is, ha e 
termékek manufaktúrákban, kézműves műhelyekben készültek, sőt a sokszorosítás ipari tech
nikáival előállított tárgyakat is bevonták a vizsgálat körébe.

A helyzetet a hazái viszonylatok között Galavics Géza és Urbach Zsuzsa fogalmaz
ta meg: e tárgycsoport „a művészettörténet és a néprajz közt a senkiföldjén” nélkülözte mind
két diszciplína tudományos érdeklődését (G a l a v ic s  1987. 14; U r b a c h  1991. 257). A megkö
zelítés tehát 1968-ban, Varga Zsuzsa művészettörténész kinevezésével és e gyűjteményi cso
port elkülönítésével inkább e „népies ábrázoló művészet” (Va r g a  1974. 454) feltárására, mint
sem a népi kegyesség tárgyi manifesztumainak feldolgozásával magának a népi kegyesség ku
tatásának kibontakoztatására irányult (amelynek eredményeként jött létre a bécsi Museum für 
Volkskunde és a müncheni Bayerisches Nationalmuseum legjelentősebb hasonló gyűjtemé
nye, az előzőnél Gustav Gugitz [G u g it z  1950; 1955], az utóbbinál Rudolf Kriss [K riss 1930; 
1933] „Volksfrömmigkeit” kutatásainak melléktermékeként). Igaz, hogy Bálint Sándor mun
kássága az 1930-as évektől bontakozott ki, de legjelentősebb, háromkötetes összefoglaló 
munkája -  amely e tárgyak kutatásánál kiemelkedő, lexikonértékű kézikönyv -  már csak Var
ga Zsuzsa gyűjteményből történő váratlan távozása után (1976) jelenhetett meg.

Varga Zsuzsa azonban elsősorban a művészettörténet módszereivel az ikonográfia 
és műhelyek kérdéseit próbálta megragadni, megfogalmazva szemléletének sajátos oldalát: 
nem a tárgyak készítésében fellelhető kvalitás, hanem az azokban tükröződő kegyes érzelem 
teszi e tárgyakat a kutatás és a műgyűjtés számára értékessé. „A paraszti használatú képeknek 
és szobroknak tehát bizonyos fokú önfejlődése van, mely semmiképp, még fáziseltolódással 
sem párhuzamos a tényleges művészeti fejlődéssel, hanem kezdettől fogva funkcionális...” 
(Varga 1974. 455). A tárgyak, ha nem egyszerű nyomdai termékek, hanem valamiféle kép
alkotó folyamat eredményeként keletkeznek, rendelkeznek az ábrázoló művészetre jellemző
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alkotó folyamatokkal: „Az ábrázoló, figurális művészet összetevői közt viszont még népi szin
ten is jelen van az a szellemi, teremtő mozzanat, melynek alapján már a reneszánsz művé
szetelmélete is kiemelt helyet biztosított a »nagyművészetek« számára. [...] A célszerűség el
ve azonban mégis érvényesül e nagy műfajok népi megfelelőivel kapcsolatban is, mégpedig 
a tárgyak funkciója terén használóik számára létező tartalmukban. A paraszti élet »képző- 
művészete« ugyanis nem véledenül korlátozódott szinte kizárólag a vallásos ábrázolásokra.” 
(V a r g a  1970b. 6-7.) Gyakorlatilag Varga Zsuzsa „fedezte fel” ezt a tárgyi anyagot a  hazai ku
tatás és a kiállítások számára az 1970-ben Székesfehérváron bemutatásra került Képek és szob
rok című kiállítás alkalmával és a katalógusban közreadott tanulmányával (V a r g a  1970a). Eb
ben támogatta őt Hofer Tamás, a Székesfehérváron 1969-1970-ben megrendezett, A magyar 
népművészet évszázadai címet viselő kiállítássorozat rendezője és K. Csilléry Klára, e gyűjtemé
nyi tárgyak korábbi kezelője és kutatója.

Az ekkor létrehozott egyházi gyűjtemény a benne található tárgyak műfajai és tí
pusai szerint jelentősen eltér a már hivatkozott osztrák és bajor, illetve más hasonló oszt
rák és bajor gyűjteményektől: bár egyenetlenül, de átfedi a magyarországi történeti feleke
zetek közösségi és magánájtatossági anyagát, és ezért egyedülálló gyűjteményi korpuszt je
lent a közép-európai hasonló gyűjtemények között. (A székesfehérvári bemutatón külön 
kerültek bemutatásra a festett református templomok belső berendezéseinek 16-19. száza
di maradványai [H o f e r  1969] mint a magyar népművészet, díszítőművészet, illetve a bú
torfestés korai előzményei. Ma már látjuk, hogy a feltárt vakolatfestések [a feliratok, igés 
szövegek köré elhelyezett dekorációk] is lehettek az előképek [M a r o s i 1975]; a feliratok
ban és alakos ábrákban protestáns teológiai programok, kegyességi irányzatok nyilvánulhat
nak meg [Ba la ssa  M. 1995; F ü g e d i  1989; Szacsvay  1999; V il h e l m  1975].) A Képek és szob
rok című kiállításban a római katolikus vallásosság tárgyai mellett bemutatásra került né
hány figyelemre méltó tárgy az egykori ortodox katolikus közösségek használatából, illet
ve templomaikból.

Kutatásainak kezdeti időszakában tehát Varga Zsuzsa e tárgyegyüttest a „népi áb
rázoló művészet”-1 megnyilvánulásaiként vizsgálja és értelmezi, képeket és szobrokat kutat. 
„A vallásos tárgyú ábrázolásoknak ez a népies rétege ugyanis nem mutat túl sok közvetlen 
megfelelést magával a néphittel, vagy szokásokkal.” (VARGA 1974. 454.) A gyűjtemény anya
gában fellelhető, az egyéni vagy közösségi ájtatosság más műfajú tárgyai nem keltették fel 
Varga Zsuzsa érdeklődését, de ezek kutatása nem a művészettörténet, hanem a néprajz kö
rébe tartozó: így a rózsafüzérek, szenteltvíztartók, gyertyák, viasztárgyak, offerek stb. század 
eleji kutatásának (B á t k y  1904b; B e l l o sic s  1908) nincs folytatása.

Varga Zsuzsa tevékenységével párhuzamosan bontakozott ki Szilárdfy Zoltán mű
vészettörténész munkássága, aki a művészettörténet nézőpontjából a történeti források fel
kutatásával, az egyes műfajok hazai történetének felvázolásával, valamint ikonográfiái kuta
tásainak kibontakoztatásával kiteljesítette e megkezdett kutatást (S z il á r d f y  1984; 1987; 
1994; 1995; 1997). Nemcsak kiemelkedő kutatója, hanem gyűjtője is e tárgyaknak; plébániá
kon, templomok sekrestyéiben, falusi padlásokon járva gyűjtötte össze a művészettörténet 
számára érdektelen, templomokból kikerült népies munkákat, megmentve azokat a végső 
pusztulástól, elkallódástól. „Érdeklődésében a tárgy van a középpontban, amelyet 30 éves tárgy
gyűjtő munkássága is igazol” (M ojZER 1987. 11): magángyűjteményének értékes darabjai ke

1 Például Verebélyi 1993b és e lm életi e lőadásai a  fogalom ró l.
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rültek múzeumunkba és az Egri Dobó István Vármúzeum néprajzi gyűjteményébe. (Bemu
tatása a Devóció és dekoráció című kiállítás alkalmával Egerben, 1984-ben történt.)

Bálint Sándor enciklopédikus munkájának (Bálint 1976; 1977) megjelenése ins
pirálta a néprajzi szempontok felerősödését a művészettörténeti feldolgozómunkában, vala
mint a „Volksfrömmigkeit” magyarországi vizsgálatait is (Tüskés Gábor, Knapp Éva, Barna 
Gábor, Tomisa Ilona stb.). Varga Zsuzsa kutatásainak kibontakozását Bálint Sándor személyes 
megerősítései, majd a lassan kialakuló munkakapcsolat segítette (Bálint-B arna 1994. 9). 
(Például a Tornyai Mária tükörképi ábrázolásához a néprajzi adatokat szolgáltatta a Szeged 
melletti múlt század végi Mária-jelenéssel kapcsolatban.)

Vizsgáljuk meg az önálló gyűjtemény kialaku-
GyarapodÓ StÖ rténeti v áz la t lását (1968) megelőző hosszú időszakban a

gyűjtemény tárgyainak gyarapodását, a tudo
mánytörténet egyidejű változásaival a népi vallásosság kutatásának területén. A hazai néprajz
kutatásban a múlt század végétől kezdődően a fogalmi rendszerben szétválik a „Volksglaube” 
fogalom „néphitre” és „vallásos néphitre”, megkülönböztetve ezzel a nem keresztény (pogány 
és profán) szokás- és hiedelemrendszert a vallásos hiedelmektől, hittől. Az előbbi vált meg
határozóvá a szokás- és játékgyűjtemény kialakításában. Az egyházi gyűjtemény a vallásos 
néphit tárgyaiból tevődik össze.

A képeket, a múlt század végi nagy kiállítások enteriőrjeiből az ábrázolás tárgyá
tól függetlenül a bútor- és világítóeszköz-gyűjteményben őrizték, a templomi berendezé
sek maradványait pedig az úgynevezett hagyománygyűjteményben (a mai szokás- és játék
gyűjtemény, valamint az egyházi gyűjtemény előzménye). Ezekből többet más múzeumi 
gyűjteményektől vett át a Néprajzi Múzeum (korábban a Néprajzi Osztály); a Szépművé
szeti Múzeumtól, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tárától és több alkalommal az 
Iparművészeti Múzeumtól. Átkerültek szobrok és képek is; az átadásnak tudományos, mú
zeumszervezeti vagy más egyéb okai voltak. (Ma jelentős templomberendezési anyagot 
őriznek még a református gyűjtemények [Sárospatak, Debrecen, Kecskemét, Pápa] és más 
múzeumok [Bartók Emlékmúzeum, Budapest, Dobó István Vármúzeum, Eger, Herman 
Ottó Múzeum, Miskolc].)

A hagyománygyűjtemény kialakítására vonatkozóan először Bátky Zsigmond Út
mutatójában találunk utalást. Ez a rövid koncepcióvázlat tágabb keretet jelölt ki, mint amely 
később, a két világháború közötti időben kibontakozni látszik; magában foglalja nemcsak a 
hiedelem, hanem a vallásos élet tárgyait is. Már a tárgyak csoportjának megnevezése („Nép
élet”) is erre utal, de Bátky kifejti és világosan körülhatárolja e tárgycsoportot; e tárgyak „a 
népéletnek főképen alkalmi megnyilatkozásainál játszanak szerepet, azoknál, a melyek tág 
értelemben a folklore körébe valók” (B á t k y  1906a. 307). „...néprajzi becsük fölötte nagy, hi
szen egy részük az emberi nem legősibb lelki vagyonával, cselekvéseivel van kapcsolatban” 
(uo.). „...különösen nemzetiségi vidékeinken dolgozó társainkra vár e téren szép feladat és 
még sok felfedezés” (uo.). „A népszokások, hit, babona, ünnepek tágas mezején előforduló 
gazdag tárgyi anyag tartozik e csoportba, mint pl. a be nem mutatottakon kívül májusfák, 
lakodalmi jelvények, kalácsok, arató-koszorúk, faragott keresztek, útszéli díszített feszületek, 
temetőfejfák és más jelvények, legényczímerek, dékántáblák, a lakószobában népkészítette 
szentképek, szentelt víztartók, ablakokban, kéményeken fából vagy agyagból madarak, 
háztetőkön cserépedények, keresztek, buzogányok és más oltalmazó faragványok, fogadal-



mi tárgyak stb. Ide valók a néporvosságok, kuruzslószerek, naptárak, csíziók, különféle ver
ses könyvek is.” (B áTKY 1906a. 307-308.) A rajzokon bemutatott tárgyak: egy békéscsabai 
szlovák evangélikus énekeskönyv (Tranoscius) (B áTKY 1906a. 155-156); egy szentképnyo- 
mó fadúc román sokszorosítóműhelyből (Hesdat), amely az üveg hátlapra festett füzesmiko- 
lai ikonok metszetelőzménye (B áTKY 1906a. 292-293); vagy az erdélyi szászok által hasz
nált templomi és házi ünnepi bortartó ónkehely, 1775-ös tulajdonjellel és 1627-es készíté
si dátummal (B áTKY 1906a. 198-199). (E három tárgy ma három különböző gyűjtemény
ben található, az első az egyházi gyűjteményben, a második a mesterséggyűjteményben, a 
harmadik a táplálkozásgyűjteményben.)

Az egyházi gyűjtemény 1968-ban a szokás- és játékgyűjtemény, valamint a bútor- és 
világítóeszköz-gyűjtemény tárgyi anyagából vált ki és vált önállóvá, a népi vallásosság tárgyait 
egybegyűjtve. Ekkor került szétválasztásra a néphit és a népi vallásosság tárgyi anyaga. Legko
rábbi tárgyai az 1885-ös, majd az 1896-os kiállításból származnak. A gyűjtemény első, legala
csonyabb leltári számú tárgya egy üvegkép (ltsz.: 2447, Sandl-Buchers műhelykor) az 1885-ös 
kiállítás Hunyad megyei román házából. K. Csilléry Klára kilenc üvegképet azonosított be az 
1896-os millenniumi kiállítás Hunyad megyei román házából (ltsz.: 64.106.1-64.106.9). E ké
pek az 1996-os szegedi konferencián kerültek bemutatásra A paraszti szentképkultusz reprezentáció
ja  az 1896-os millenniumi kiállításon című előadásban (Szacsvay 1996b. 9) és publikációban a mil
lenniumi kiállítás nemzetiségi anyagával (SZACSVAY 1996c. 222-244).

Jankó János korai gyűjtőmunkáját a „hiteles” enteriőrrekonstrukció motiválta (Ja n 
k ó  1989). A századforduló éveiben elsősorban kereskedők vásároltak a kutatók, szakembe
rek kérésére és „utasítása”, eligazítása szerint „folklore” tárgyakat. Sebestyén Gyula és Ernyey 
József kutatásainak tárgyi eredményei, a regölés és betlehemezés tárgyai nem a „népi vallá
sosság” tárgyai között vannak elhelyezve, világosan jelezve, hogy a szokáskutatásban az 
Ortutay Gyula, Dömötör Tekla, Dégh Linda nevével fémjelzett irányzat új értelmezéssel 
(színháztörténeti, drámatörténeti, társadalmi, személyiségi szempontok bevezetése stb.) ki
emelték a naptári ünnepeket a vallásos szokások köréből, és mint népi színjátékokat „szalon
képessé”, kutathatóvá tették. így e tárgyak az 1968-as gyűjteményi szétválasztáskor a szokás- 
és játékgyűjteményben maradtak.

A műtárgy-kereskedelem közép-európai piacainak hatása érződik e korai tárgyak 
múzeumi megvásárlása mögött: ott azonban ennek már megvoltak a kutatási előzményei is 
(búcsújárás, templomozás, vallásos szokások stb.). A századforduló, majd századunk első év
tizede a műgyűjtés felvirágzásának korszaka volt. Az évi dotációk révén a Magyar Nemzeti 
Múzeum Néprajzi Osztályán is nyolcvanezres mértékű gyarapodás történt. Ennek a korszak
nak kiemelkedő gyűjtői közül Divald Kornél számít igazán jelentősnek gyűjteményünkben is 
( D iv a l d  é. n.; 1909; 1910). Felvidéki gyűjtőútjának tárgyi emlékei közül azok, amelyek a 
„kvalitást, a művészettörténeti értéket” nélkülözték, a Néprajzi Osztály gyűjteményébe kerül
tek, ezek a népi ájtatosság tárgyai voltak, elsősorban kis szobrok (lásd 1. számú melléklet). A 
tárgyakról a használatra vonatkozóan is voltak adatai; megemlékezett a házak oromfalaiba 
épített fülkékről és az azokban látott szobrokról ( D iv a ld  é. n.).

Ez a korszak a „népművészet felfedezésének” második hullámával, Malonyay 
Dezső munkásságának (M a lo n y a y  1907; 1909; 1911; 1912; 1922) kezdeteivel esik egybe. 
Malonyay Jankó János Kalotaszeg-monográfiájának (Ja n k ó  1892a) ismeretében mentett meg 
a templomokból vagy onnan kikerült, kallódó templombelső-berendezési tárgyakat, amelyek 
azután az Iparművészeti Főiskoláról és az Iparművészeti Múzeumból kerültek különböző
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időkben a Néprajzi Múzeumba, és amelyek azóta is a kutatók érdeklődésének homlokteré
ben állnak (lásd R. T o m b o r  1967; 1968; H o f e r  1969; V il h e l m  1975; B o r o s  1982; Szacsvay  
1999). 1898-ban a Néprajzi Osztály vett át az Iparművészeti Múzeumtól faragott tárgyakat, 
szerb út menti keresztet, kereplőt stb.2 Miháltz Ákos adta át a kalotadámosi templomból 
származó faragványokat (ltsz.: 32795). Herman Ottó gyűjtéseiből egy Máriát ábrázoló 
zászlócsúcsdíszt (ltsz.: 34350) őrzünk. Semayer Vilibáld Kolozsvár környékén gyűjtött 
gyűjteményünkbe illő tárgyakat -  köztük román tárgyakat is -  1903 és 1907 között (viasz
gyertya, ltsz.: 37459; offer, ltsz.: 48832; kolostormunka, ltsz.: 72892; preszkuranyomó, 
ltsz.: 38846; stb.).

Talán a legnagyobb számban Sztripszky Hiador Máramarossziget környékén gyűj
tött rendszeresen a múzeum számára vallásossággal kapcsolatos tárgyakat, köztük kiemelke
dően értékes templomi eredetűeket (S z t r ipsz k y  1910). Szemléletének, széles látókörének 
köszönhető, hogy megőrződtek ezek a szegényes, egyszerű, faragott tárgyak (lásd 2. és 3. szá
mú melléklet). Munkássága az 1908 és 1911 közötti időre esett.

Ung, Ugocsa és Máramaros megyékből elsősorban a templomi használatból lassan 
kimaradó, nagyon egyszerű, falusias kivitelezésű, valóban a kézművesség kezdetleges fokán 
lévő tárgyakat mentett meg, amelyek ma már hiánypódónak számítanak, s egy korai, a 18. 
századra jellemző, szegényes, román és rutén falusi templomi berendezést dokumentálnak. 
Tárgyai közül kiemelkedők azok az ikonok, amelyek falapokra ragasztott papírmetszetekből 
készültek; a metszetek a hesdáti fametszők kezei közül kerültek ki, vízfestéssel színezték, 
deszkára vagy keményfa lapra ragasztva ikonként illesztették a templomok falaira, mert e ro
mán falvak lakói valószínűleg a legolcsóbb ikonfestőket sem tudták megfizetni. Paraszti fara
góktól származnak a gyertyatartók, a templomi használatú keresztek vagy kenyérpecsételők 
(preszkuranyomó, pomelnyik). Kiemelkedő darabjait az 1970-es székesfehérvári kiállításon 
láthatta először a szakma és a nagyközönség (például Utolsó ítélet ikon, 17. század, ltsz.: 
87194, Hajasd, rutén munka; Csókkereszt, 19. század, ltsz.: 85198, Kökényes). E tárgytípus 
gyűjtése a kiállítás után új lendületet kapott; Nagyházi Csaba, Vörösváry Ferenc és más gyűj
tők ikonokat, kereszteket stb. hoztak, amelyekből Varga Zsuzsa vásárolt a múzeum számára. 
Az északkelet-magyarországi ortodox katolikus tárgyegyüttes legkülönösebb darabjai a szob
rok, amelyek a bizánci képhasználat szobortilalma ellenére is készültek, és ha nem is temp
lomi használatra, de például kálvária részeként kiemelkedő sorozatot szerzett Sztripszky Hia
dor ezekből is. Két szobrocska fülkében (Szőlőt préselő Krisztus, ltsz.: 127927; Szomorkodó 
Krisztus, ltsz.: 127926) még őrzi a képjelleget. A kálváriáról származó kereszt alatt összeros- 
kadó Krisztus (ltsz.: 68.120.110), Mária és Evangélista Szent János (ltsz.: 68.120.108- 
68.120.109) ellentmond a bizánci hagyományoknak; különös átmenetet jelent a nyugati és 
keleti ikonográfia és tradíció között.

A gyűjtemény egyik kiemelkedő jellegzetessége, hogy rámutat arra az átmenetre és 
kölcsönhatásra, amely e vidék tárgyainál a keleti és nyugati képtisztelet, egyházművészet kö
zött található. A Magyar Nemzeti Galéria kiállításán került a téma feldolgozásra egy nagyobb, 
kibővített tárgyi anyaggal, amelyet a Kárpátalja vidékéről kölcsönzött ikonok egészítettek ki. 
Puskás Bernadett művészettörténész rendezésében (P u sk á s  1991) a kiállítást nagy sikerrel 
mutatták be Nyugat-Európában is. Sztripszky Hiador gyűjtéseit néhány esetben Györffy Ist
vánnal egyeztetve hozta a múzeumba (ltsz.: 87194-87195). A Néprajzi Múzeum ortodox

2 Ltsz.: 15077, 15152,15331, 15344, 15367, 15383.



emlékeinek csak egy kisebb része származik Sztripszky gyűjtéseiből, a többség (jelentősebb 
és nagyszámú templomi belső berendezési tárgyai) az Iparművészeti Múzeum gyűjteményé
ből került át. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum számára tartós kölcsönzésre került 
a mándoki görög katolikus templom berendezése, melyet Kecskés Péter kutatásai alapján tár
tak fel és rekonstruáltak.

A század utolsó évtizedeiben és a századforduló idején sokan gyűjtöttek, illetve 
hoztak vallásos használatból, különböző felekezetűektől tárgyakat. Ezek között kereskedők, 
vidéki múzeumban dolgozók, tanítók és lelkészek is voltak. Tanítók, tanárok például Bartóky 
Lászlóné (Békéscsaba), Holzmann Ignác, Kárpáti Kelemen; „gyűjtőként” ismerjük Szilády 
Zoltánt (Alsó-Fehér megye), Farkas Sándort, Messinger Jakabot (Bács-Bodrog megye), Petri- 
kovich Aladárnét, Angyal Bélát (Nyitra megye), Darnay Kálmánt (Zala megye), Pocsatkó Ká
rolyt (Szeged), Szász Gyulát (Bács-Bodrog megye), Mészáros Gyulát (Tolna megye), Müller 
könyvkereskedőt (Nyitra megye), Spitzer Mórt (Felvidék), Lax Dariust (Nyitra megye), 
Szmik Antal mérnököt és Lupán Athanáz tanítót (Szatmár megye), Hoch Emil tanítót (Pest 
megye), Rahoncz Ferenc plébánost (Hont megye), Teller Jánost (Komárom megye), Badinyi 
Zoltán földbirtokost (Zólyom megye). A „gyűjtő” fogalom alá egykor mindenkit -  ajándéko
zókat, érdeklődőket (tanárokat, papokat) -  is besoroltak, közülük többen a múzeumok szer
vezőiként, gyűjtemények fejlesztőiként váltak ismertté, mások ajándékozók és kereskedők, al
kalmi gyarapítói voltak a gyűjteményeknek. Sokuk tevékenységének feltárásához hiányosak a 
nyilvántartási források.

Grünbaum Gyula kiemelkedő anyagot gyűjtött nyugat-magyarországi területeken. 
Az ő munkája révén jött létre a Sopron környékén élő zsidó közösségek vallásos tárgyainak 
összegyűjtésével a múzeum zsidó vallási tárgygyűjteménye, amely más hasonló gyűjtemények
hez képest igen korai és sajátos, mert a falusi körülmények között élők szegényes, egyszerű 
tárgyaiból áll. Már Sztripszky Hiador is gyűjtött kutatási területén zsidó vallási tárgyakat. Vé
gül két nagyon jelentős gyűjtőterületről (Nyugat-Magyarország és Északkelet-Magyarország) 
figyelemre méltó zsidó tárgyegyüttes került be, amelyben a vallási élet különféle tárgyai ta
lálhatók meg. Grünbaum Gyula Győr-Moson megyében, Sopron környékén, Vas és Zala me
gyében, Pozsonyban, Pápán, Veszprémben gyűjtött, illetve vásárolt. Kereskedői tevékenysé
gének valószínűleg jelentős része volt a múzeum számára történő anyaggyűjtés. Hasonlóan 
kiemelkedő gyűjtésekkel gyarapította ez időben a gyűjteményt Hajnal Ignác (1910 és 1912 
között), aki Körmöcbánya, Bars megye, Bács-Bodrog megye, Trencsén megye területéről ka
tolikus szentképeket, zsidó vallási tárgyakat hozott. Grünbaum gyűjtéseiből kiemelkednek a 
kolostormunkák, de Hajnal Ignác igazgató tanító is felfigyelt ezek műértékére; gyűjtött a mú
zeum számára.

Györffy István közreműködésével került a múzeum gyűjteményébe a Veszprém 
megyei Mezőlak református temploma 18. századi, festett mennyezetkazettáinak és faragott 
kórusoszlopainak együttese (ltsz.: 92961-92962). („Az egyes kazetták nem külön készültek, 
hanem 2-3 szakaszon is átmenő deszkákból vannak összeállítva. 1911 májusában lebontotta 
Dr. Györffy István gyakornok” -  olvashatjuk a kartonon.)

Az 1. világháborúig jelentős gyarapodás történt; ebben egy-egy „gyűjtőnek”, de 
sokszor ismeretlen kereskedőknek is jelentős szerepe volt. A Magyar Nemzeti Múzeum ke
retében az 1910-es években már folyamatossá vált az osztály „dotációja” is, amely lehetővé 
tette a gyűjtők, kereskedők tevékenységének irányítását, tárgyak nagyobb mértékű megvásár
lását. „Gyűjtők” és ajándékozók voltak: Mikita Elek görögkeleti pap (Tiszabogdány), Berger
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László múzeumi alkalmazott (Rákóczi Múzeum, Kassa), Kuglics József (Pest megye), Wim
mer Jenő (Szeged), Polgárné (Thomka Zolna, Nyitra megye), Grünberger Ignác (Nagy- 
enyed), Molnár Béla (Győr), Glücker Tóbiás (Veszprém megye), Lukács Zsuzsánna (Buda
pest), Kaczér László (Kőrösmező). Szmik Antal mérnök nagyobb gyűjteményt, ikonokat, 
gyertyatartókat hozott Máramarosból (lásd Szmik 1906). Báró Nyáry Adalbert rendfőnök ol
tárt ajándékozott a gyöngyösi ferences zárdából és kisebb tárgyakat Gömör megyéből. Rétay 
és Benedek szobrot Budapestről, Krémusz Róbert, Hegedűs Lászlóné, Stolp Ferenc felvidé
ki, debreceni és dunántúli tárgyakat ajándékoztak: húsvéti kereplőt, zsidó fűszertartót, ikono
kat, kolostormunkákat.

Müller Adolf továbbra is gyűjtött, elsősorban dunántúli római katolikus tárgyakat, 
szobrokat, keresztet, kolostormunkát. 1913-ban a Baranya megyei Kemse egyházközsége el
adta a múzeumnak a református templom felújítása alkalmával lebontott berendezési tárgyait 
(lásd 4. számú melléklet). Fabinyi Lili Árva megyéből faragott szobrokat juttatott a gyűjte
ménybe. Bucsi Endre református lelkész révén került a múzeumba templomi mennyezet, 
kórus és szószékkorona a homoródszendászlói templomból (ltsz.: 104504). A templomot a 
18. század végén összeomlott középkori templom helyett építették, 1802-től 1913-ig hasz
nálták, ekkor a megromlott építményt elbontották, festett kazettáit és berendezési tárgyait a 
Néprajzi Osztály megvásárolta (Dávid 1981. 156).

1913-ban az Iparművészeti Múzeum átirata a Kolozs megyei Magyarbikal és a 
Maros-Torda megyei Magyarfülpös egyházainak bontási tervéről értesíti a Néprajzi Osztály 
igazgatóságát. Az átiratban mellékelték a szakértői jelentést. Ebben fontos adatok találhatók 
a két fenti templom belső berendezéseire vonatkozóan (lásd 5. számú melléklet).

A század elején továbbra is megbízással gyűjtöttek kereskedők, a falvakban élő ér
telmiségiek, tanítók, papok stb. Purth Gyula Pest megyéből, Rosenstingel József Sopron kör
nyékéről, Tóth Jenő Gömör megyéből egy-egy tárggyal, Filimon Aurél görögkeleti pap Mára
marosból nagyobb kollekcióval gyarapította a gyűjteményt. Eisenstatter Ödön, Hahn Her
mann, Sugár József Budapest, Esztergom, Veszprém városokból egy-egy tárgyat, Stercula 
Jenő gyógyszerész (Jablonka) a legjelentősebb szlovák műhelyekből összegyűjtött üvegkép
anyagot adta át az osztálynak (lásd 6., 7. és 8. számú melléklet). Gulyás Mátyás Csongrádból, 
Szofir Helén Háromszékből, Drascher Amália Sopron megyéből hoztak tárgyakat, a legutób
bitól származik egy faragott jeleneteket, az Ó- és Újszövetség történéseit tartalmazó nagyobb 
építmény, amely a régi Biblia Pauperumot idézi, és valószínűleg oktatási célra szolgálhatott. 
Hesz Sámuel már a háború éveiben Nyugat-Magyarországról katolikus tárgyakat hozott, 
Kováid Emil az esztergomi orosz fogolytáborból faragott kereszteket, Bónis Lajos a székes- 
fehérvári fogolytáborból hasonló munkákat ajándékozott.

Az 1. világháború után a fémgyűjtés megmaradt tárgyait a múzeumoknak adták át;
1926-ban leltározta a Fémelosztó Központból átvett szenteltvíztartókat, olajmécseseket, füs
tölőket, lámpásokat és gyertyatartókat a Néprajzi Osztály. A trianoni békekötést követő két 
évtizedben lassult a gyűjtés, a korábban preferált területek (Felvidék, Erdély) „peremterüle
tekké” váltak, és ezek a vidékek gyakorlatilag elvesztek az intenzív tárgygyűjtés számára. Ez
által mérséklődött a gyűjtések nemzetiségi és vallási sokszínűsége is. Viski Károly Biharból 
templomiberendezés-maradványokat (ltsz.: 126195) gyűjtött. Albrecht királyi főherceg aján
dékaként kiemelkedő műtárgyak kerültek a gyűjteménybe 1928-ban, elsősorban Felvidékről, 
felvidéki mesterektől, műhelyekből (Bártfa, Selmecbánya stb.). Madarassy László révén két, 
Gyutay Istvántól egy tárgyat leltároztak. A Magyar Történeti Múzeumból kerültek a Népraj-



zi Osztályhoz 1936-ban mennyezetkazetták Ádámosról (1526), Magyarókerekéről (1746) és 
Vilonyáról (1728) (ltsz.: 34789, 74.80, 81.79). (Az ádátnosi mennyezettáblákat a Schallaburg- 
ban rendezett kiállításra a Magyar Nemzeti Galéria restaurálta. Visszaszállításuk után pedig 
a múzeum kőtárának mennyezetére helyezték, rekonstruálva az eredeti állapotot Mojzer 
Miklós és Balogh Jolán szakértői közreműködésével).

Az 1930-as években kisebb tárgyegyüttesekkel gyarapodott a Néprajzi Osztály a 
határon kívüli területekről, melyek közül említésre érdemes Lehoczky Tivadar Bereg megyei 
anyaga: templomi füstölők, kereszt, kehely, ikon, oszlop stb. (ltsz.: 136431, 150442) és a 
besztercenaszódi Állami Román Gimnázium Gunda Béla közreműködésével bekerült tárgy
együttese, amely jelentős viseleti és vallásos tárgyi anyagból állt. Ehhez tartozik például két 
kiemelkedő korai román görögkeleti egyházi öltözet: egy pluviale és egy dékánöltözet. A val
lásosság tárgyai iránt ekkor elsősorban Csatkai Endre érdeklődött, ez tükröződik a soproni 
Liszt Ferenc Múzeum anyagában (C sa tka i 1942; 1943; 1949); más múzeumokban a kegyes- 
ségi tárgyak gyarapodása ebben az időben esetleges volt.

A gyűjtemény gyarapodása a 2. világháborút követő években lelassult, majd az 1950-es 
évektől, az új leltározási rendszer és az új kutatási szempontok bevezetésével átalakult. Míg 
egyfelől a gyűjtés „rohamossá” vált (húsz év alatt a Néprajzi Múzeum gyűjteményi anyaga 
megduplázódott); kiemelkedő tudományos eredmények, egy „muzeológiai iskola” bontako
zott ki (majd a Szabadtéri Néprajzi Múzeum koncepcionális és tárgyi anyaggal történő „ki
bocsátása” is megtörtént), másfelől a népi vallásosság területén a gyarapodás mérséklődött. 
Egy-egy tárgynak vagy tárgycsoportnak más, komplex feladatok keretében történt behozata
la mellett kivételt jelentett K. Csilléry Klára gyűjtőtevékenysége. K. Csilléryt az „enteriőrben 
megjelenő kép” kérdései foglalkoztatták, s bár ennek publikációban való megjelenései későb
biek (K. C s il l é r y  1971b; 1990; 1991b), a gyűjtemény általa gyarapodott népi grafikákkal, 
emlékképekkel, portrékkal, csendélettel, protestáns használatú profán, történeti képekkel, 
családi fényképekkel.

Az 1960-as évektől a gyűjteményben Csilléry Klára, Györgyi Erzsébet és Varga 
Zsuzsa működésével megindult a fejlődés, majd az 1968-tól önállóvá vált gyűjteményben 
kibontakozó munka 1976-ban, Varga Zsuzsa távozásával megszakadt. 1979-ben, Szacsvay 
Éva kinevezésével megkezdődött a gyűjtemény csomagolása, átköltöztetésének előkészí
tése és az átszállítás előtt revízióval egybekötött újraleltározása. Ekkor kb. ezer tétel leltá
rozása készült el.

A gyűjtemény anyaga először a múzeum törökbálinti raktárában került (becsoma- 
goltan) elhelyezésre, majd 1986-ban megkezdődött a raktár beépítése és a raktári rend ki
alakítása, a tárgyak fotózása. A gyűjtemény kisebb méretű és igen nagy értékű darabjainak a 
Kossuth téri épületbe történő visszaszállítására 1986-1987-ben került sor, 1988-1989-ben 
készült el a polc- és szekrénysor, ezután kerültek jelenlegi helyükre a tárgyak. A 1990-es 
évekre kiderült, hogy a törökbálinti raktár klimatikus viszonyai nem kedveznek a tárgyak 
egy jelentős csoportjának (ikonok, táblaképek, festett szobrok, oltárok stb.), ezért újabb 
tárgycsoportok (Mária-házak, képek, szobrok) kerültek át 1994 és 1996 között a Kossuth té
ri épület egyik raktárnak használt folyosójára. A költözés után az 1980-as évek második 
felétől folytatódhatott a gyarapítás és a tudományos munka azzal a megszorítással, hogy a 
gyűjteményt kezelő muzeológus (Szacsvay Éva) 1981-től a textil- és viseletgyűjteménybe is 
beosztást nyert. Legelőrehaladottabb állapotban az üvegképek feldolgozása állt: a tárgyak 
műhelyek alapján történő beazonosításának kartotékanyaga (Varga Zsuzsa gyűjteményi
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munkája) alapot nyújtott a tárgygyűjtés és a műfaj kutatásának folytatására. Ekkor már a 
terepről a manufakturális, illetve a kegyességi ipar múlt századi tárgyait a magángyűjtés fel
lendülése következtében behozni egyre nehezebben lehetett. A műgyűjtőktől és a Bizomá
nyi Áruház Vállalat üzleteiből azonban sok, igen értékes tárgyat vásárolt a múzeum. Ezek 
közül feltétlenül ki kell emelni Hemző Ilona műkereskedő „tárgyfelhajtó” tevékenységét 
(1960-1980-as évek); ennek köszönhető például, hogy a baranyai szerb templomi üvegké
pek a kutatás és a múzeumok látókörébe kerülhettek. Ismerve a gyűjtemény jellegét, kiegé
szítéseket ajánlott fel Nagyházi Csaba, Vörösváry Ferenc, Román Anna, Rudnyánszky Ist
ván. Utóbbi Közép-Európa legkiemelkedőbb üvegképgyűjteményének volt a tulajdonosa; 
anyagát a múzeumnak szánta, úgy vásárolt, hogy a megszerzett tárgyak a múzeumi gyűjte
ményt egészítették ki (például Európán kívüli tárgyak). Hagyatékát a múzeum 1997-ben 
megvásárolta (ltsz.: 97.11.21-97.11.168). Közép-erdélyi román, görög katolikus templomi 
tárgyakat, képeket, ikonokat is adtak el, de elsősorban az üvegképgyűjtemény gyarapodott 
jelentős mértékben. A gyűjtemény gyarapodásának utolsó húsz évében a Varga Zsuzsa által 
kialakított szempontok megőrzésével, funkcionális és más szempontok kiegészítésével nagy 
ütemű gyarapodás történt, értékes tárgyak és tárgyegyüttesek kerültek a gyűjteménybe. 
Jelentősnek értékelhetjük Paszternák Károly címfestő gyűjteményének megszerzését, amely 
11 000 darab kis szentképet (ájtatossági képet), továbbá könyveket és más ájtatossági tárgya
kat tartalmaz (ltsz.: 87.1.1-87.1.12106). A szentképek között -  néhány 18. századi darabon 
túl -  értékes 19. és nagy tömegű 20. századi képanyag található. 1989-1991-ben jelentős 
gyarapodást jelentett a dunabogdányi tárgygyűjtés 782 darab tárgya.3 Egy többgenerációs 
háztartás anyagának korai része (a 19. század közepétől az 1940-es évekig), valamint családi 
iratok, bútorok, textíliák, a konyha és a háztartás tárgyai, dísz- és emléktárgyak, művelődési 
tárgyak, könyvek, füzetek, kéziratos füzetek, tankönyvek, újságok, rádió stb. kerültek a mú
zeumba, dokumentálva egy család történetét, a zsellérsorból a tanári pályáig ívelő felemel
kedésének kísérleteit, gazdálkodását, mentalitását (lásd Szacsvay  1992; 1998). Jelentős a 
Makkos Mária-zarándoktemplom ezüst offeranyaga: a klasszikusnak számító ember-, kar-, 
láb- és szívformák mellett nyakláncok és gyűrűk. Kiemelendő továbbá azoknak a kolostor
munkáknak, képeknek és szobroknak a gyűjteménybe kerülése, amelyeket a felvidéki ma
nufakturális műhelyek vagy műhelykörök felrajzolása céljából kezdett el gyűjteni Varga Zsu
zsa, és amelyekhez Szilárdfy Zoltántól és másoktól a múzeum alkalmanként kiemelkedő da
rabokat vásárolt. Ezek közül egyedi darabnak számít egy táblára festett kép, melyen rózsa- 
füzéres asszonyok között Nepomuki Szent János látható (19. század közepe), egy felvidéki 
házioltár Nepomuki Szent Jánossal (19. század) és Szent Sebestyén kőszobra (18. század) 
Heves megyéből.

Egy 1992-ben Moldvában tett gyűjtőút után 19 tárggyal gyarapodott a gyűjtemény 
(ltsz.: 92.18.1-92.18.20). Sajátos értéket képvisel köztük egy olajnyomat-együttes, amelyben 
pontos előképei találhatók az úgynevezett „cigány üvegképeknek”, illetve egy gyertyatekercs, 
melyet ma is természetes méhviaszból gyapjúfonállal sok-sok méter hosszúságban maguk ké
szítenek el, és amelynek olyan nagy jelentőséget tulajdonítanak az ember életében, hogy szü
letéskor, keresztelőn, esküvőn, temetéskor is használják. Kallós Zoltán közreműködésével 
más jelentős moldvai kegyességi tárgyakat4 is vásárolt a múzeum. A korábbi gyűjteményi

3 Ltsz.: 89.60.1-89.60.705, 90.88.1-90.88.46, 91.1.1-91.1.31.
4 Ltsz.: 94.8.1-94.8.3, 94.43.1-94.43.2, 94.63.1-94.63.14.



hiányt (kutatásuk is csak napjainkban kezdődött, lásd POZSONY 1997a; 1997b) mára már egy 
jellegzetes és sajátos moldvai tárgyegyüttes (képek, keresztek, amulett stb.) pótolja.

Szintén 1992-ben egy mezőkövesdi hagyatékból kerültek a gyűjteménybe könyvek, 
kis szentképek, iratok, különféle levelek, brosúrák (ltsz.: 92.17.2-92.17.12, 93.36.6- 93.36.10), 
textíliák és különféle háztartási eszközök mellett. 1994-ben kalotaszegi viseletes szobrok, a 
korai bánffyhunyadi faragóiskola termékei (ltsz.: 94.24.1-94.24.2) kerültek megvásárlásra, 
kiállításrendezéssel kapcsolatos előmunkálatok eredményeként. Az egykor Szegeden élt Reit- 
zer család hagyatékából egy református festett mennyezettábla töredékét (Tákos) és egy fü- 
zesmikolai, 18. századi üvegképet vásárolt a múzeum. 1991 és 1997 között műgyűjtőktől 23 
darabbal gyarapodtak az üvegképek.

1997-ben került beleltározásra a Rudnyánszky István hagyatékából megvásárolt, 
159 darabból álló üvegkép- és szakrális tárgyegyüttes (ltsz.: 97.11.21-97.11.180), amely Euró
pán kívüli (indiai, kínai, észak-afrikai) és nyugat-európai (spanyolországi) üvegképeket egy
aránt tartalmaz. Egyedi darab egy bajor „burított üveg”, egy 18. századi viaszszobor és hiány
pótlónak számítanak a vászonra festett szerb ikonok.

1970-től 1997-ig az évenkénti tárgygyarapodást az 1. számú táblázat összegzi, 
melyből látható, hogy az egyházi gyűjtemény gyarapodásában kiemelkedő utolsó időszakban, 
1989-től 1997-ig 1122 tárgy került a gyűjteménybe; ez harmadrésze az egész anyagnak, ha a 
11 ezer darab kis ájtatossági képet külön vesszük. A népi vallásosság tárgyainak gyarapodási 
üteme ebben az időben megfelel a téma kutatásában megmutatkozó fellendülésnek.

A tárgyak feldolgozásának különféle szintjei valósultak meg már az 1970-es évek 
végétől, kiállítások (ezekről később részletesebben szó lesz) és katalógusok, valamint tudo
mányos dolgozatok, publikációk (például Szacsvay  1982; 1991; 1993b; 1993c; V a r g a  1969; 
1973; 1979a; 1979b; 1982; V er ebély i 1993a. 101-107) formájában.

A K. Csilléry Klára által létrehozott szakkata-
A gyű jtem ény  S truk tú rá ja  lógus vegyesen alkalmazta a tárgyak műfaji és

funkcionális tulajdonságait, és így egy össze
tett, jól használható mutatórendszer alakult ki (lásd 2. számú táblázat).

A gyűjtemény tárgyainak használat szerinti rendszere a szakmutató rendszerében 
rejtve megtalálható, mégis a 3. számú táblázatban bemutatom, hogyan épül fel az anyagban 
a népi vallásosság gyakorlatának megfelelő struktúra.

A gyűjteményben a kis ájtatossági képeket külön kezelve 61 százalékban az ott
honi, egyéni, családi ájtatosság tárgyait találjuk, 22 százalék a templomok berendezéseihez 
és a templomi, búcsús szertartásokhoz kötődő tárgyak aránya, 17 százalék azoknak az ará
nya, amelyeket ugyan az otthonokban őriznek, de használni a templomban és otthon is 
szoktak. Műfajok szerinti bontásuk a művészettörténet kategóriái szerint történt, a tárgyak 
egy kis hányada a szertartások különféle kellékei; ezek az iparművészet, az egyházművészet 
területeihez tartoznak, annak provinciális vagy sokszorosított, olcsó változatai. A zsidó val
lási tárgyak lényegében az otthoni szertartások kellékei, műfajilag szintén az iparművészet 
tárgyköréhez köthetők. Ennek az aránynak a kialakulását meghatározza az, hogy templomi 
berendezések csak kivételesen kerülnek ki a templomokból. A múlt század végi templom
építési, illetve -felújítási hullám után már csak alkalomszerűen került ki egy-egy szobor vagy 
kép, más tárggyal történő csere vagy romlás (esztétikai látványként) miatt a templomból, 
adataink szerint sokszor kápolnák vagy a népi kegyesség otthoni oltáraihoz ajándékként. In-

4 1 2  Szacsim Eva



Egyházi gyűjtemény 4 1 3

nen következő generációk révén, házbontások, haláleset stb. miatt jutottak a tárgyak végül 
múzeumi gyűjteménybe vagy a műgyűjtőkhöz. A gyarapítás szempontjai is az otthoni ájta- 
tosság felé fordulnak, ahol a népi vallásosság templomtól elváló, individuális vagy kisközös
ségi gyakorlata kibontakozik.

A gyűjtemény felekezet szerinti megoszlása
Az egyházi gyűjteményben római katolikus, evangélikus, református, görögkeleti és görög ka
tolikus, valamint zsidó vallási tárgyak találhatók. A tárgyak túlnyomó többsége római katoli
kus (12 415 darab), ezt követi a görög katolikus, illetve ortodox (466 darab), majd a refor
mátus (152 darab), a zsidó (56 darab) és végül az evangélikus (16 darab) tárgyak sora.5 
Amennyiben külön kezeljük a 11 ezer darabos (római katolikus) ájtatossági képek csoport
ját, a gyűjteményen belüli arányokat tekintve a tárgyak kétharmad része római katolikus, egy- 
harmad része pedig a többi felsorolt felekezet között oszlik meg. Az arányok a templomok 
belső berendezéseit tekintve eltérőek: református és ortodox, illetve görög katolikus temp
lombelsők mellett csak kevés római katolikus templomi eredetű tárgy található a gyűjtemény
ben. A zsidó vallási tárgyak összetétele is gazdag. A zsinagóga közös helyiségének tárgyait le
számítva valamennyi otthoni ünnepi szertartás tárgyaiból találunk a gyűjteményben, de még 
zsinagógában használatos, személyhez kötődő tárgyakat (imasál [tallit], imaszij [tefflin], tóra
idézetet tartalmazó doboz [battim]) is őriz a múzeum.

Nemzetiségi megoszlás
A tárgyak jelentős hányada (kb. 40-50 százaléka) nemzetiségi eredetű, és e tekintetben a Kár
pát-medence nemzetiségeinek vallásos életére vonatkozó talán legarchaikusabb anyagot a 
múzeum őrzi. Néhány felvidéki, korai alapítású múzeumot leszámítva (Bártfa, Selmecbánya, 
Besztercebánya, Kassa) a katolikus szlovákok, németek, rutének, románok, szerbek vallásos
ságának korai tárgyai a gyűjteményben találhatók. Különösen jelentős a gyűjtemény korai 
anyaga a technika szempontjából. A múlt század végén még elérhetőek voltak a 18. század
ra jellemző manufakturális tárgyak, éppen ennek „divatváltása” esett egybe a múzeumok 
gyűjtőtevékenységének kivirágzásával. Ekkor váltak meg ugyanis az úgynevezett kolostor
munkáktól (melyeket korábban a kolostorokban pergamenre festett temperaképecskékkel ala
kítottak ki, később viaszdomborítások, fa- és rézmetszetek kerültek a kép középpontjába, 
ereklyékkel megrakva, textíliával, gyöngyökkel, bársonnyal, ezüst- és aranyszálakkal gazdagon 
díszítve), és cserélték színes üvegképekre, később olajnyomatokra, metszetekre és más gyári 
sokszorosítású képekre. Kolostormunkákat elsősorban a felvidéki és nyugat-dunántúli tehetős 
vagy korán polgárosodott házakban lelhették fel.

A képdivatot megelőző szobrok divatjának utolsó hullámában szintén nagy meny- 
nyiségű tárgy került elsősorban felvidéki műhelyekből a gyűjteménybe, amelyeket lassan a 
sokszorosított képek váltottak fel, illetve amelyeket a Mária-házakba építettek asztalosok se
gítségével, maguk készítette textília- és művirág-dekorációval; ezek jól illettek a századvég pa
rasztházaiban kialakított tisztaszobák szent sarkába. A szobrokat eleinte házoromfülkékből és

5 A  (róm ai k a to likus , re fo rm átus és o r to d o x )  te m p lo m i tö redékek  p o n to s  a d a to k  h íján  ebben  a k im uta- 

tásban n e m  szerepe lnek .
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alkalmi polcokról kapták meg a gyűjtők, később a Mária-házakba kerülve újra megbecsült tár
gyakká váltak, utolsó „állomásuk” a párhuzamos elrendezésű enteriőr sublótja, illetve a szek
rény teteje volt. A Mária-házak leginkább az északi katolikus palócság és a nyugat-magyaror
szági katolikus magyar parasztság körében váltak kedvelné.

Korai manufakturális termék volt az üvegkép, amely a múlt század utolsó harma
dában lett népszerű az északi palóc és a nyugat-magyarországi katolikus falvakban. E terüle
teken az üvegképek elterjedése az ekkorra kivirágzott falusias szlovák vagy cseh háziiparnak 
köszönhető. A magyarországi szerbeket és románokat szerb és román üvegképfestő centru
mok látták el. így e tárgyi gyűjtemény gazdagon képviseli a magyarországi ortodox katolikus 
műhelyeket, a szlovák evangélikus és katolikus műhelyeket, míg a korszak első hullámában, 
a 18. század végén, a 19. század első felében Magyarországra eljutó üvegképek osztrák és ba
jor műhelyek termékei voltak. A magyarországi képhasználatban az alföldi katolikus magyar
ság szívesen vásárolta a nagy tömegben készült délcseh tükörképeket, melyek piaca Kalocsa és 
a környékbeli tanyák, Szeged és környéke, valamint Békéscsaba környéke volt. Az etnikai sok
színűség nemcsak a házak berendezéseihez szükséges szakrális tárgyak, hanem a templomok 
maradványaiban is megjelenik; nagyobb mennyiségben őrzünk ortodox templombelsőrésze- 
ket, ikonosztázionokat és ikonokat, ortodox táblaképeket, görög katolikus templomi maradvá
nyokat, amelyekhez sok kiegészítő tárgy is tartozik: templomi kenyérpecsételők, gyertyatartók, 
csókkeresztek, templomi támaszkodóbotok és ikonok. A gyűjteményben a református magyar
ság kegyességi életét a dolgok természetéből következően éppen a templomi berendezések 
maradványai dokumentálják; néhány Biblia, Zsoltár, faragott zsoltárszorító, persely, zsoltármu
tató tábla, valamint későbbről nyomtatott kegyességi olvasmányok, képek, úgynevezett igés 
táblák jelzik egy kegyességi irányzat hatását az otthoni ájtatosság megújulására.

A gyűjtemény etnikai sokszínűsége tehát megfelel a századforduló etnikai, vallási 
helyzetének, követve annak arányait is. (Mivel a templomok berendezései egyenként kerül
tek beleltározásra, és esetenként több száz tárgyat is tartalmaznak, a tárgyak darabszám sze
rinti vizsgálata etnikumokra vonatkozóan megtévesztő lehet. Például az ortodox templom
belsők -  töredékeikkel, faragványaikkal -  a gyűjteményi anyag harmadát is elérik, holott va
lójában kb. 4-6 templomból valók.)

Időbeli arányok, technikai megoszlás
A tárgyak egy jelentős része 18. századi (30-40 százalék), és néhány korábbi (16-17. századi) 
tárgy is található. Egy másik nagyobb rész (30-50 százalék) a 19. század utolsó harmadából és 
a századfordulóról származik, és csak egy kisebb korpusz (10-15 százalék) a 20. századi anyag.

A tárgyak nagyobb része manufakturális, illetve korai gyári sokszorosítású tárgy, a 
változásokat elsősorban az egyéni használatú búcsús tárgyakon és a kis szentképek, emlékké
pek műfajában lehet jól regisztrálni. Őrzünk asztalos-festő, templomi ikonfestő, fametsző, 
rézmetsző munkákat, a mézeskalácsosok viaszmunkáit, viaszöntésű képpel készült női kolos
tormunkákat (melyek pergamenképecskékkel, később selyemre festett képekkel, színezett 
metszetekkel, gyönggyel, rézspirálokkal és -szálakkal, ezüst- és aranyfonallal, hímzéssel és 
applikációval készültek, úgynevezett polion munkák) üvegképeket, fafaragó mesterek mun
káit: kereszteket, szobrokat, kálváriákat, reliefeket.

Az egyházi gyűjteményben található a múzeum korai tárgyainak egy része. Az 
1526-os ádámosi templom mennyezete vagy a 16-17. századból származó, templomi erede
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tű, bártfai szobor (Vir Dolorum) csak populáris előzményekre utalnak, a 18. század gazdag 
anyaga a paraszti kultúra korai korszakát dokumentálja. E korszak legjelentősebb tárgy
együttesei a református és ortodox katolikus templomok berendezéseinek maradványai, de 
jelentős számban kerültek a múzeumba ebből a korszakból különböző típusú képek (üveg
kép, kolostormunka, metszet) és szobrok az egyéni ájtatosság tárgyaiból. A református virág
díszes mennyezet- és karzattáblák, szószékek, papi székek, padok nemcsak a népművészet 
korai előzményét dokumentálják, hanem a mesterek munkáján keresztül az átmenetet a ma
gas művészet, iparművészet és a népi asztalos díszítőművészet között. Éppen a 18. század -  
amelyben szélsőségesen elválnak az elit kultúra és a populáris kultúra termékei -  már jól kép
viselt a gyűjteményben. Az ugyanebből a korból származó ortodox templombelsők a 18. szá
zadra kialakult vallási sokszínűséget, a betelepüléseket és az etnikai változásokat követő fele
kezeti változások nyomait tükrözik. A 19. század végi templomátépítések és -felújítások kö
vetkeztében a templomok belsejéből ekkor kikerülő, korai berendezések a múzeumokhoz ke
rültek, így ezek jól nyomon követik azokat a társadalmi, gazdasági változásokat, amelyek a 
17-19. században a templomok építészetében megjelentek.

Kevéssé van rálátásunk a 19. század első harmadának tárgyi világára, pedig ebben 
az időben újra kibontakozik a népi vallásosság egy neokonzervatív irányzata, amely a búcsú
járás és más vallási népmozgalmak felvirágzásával járt együtt. Egyeden emlékünk egy század 
eleji manufakturális úgynevezett „Kiskunsági Madonna” szobor. Ennek a tárgytípusnak a ter
jedése és kultuszban való szerepe viszonylag tisztán látható (B a r n a  1993; Szacsvay- K u ta s  
1996). Más, a század elejére datálható tárgyak, elsősorban képek még nem jelzik a kultusz
ban bekövetkezett változásokat. A 19. század népi vallásosságának megnyilvánulásait a szá
zad közepéből és a század második feléből származó tárgyak segítségével vizsgálhatjuk; ebből 
a korszakból már jelentős anyaggal rendelkezik a gyűjtemény. Ez a „klasszikus” néprajzi tár
gyak gyűjtésének, múzeumi és más kiállításokon történő bemutatásának ideje. így az 1885- 
ös országos kiállítás és vásár és az 1896-os millenniumi kiállítás anyagaival egyidős, majd az 
archaizáló szemléletű gyűjtésekkel tovább növekedő, nagyon gazdag anyag (képek, üvegké
pek, nyomatok, olajnyomatok, Mária-házak, késői kolostormunkák, „burított üvegek” stb.) ké
pezi a kiállítások és kiadványok preferált, mutatós tárgyi anyagát. A népi vallásosság történe
tének e századi anyaga már csak kisebb mennyiségben jelenik meg, és sajnálatos, hogy a nép
rajzi érdeklődés irányváltása (a kereszténységet megelőző vallási formációk, maradványok ku
tatásának túlsúlyba kerülése) milyen egyértelműen mutatkozik meg a gyűjteményben. Alig 
tudjuk bemutatni a két világháború közötti idő népi vallásosságának tárgyait, szinte az 1960-as 
évekig csak véletlenszerűen került néhány darab a gyűjteménybe. Igaz, ez a jelenség -  külön
böző tudományos megfontolások alapján, de -  a múzeumi gyűjtemények mindegyikét jellem
zi, és ma már hiányosságként jelentkezik.

Földrajzi megoszlás
A korai, preferált területekről -  a későbbi perifériákról (Felvidék, Északkelet-Magyarország, 
Erdély) -  gyűjtött vagy szerzeményezett tárgyak száma túlsúlyt mutat ma is; ennek az is az 
oka, hogy a lelőhelyek többnyire a műhelyekhez közeli földrajzi elhelyezkedést mutatnak. Az 
úgynevezett „vallási tájak” vagy búcsúkörzetek is bemutathatok múzeumi tárgyakkal. A gyűj
temény ebből a szempontból továbbfejleszthető, és szükséges is figyelemmel lenni a korai és 
az újabban kirajzolódó vallási körzetek bemutathatóságára. (Például a református kegyességi



tájak -  népszerű, olcsó könyvek, brosúrák vagy kéziratos imák, énekek stb. gyűjtésével való 
-  feltérképezésével vagy az északkelet-magyarországi görög katolikusok házi ájtatossági tár
gyainak pótlásával.) Szobrok, korai képek lelőhelyei a Felvidéken találhatók, a korai képanyag 
a Dunántúlon. Véletlenszerűen kerültek a múzeumba Erdélyből szakrális tárgyak, teljesen 
hiányoznak az erdélyi szászság vallásos életének tárgyai, amelyek egyébként elsősorban zsol
tárok és Bibliák lehettek. Jelentősebb a románság tárgyi anyaga, amely műgyűjtők révén az 
1960-1970-es évektől napjainkig folyamatosan gyarapodott. A közép-erdélyi kis faikonok, fa
ragon, keretezett keresztek, faragott és festett csókkeresztek egy folyamatosan működő fél
népi ikonfestészet meglétét igazolják. Az erdélyi románság által használt, a bolgár műhelyek
ben készült triptichon ikonok (a gyűjtemény legszebb darabjai) kereskedőktől, műgyűjtőktől, 
régiségboltokból származnak.

Aránytalanul kevés tárgy van a gyűjteményben Közép- és Dél-Dunántúl vidékei
ről.6 Hasonló hiányt látunk a Duna-mente (Győrtől Bajáig, illetve a Sárközig) népi vallásos
ságának tárgyainál. Ennek oka talán abban a szakmai meggondolásban rejlik, hogy e vidék a 
legfejlettebb, legpolgárosultabb régiónak számít. Ezért is nagy értékű K. Csilléry Klára duna- 
pataji gyűjtése, valamint a dunabogdányi tárgyegyüttes, a váci kriptalelet vallásos koporsómel
lékletei és a szentendrei gyűjtemény népivallásosság-anyaga, melyek segítenek megrajzolni 
tárgyakban is e sokfelekezetű vidék népi vallásosságát. A palócság és Mezőkövesd a korábbi 
kutatások miatt (Fél Edit, Györffy István, Herkely Károly, Istvánffy Gyula, Kőris Kálmán, 
Kresz Mária, Manga János, Sándor István, Volly István és mások) alaposabban feltárt, és a 
vallásosság tárgyaival is jól képviselt. A népi vallásosságban betöltött szerepéhez képest Sze
ged és környéke vagy a hozzá kapcsolódó búcsújáró körzetek kevés tárggyal vannak jelen.7 
Úgy tűnik tehát, hogy az 1970-1980-as évektől a múzeumok gyűjtőtevékenysége már kiter
jedt a népi vallásosság tárgyaira is (különösen ott, ahol ez kutatói érdeklődéssel is párosult8), 
nincs tehát olyan pótolhatatlan szükség a gyarapításban a földrajzi értelemben vett fehér fol
tok eltüntetésére határainkon belül.

A szerb, dél-baranyai falvak templomainak és otthonainak üvegképei, vászonra fes
tett ikonjai sajátos átmeneti műfajt jelentenek a nyugati és keleti ikonográfia között; a gyűj
teménybe a közelmúltban kerültek kereskedők vagy gyűjtők révén. Csak az 1980-as évektől, 
a műkereskedelem nagyobb mértékű kibontakozásával kerültek a figyelem középpontjába és 
a múzeumok gyűjteményeibe a dél-magyarországi szerb közösségek vallásos tárgyai. A ma
gyarországi szlovák nemzetiség evangélikus tárgyi anyagából énekeskönyveket, Bibliákat és 
úgynevezett Tranosciusokat őriz az egyházi gyűjtemény (vallásos gyakorlatukban mást nem 
is használtak). Ez utóbbiak -  eredeti gót betűs szlovák szöveggel, kottával, a helyben kiala
kult könyvkötő művészet igénybevételével -  az alföldi szlovákság tárgyi kultúrájának legjel
legzetesebb darabjai voltak, melyeket használóik nagy becsben tartottak.

6 A hiányt pó to lja , hog y  az u tóbb i húsz év ben  V eszp rém b en  és P écse tt S. L ackovits E m ő k e  és Im re  M á
ria  m unkásságának k ö szö n h e tő e n  jelentős tárgyi anyaggal g y arapodo tt a  k é t város m úzeum a.

7 E  h iányt ném ileg  e n y h íti Bálint Sándor hagyatékának  tárgyi gyű jtem énye, am ely  S zegeden , a M óra Fe
renc  M ú zeu m b an  k u ta th a tó .

8 Például Szom bathely : H o rv á th  Sándor, S z en ten d re : Soós Sándor, B alassagyarm at: L engyel Á gnes és 
L im bacher G áb o r, S zo lnok : G ulyás Éva, ide  so ro lva  a m ár e m líte tt Pécs és V eszp rém  m úzeum ait.
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A tárgygyarapításhoz különféle szempontokat
A g y a ra p ítá s , fe ldo lgozás a kutatások mindenkori állapota és eredmé-
k é rd é se ih e z  nyei szerint lehet kijelölni. Attól függően,

hogy a tárgyakkal közvetíthető kultúrának me
lyik oldalát kívánjuk vizsgálni, lehetséges kitűzni gyűjtési szempontokat, és ezeket meglévő 
kutatási folyamatokhoz adaptálni, de a gyűjteményi anyag gyarapításának nincsenek és nem 
is lehetnek egységes vagy egyirányú elvei. Az elmúlt időszakban több sikeres kutatás teljes 
korpuszok megjelenését eredményezte a múzeumban (például Átány, Tiszaigar), de egyetlen 
darab tárgy sem került ezek közül az egyházi gyűjtemény anyagához. Sok nyilvánvaló okon 
kívül a kutatás ebben az időszakban a társadalom életének olyan aspektusait vizsgálta, ame
lyek nem kerültek kapcsolatba a szellemi élet vallásos oldalával. Törekedni lehet bizonyos 
szempontok felerősítésére, hiányok eltüntetésére, új szempontok megvalósítására és termé
szetesen egykori hiányosságok utólagos pótlására; ez utóbbira sok példát láthattunk, és az is 
nyilvánvaló, hogy amikor új kutatási, tárgygyarapítási szempontokat alakítunk ki, mindig a 
gyűjtemény vélt vagy valós hiányosságaira gondolunk. A gyarapításban valószínűleg mindig 
jelen van a megfelelő kutatási előzményekre, az elmélyült kutatásokra, a gyűjteményi tárgy- 
ismeretre épülő tudományos kompetencia, de a kutatás kérdésfeltevései nem mindig csapód
nak le a gyűjtemények rendszerében. Például a személyiség szerepét a vallásos élet szervező
déseiben hiába kutatta Bálint Sándor már munkásságának korai szakaszában, senki sem töre
kedett mindeddig egy búcsúvezető vagy előénekes tárgyi anyagának összegyűjtésére és mú
zeumi gyűjteménybe helyezésére. Viszont mindig jelen van a véletlenszerűség; egy „lelet” fel
bukkanásának váratlan pillanata, amely alapvetően megváltoztathatja eddigi kutatásainkat, 
eddigi eredményeinket. Ez is megnehezíti a tárgygyűjtés tervezhetőségét. Felbukkannak 
hiányzó változatok, korai variánsok, műhelyek működésének fontos bizonyítékai, ritkaságok, 
nagy értékű, ritka vagy egyedi darabok, melyek megszerzése mindig fontos láncszemet jelent
het a folyamatokat már ismerő kutató, muzeológus számára. (Példaként említhetjük egy 
BÁV-üzletben megvásárolt, a Kolozsvári Kegyképet ábrázoló kolostormunka esetét, melynek 
restaurálásakor a belső borítón találtuk meg a készítő nevét, a készítés idejét és helyét. Sajá
tos gyakorlat lehetett, és érdekes tény, hogy a katolikus plébános a korai metszetet maga szí
nezte, applikálta, majd a képet maga állította össze 1808-ban a kerelőszentpáli templom szá
mára [lásd Sza csv a y  1993df.)

A gyűjteményi anyag (is) azt mutatja, hogy jelentős tárgyegyüttesek múzeumba ke
rülése kiállítási tervekkel vagy megvalósult kiállításokkal van kapcsolatban. így tárgyvásárlá
sok a közelmúltban is kapcsolódtak a kiállítási munkálatok első szakaszához, tehát nemcsak 
kölcsönzött, hanem frissen megszerzett tárgyakkal is lehetett bővíteni a kiállítási terv koncep
cióit. Ha a kiállítások nem szigorúan a tárgyakból következő gondolatokra, hanem önálló 
(a tárgyaktól viszonylag független) gondolatsorok tárgyakkal történő megfogalmazásával szü
letnek, e kiegészítő tárgygyűjtő tevékenység magától értetődő. A feldolgozás egyik lehetősége 
tehát a kérdések kiállításban történő megfogalmazása és megválaszolása. A gyűjtemény tárgyai 
az elmúlt húsz évben kiállítások sorában kerültek a szakma és a közönség elé.

A gyűjteményi anyag felfedezésével egyenértékű, A magfar népművészet évszázadai
II. Képek és szobrok című kiállítás (Székesfehérvár, 1970) Varga Zsuzsa rendezésében szimboli
kus fordulatként is értelmezhető, mivel általa nemcsak egy új kutatási, hanem egy új kiállítá
si terület is feltárult, amely -  ahogyan az általában lenni szokott -  a műgyűjtők és a múzeu
mi gyűjtés számára is új lendületet hozott. A kiállítás katalógusa az 1980-as évekig, amikor
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hasonló kiállítások rendezése megkezdődött, az egyetlen előzmény és tájékozódási pont volt 
a hazai „Volksfrömmigkeit” gazdag tárgyi anyagához, ahogyan ezt később Szilárdfy Zoltán és 
Barna Gábor több alkalommal is meghivatkozták ( S z i l á r d f y  1994; 1995; B á L I N T - B a r n a  

1994). Ez volt az első szakrális népművészeti kiállítás Magyarországon, amely jelentős hatás
sal volt a klasszikus népművészet kutatóira és a művészettörténészekre egyaránt, hiszen új 
kérdések feltevésére inspirált (népi ábrázoló művészet, folklór művészet, köztes művészet 
stb.). Kiállításokra ezt követően csak nagyon megkésve kerülhetett sor, első alkalommal a mú
zeum Kossuth térre történt átköltözése után, 1981-ben. Ekkor az épület belső átalakítási 
munkálatai miatt üresen maradt folyosóra, illetve paravánsorra minden előzetes készülődés 
nélkül kb. 80 üvegképet helyeztek el, és megnyitottnak nyilvánították. Ez a bemutató szokat
lanul nagy érdeklődést váltott ki, és a „szakrális” anyag újabb csendes elfogadtatásával volt 
egyenértékű. Az élénk érdeklődést az is magyarázza, hogy Nyugat-Európában ekkor érte el 
a tetőpontját az üvegképek iránti szakmai és műgyűjtői érdeklődés, melyet a kiállítások, ki
adványok nagy száma igazol. Talán ennek volt köszönhető, hogy két alkalommal is magyar- 
országi üvegkép-kiállítás nyílhatott meg Franciaországban. Georges Fronsacq történelemta
nár, üvegképgyűjtő az UNESCO megbízottjaként hívta meg a Néprajzi Múzeumot. Első al
kalommal egy átfogó magyar népművészeti kiállítás keretében került sor az üvegképek be
mutatójára Strasbourgban (Peinturessous vérré de Hongrie, rendezte Hoffmann Tamás és Georges 
Fronsacq, lásd még F r o n s a c q  1985). Ugyanebben az évben ugyanezt a kollekciót Bordeaux- 
ban is kiállították (Peintures sous vérré Hongroises, rendezte Szacsvay Éva).9

Az 1980-as évektől kisebb kamarakiállítások (karácsony, húsvét, esetleg más nap
tári ünnep alkalmával) mutatták be az egyházi gyűjtemény anyagát. így került sor 1986-ban 
A z esztendő néprajza című 12 részes kiállítássorozatban a Fogadalmi ajándékok kiállítás bemutatá
sára (rendezte Györgyi Erzsébet); 1987-ben a Gyermek Jézusok karácsonyi kiállításra (rendezte 
Szacsvay Éva), ugyancsak 1987-ben kiállítássorozat részeként A tél című kiállításra, amelyben 
jelentős szakrális tárgyi anyag került bemutatásra Szuhay Péter rendezésében. 1989 húsvét- 
ján nyílt meg a Húsvéti passió című kiállítás (rendezte Szacsvay Éva), amely korpuszok és piéták 
gazdag sorozatait mutatta be. 1990-ben a Néprajzi Társaság a nemzetiségi néprajzi konferen
cia helyszínéül Békéscsabát választotta, ahol a konferenciához kapcsolódva került megrende
zésre Szacsvay Éva jóvoltából az Üveg- és tükörképek a KJrpdt-medence népeinél címet viselő kiállí
tás, melyhez katalógus is készült (S z a c s v a y  1990). A kiállítást változatlan formában mutatták 
be Szegeden 1991-ben, ez alkalommal is Szacsvay Éva rendezésében.10

A Néprajzi Múzeum 1993-ban megnyílt új állandó kiállítása (A magyar nép hagyomá
nyos kultúrája) a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetett e gyűjteményi anyag bemutatására, 
megfogalmazva egyrészt a magyarországi egyházaknak mint a társadalom életét szabályozó 
intézményeknek a szerepét, másrészt az élet ünnepeinek és ciklikus váltásainak a keresztény 
kalendáriumokban rögzített rendjét (S e l m e c z i  K o v á c s  -  S z a c s v a y  1997). A kiállítás kiemel
kedő része a kalotaszegi esküvő rekonstruált templombelsője, amely magában foglalja az egy
kori kispetri és magyarókereki templomokból származó festett berendezési tárgyakat: a Gya-

9 V iszonzásul egy  e lzászi üvegkép-kiállítás é rk e z e tt B udapestre  1988-ban  (E lzász i üvegképek 1 7 5 0 -tő l nap

ja in k ig  re n d e z te  G eo rg es  Fronsacq, lásd m ég F r o n s a c q - K e m p f  1988).
10 A  szakrális g yű jtem ény i anyag irán ti é rd ek lő d ést a pápalátogatás id e jén ek  köze led ése  is m agyarázta; 

1991-ben e rre  az a lkalom ra  nyito tták  m eg a B u d ap es t T ö r té n e ti M ú zeu m b an  a S za krá lis m űvészet cím ű 
kiállítást, am ely  re p re z e n ta tív  b em u ta tó  vo lt a  m agyarországi egyházak m ű v észe ti anyagából (ren d e z te  
D ávid K ata lin ). A  n é p i vallásosság tárgyait az egyház i gyű jtem ény  üvegkép -ko llekció ja  képviselte .
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lui Asztalos János és az Umling család munkáit, melyek a 17. század végétől a 18. század má
sodik feléig mutatják be a stílusváltásokat a kalotaszegi asztalos festőmesterek munkáiban.

1993-ban, az Európai barokk művészeti rendezvénysorozat évében a Néprajzi Mú
zeum a Barokk a magyar népművészetben című kiállításban (rendezte Hofer Tamás, Szacsvay Éva, 
Lackner Mónika, Dám László, katalógus: Szacsvay  1993a) gazdag népivallásosság-anyagot 
mutatott be, amelyhez más intézmények gyűjteményeiből is válogatott, kivételes áttekintést 
adva a magyarországi népi kegyesség tárgyairól mint a barokk tobzódó vallásosságának szel
lemi maradványairól, túléléseiről, népies hagyatékáról. A kiállítás egy szűkített változata Nyír
bátorban is bemutatásra került, Dám László rendezésében.

A Néprajzi Múzeum 1993 karácsonyán mutatta be a Maria-ház című kiállítást (ren
dezte Szacsvay Éva, lásd még SZACSVAY 1994); ehhez a kiállításhoz kapcsolódott a Restauráto
raink munkáiból című tanulmánykiállítás a Mária-házak restaurálási kérdéseiről (rendezte Ku
tas Eszter és Imre Andrea restaurátorok). 1995-ben Népies üvegképek címmel Vácon kerültek 
bemutatásra a gyűjtemény szlovák műhelyekből származó példányai (rendezte Szacsvay Éva).

A gyűjteményi anyag feldolgozása különböző szinteken és mezőkben történik. El
ső lépései a nyilvántartási adatok rögzítésével történnek. A feldolgozottsági szint következő 
foka a mutatók rendszere, melynek ma ismert és meghatározott állapotát a kutatási igények 
szerint lehet és szükséges továbbfejleszteni. (Például a kis ájtatossági képek -  a 11 000 dara
bos Paszternák-gyűjtemény -  ikonográfiái rendben történő elhelyezése és beleltározása lehe
tővé teszi a kutatásban történő közvetlen felhasználást, azaz egy mutatórendszert kikü
szöböl.) A tárgyak megnevezésénél az ikonográfiái megnevezéssel történő kiegészítés teszi 
használhatóvá a szakmutatót (ez az adat a néprajzi tárgyak leltározásánál nem szerepel kívá
nalomként, így a szakmutatóknál a megnevezés [„kép”] keveset árul el a kereső kutatónak ma
gáról a képről). A feldolgozás egy következő lehetséges szintje a műtárgyra mint a kutatás 
tárgyára irányul, vagy olyan vizsgálat, ahol a múzeumi tárgy mint forrás szerepel. A tárgytör
téneti, tipológiai vagy társadalomtörténeti, leíró, elemző, összehasonlító stb. típusú feltáró fo
lyamatokban és kutatásokban a tárgyakra történő hivatkozás publikált forráskiadványok nél
kül végeredményben lehetetlen, vagy csak a múzeumokban dolgozók számára elérhető. 
Ezért a múzeumi munka alaptevékenységének legfontosabb része a katalógusok kiadása, 
amely azonban -  a szándékok ellenére -  a Néprajzi Múzeumban nem vált folyamatossá. 
Ugyanakkor éppen az egyházi gyűjtemény egyik tárgycsoportjáról, az üvegképekről jelenhe
tett meg önálló kiadvány (SZACSVAY 1996a), a múzeum 1990-es években megkezdett tárgy- 
katalógus-sorozatának második köteteként.

A számítógépes adatfeldolgozás a feldolgozás alapszintű folyamatait (leltározás, 
nyilvántartás) finomíthatja, meggyorsíthatja bizonyos múzeumi munkák elvégzését (például 
katalógusok kiadása), megkönnyítheti a tárgyak múzeumon belüli kezelését, kutatásba való 
bevonását. Ennek valamennyi szempontja egyelőre még nem érvényesül a rendszerben; hi
ányzik a tárgy pozíciójára és állapotára vonatkozó adatbázis, amely a restaurálás és a konzer
válás mozzanatain kívül folyamatosan követné a tárgyak állapotának (kiállíthatóság, fotózha- 
tóság) változásait.

Az egyházi gyűjtemény gyarapításában az újabb kutatási irányoknak a megjelenése 
előrevivő lehet. A balassagyarmati Palóc Múzeum például néhány éven át intenzíven gyűjtöt
te a római katolikusok használatából a vallásos ponyvaanyagot.11 Ez elősegíti azt a kutatási

11 E n n e k  feldo lgozása  L engyel Á gnes m u zeo lógus O T K A -ku ta tásának  p rog ram ja  volt.



irányt, amely az elit és a populáris kultúra érintkezéseinek feltárására irányul. Jó volna a töb
bi felekezetnél is hasonló forrásanyagot gyűjteni. A vallási vezetők környezetének tárgyi vi
lágát is dokumentálni kellene. Az egyházi gyűjtemény nem mondhat le arról, hogy továbbra 
is gyűjtse a 18-19. századi műhelyek vagy műhelykörzetek, ismert mesterek munkáit. 
Enélkül nem remélhetjük e területen a kutatások előrehaladását, holott a műhelyek tevékeny
ségének felrajzolásával -  a két diszciplína közti területen -  adós a két szaktudomány.

A gyűjteményben egy-egy korszak anyaga hiányos, ez megnehezíti a folyamatok, 
változások vizsgálatát. Minthogy a gyűjtőket visszariasztotta a használatba vett tárgyak „silány
sága” (a műtárgyjelleg hiánya, illetve anyaguk: pléh, bádog, üveg, papundekli, alumínium, 
műanyagok stb. miatt), nem hozták be azokat a múzeumba: e tárgyak állapota a mindennapi 
használat során olyan mértékben romlott, kopott, hogy használóik nem is őrizték meg. így 
ma már szinte lehetetlen pódólag megszerezni, legfeljebb véletlenszerűen kerülnek elő.

A határon kívüli régiókban előre megtervezett gyűjtésekkel lehetne pótolni a hiá
nyokat. Kárpátalja és a volt Jugoszlávia magyar falvainak szakrális tárgyait, valamint a burgen
landi tárgyakat is gyűjteni kellene, mert Erdélyből és Moldvából való tárgyakkal elegendő 
számban rendelkezik a gyűjtemény. Felvidék területén a klasszikus tárgyakat követő korsza
kokból egyáltalán nincsenek tárgyak, ennek pótlására is szükséges gondolni. (A szomszédos 
országok helyzetében nagy eltérések mutatkoznak aszerint, hogy működik-e néprajzi múze
um vagy gyűjtemény, és hogy az ottani kutatók milyen kutatási terveket, programokat tud
nak megvalósítani. Valószínűleg közös projektek segítségével lehetne tervszerű tárgygyűjté
seket megvalósítani.) Mindezt akkor, ha továbbra is a magyar nyelvterület egészének népi, 
populáris kultúráját kívánja a múzeum gyűjteni és bemutatni.

Végül szólni kell a jelen folyamatairól is. Az 1990 óta eltelt időszak a vallásos élet 
felvirágzásának korszaka lett, kisebb-nagyobb csoportok, vallási egyesületek, vallási közössé
gek jöttek létre és működnek, jelentős hatással a társadalom egészére. Kutatásukkal párhuza
mosan tárgyi anyaguk gyűjtése is fontos feladat. Mivel e közösségeket a szokott módon, a 
kívülről történő megközelítéssel (interjú) vizsgálni nem nagyon lehet, kérdés, hogy hogyan 
lehet gyűjteni közösségeikből tárgyakat.

A vallási tárgyak gyűjteményének gyarapítását tervezni éppen a fentiekhez hason
ló problémák miatt elég nehéz, e tárgyak a vallásos gyakorlat eszközei, amelytől nem tudnak, 
nem lehet, nem szokás megválni. Szinte véletlenszerű, ha a családokban bekövetkező hirte
len események (halál, betegség, elköltözés, házépítés, bontás stb.) miatt mégis felkínálnak tár
gyakat a múzeumoknak. Ezért is fontos volna, hogy a gyűjteményi anyagot videogyűjtemény 
egészítse ki, amelyen az események tárgyi környezetét is dokumentálni lehet.

Feldolgozottság szempontjából a gyűjteményben néhány tárgycsoport a kezdetek
től a kutatások előterébe került, a tudományos érdeklődés irántuk napjainkig folyamatos, Így 
például a templomberendezések (református és ortodox), képek, ikonok (üvegképek, kolos
tormunkák, kis ájtatossági képek), szobrok, Mária-házak stb.; ez az áttekintés törekszik a tár
gyalás megfelelő helyeinél azokat a publikációkat bemutatni, amelyek a gyűjtemény tárgyai
val kapcsolatosak. Ez alkalommal azonban nincs lehetőség arra, hogy tudománytörténeti fo
lyamatokba ágyazva is bemutatásra kerüljön a gyűjteményi tárgyakkal kapcsolatos témakörök 
hazai és közép-európai irodalma.

4 2 0  SzacsvaM Éva
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M ellék le tek

1. számú melléklet. Díváid Kornél: Árjegyzék tárgyakról (EAD 131/1909) 
A jegyzékből csak az egyházi gyűjteménybe került tárgyakat soroljuk fel.

8 0 9 2 1  G y e rty a ta rtó , sárgaréz, kicsiny n e h é z  2 K
8 0 9 2 2 , 8 0 9 2 3  2 d ib  « « k ö n n y ű  2 K.
8 0 9 2 4  T é rd e p lő  M ária házfü lk éb ő l fafaragvány X V III. sz. 1 K.
8 0 9 3 0  R ézgyertya ta rtó  nagy 2  K.
8 0 9 3 4  Szt. F ló rián  fafaragvány h ázhom lokza tró l, Is tv án  háza  3  K
8 0 9 3 5 /a -c  M ária  szobrocska  s k é t angyal fafaragvány Is tv án h ázá ró l 3  K
8 0 9 3 7 /a -c  N ép . s z t  J án o s  2 bányásszal fafaragv. » 3  K
8 0 9 3 8  M ária  szobrocska, 8 0 9 3 9 /a ,b  2  bányász, 8 0 9 4 0  csillár 9  K.
80941  vasm écses Istvánházáró l
8 0 9 4 2  M ária  szobo r fa, fe h é rre  festve  István  háza  1 K.
8 0 9 4 4  M ad o n n a  szo b o r fa, láb án ál 3  alak B élabányáról 1 K. 6 0
8 0 9 7 3 /a ,b  K ét bányászszobrocska fa, S zen tan tal 3  K
8 0 9 8 3  Jé z u s k a  szobra, bábalakú  X V III. sz. 10 K.

2. számú melléklet. Sztripszky Hiador királyi segédtanfelügyelő, Máramarossziget, levele 
(EAD 90/1909)

N agyságos igazgató Úr!

Ju liu s  4 -én , vasárnap  gy o rsá ru k én t vasú tra  adattam  egy láda k ü ldem ény t, m in t M áram arosban  te tt 
g yű jtöge tésem  eredm ényét. V alam ennyije  fafaragás. A  g y e rty a ta rtó k , csillárok stb. m in d an n y ian  rég ib b  
id ő k  te rm é k e , m e rt m a m ár... c ifrább , gyári p o rték ák k a l d ísz ítik  az o roszok  tem plom aikat, fá juk-erde- 
jük  s in csen , úgy m in t ha jd an áb an  v o lt s a faragásra id e jü k  s incsen  a m egváltozo tt é le tv iszonyok  m iatt.

L egérdekesebbek  k ö z tü k  a szobor-ho lm ik . A  g ö rö g  sze rta rtás  m a ilyent n e m  tű r  m eg, a  te m p 
lo m b a n  csak festm énynek  ad n ak  helyet. Régi id ő k b e n  azo n b a n  n em  ju tha ttak  o lyan  szép  fes tm én y ek 
hez , m in t a m ai 5-10 koronás o la jképek , Így hát fa rag o tt faszobrokkal p ó to lták  a gö rög  rítu s tó l m eg 
k ö v e te lt ikonosztáz  (képállvány, m ely  a p ap o t a n é p tő l e lk ü lö n íti)  képeit. Az új idők  azo n b an  ezek e t 
is e lsö p ö r té k  -  ki a tem p lo m  pad lására , tornyára. É n  in n e n  szed eg e ttem  őke t össze nagy k inna l 
a p o rb ó l. V an köz tük  elég é p  fe n ta rtá sú  is, de  a leg tö b b je  csonka. M estere ik  nagyon  te rm észe te sen  
a n é p b ő l te ltek  ki, bám ula tos p lasz tika i é rzéke  lévén  a  hucu l-o ro sznak . M űv észe ttö rtén e ti és e th n o - 
g rap h ia i é r té k ü k ö n  kívül m ű v e lő d é stö r tén e ti je len tő ség ü k  is van  ezek n ek  az egy darab  fábó l fa rag o tt 
szo b ro k n ak . M áram aros u.i. a ku ltu rá tlan ságnak  k lassz ikus hazá ja  -  Így van  legalább kikiáltva. H ogy  
m en n y i b e n n e  az igaz, ezek  a fafaragások  m utatják . A n n y i tény, hogy  a R óm ával való egyesülés e llen  
itt k ü z d ö tte k  a leghevesebben  és a leg tovább, m e rt m ig  a nyugati m egyék o roszai 1646-ban  u rizá ltak , 
M áram aros  m ég  1760 körü l is „ igazh itű” d isun itus volt. M ár m ost m iféle  ku ltu ráram la tok  h u llám o z
h a tta k  itt e zen  a görbe  fö ld ö n , hog y  a pravoszláviie ez  e rő s  fészk ibe  a la tin  sze rta rtás  szob ra inak  h a 
tása ju to tt  á t G alicia lengyeléitő l és o roszaitó l a m aga bá ro k  form áival! [K iem elés az e redetiben .] 
E n n e k  é rd em es  volna  a  végére  járn i.

A m i tő lem  telik , m eg teszem . Szabad dé lu tán ja im at, ünn ep n ap ja im a t k irándu lások ra  haszn á lo m  
s am it é rd em esn ek  ta rtok  a  m ú z e u m  szám ára, m egszerzem . E zek  a do lgok  jó ré sz t R ahó és K őrös

m ező  községekbő l valók; ezen k ív ü l gyű jtö ttem  m ég  B isz tráró l, K islonkáró l és Szeklencérő l. A z in n e n  
gyű lt d a ra b o k a t néhány  n ap  m ú lva  ú tn ak  indítom . N a g y o n  ö rv e n d e n ék , ha  a m ú zeu m n ak  m egfe le lők  
le n n é n e k , segédtanfe lügyelő i lenyugd ijille tékeze tt f iz e té se m  m ellé  nagyon jó l esnék  ném i m ellékest 
k e re sn e m  velük.



A  láda ta rta lm a  ez:

2 db  szürkés szo b o r K őrösm ező  1741 évi fa tem plom ából 
1 " p iros gö rb e  szo b o r R ahóró l
1 " 3  ágú gyertya ta rtó , gyapjúval á tfo n o tt, K ő rö sm ező
2 * » farago tt
1 " " k e rek ta lp ú  »

1 " v izfestésü  fa táblára k észü lt k é p  1741-ből * (h o zzá ta r to zó  darab ja it, am elyeken
az évszám  van, k é ső b b  k ü ld ö m )

1 " o lajfestésű » B isztra,
1 " » ke resz t tö re d é k e  «

1 " fa rago tt csókkereszt, k ézbe li, K ő rösm ező
1 . .
1 » » sz íneze tt fa ligyertya ta rtó  «
1 " angyal szobor, a ranyozo tt R ahó  
1 " K risztusfej, tö rzs  né lkü l R ahó
3  " fe h é r fes te tt hárm as g y e rty a ta rtó  K m ező
1 " b a rn a  « egyes » »
4 » » » egyszerű  »
1 » olajfestm ény: sz. M iklós a b u n d á b an , m áskép: té li M ikulás (n ép iesen ) B isz tráró l
1 * hosszúkás faligyertyatartó , K m ező
2  " nagy, zö ld -szines farago tt 3-as g y e rty a ta rtó  2  db  ta lp a  (Szára k ü lö n  m egy) R ah ó  78170 ,

78172

2 ...........................................................  * •  •  (  ■ ” ■ )  *
és a gyertya ta rtó  felső egyik szá rának  le tö rö tt drb ja  

(31) 1 /2  db  talp , fes tetlen , m ély íte tt d iszű  m agos gy tartó ró l. R ahó. (Szára k ü lö n  m egy)
7 8 2 7 7  (3 2 ) Csillár, zö ld  festésű , 2  arcú  angyal fővel. Ö sszes m ellék le te i fa forgácsban eg y ü tt v an 

nak , a  le tö rö tt da rabok  része i szám ozva 
2 db  tilinkó. A  likné lkü li Felsöapsáró l, a régi R ip inyérő l 

7 8 1 8 3  1 " m adárcsapda h o z zá ta rto z ó  fapálcikával. E bben :
1 * k o p p an tó  A lsókalocsáró l és 

7 8 2 1 2  1 " vastag viasz gyertya.

Szász K ároly ú r jóvoltábó l 5 0 0  kr. Írói segély t kap tam  m árcius végén: é p en  jól jö tt  az  átkö ltöz- 
ködéshez . A m i be lő le  m egm arad t, u tazása im ra  fo rd íto ttam . A  tá rgyakért az egyházaknak  egy-egy új 
k ép e t, zászló t, füstö lő t, p é n zsz ed ő t Ígértem , m agánosoknak  p ed ig ... vallásos könyveket. K ész
k iadásaim  jegyzékét legközelebb  kü ldöm ; a d d ig  szíveskedjék  a tárgyak m úzeum i é r té k é t m eg á llap í
tan i, e h h ez  az tán  hozzászám ítan i kész k iad ása im ... ö sszegét és én  m eg  leszek elégedve a  ha tá ro zatta l. 
Csak é p en  éln i akarok, m egéln i. S zerény te len  n e m  akarok  lenn i.
L egköze lebb  guzsalyt, d o m b o rm ű v ű  g y e rty a ta rtó k a t, festm ényeket, szob rokat és tem p lo m i m an k ó k a t 
kü ldök .
M áram arossziget, 1909. V II. 6. F ő té r 9. I. N agyságodnak  kész szolgája D r. Stripszky H ia d o r

78211
78 1 7 3
78175

7 8 1 6 9

7 8 2 7 0

78 1 9 4

78214

(29 )

(30 )
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3. számú melléklet. Sztripszky Hiador tárgyvásárlási jegyzéke (EAD 90/1909)

S z ín eze tt fa rag o tt körös d iszű  g y e rty a ta rtó  2 db 2 K o r .-

F e h é r » » 4 » 1.-
V ésett d iszü  egyszerű  » - .4 0 .

7 8 2 8 0 zászló ta lp - .6 0

1 gyapjas g y e rty a ta rtó , hárm as 1.-
2 - 5 b a rn á ra  fe s te tt g yertyatartó  4  d rb -
6 - 8 fe h é rre  " " 3  d rb .80

fes te tt fa rag o tt » 1 -
hárm as gy e rty a ta rtó , 2 db  (egyik a lakokkal) 2-

7 8 2 4 3 -4 furu lya, 2  d rb 1 .-

13 k o p p a n tó - .6 0

O la jfestm ény  -  téli M ikulás - .6 0

14 gyapjufésű 1 .-

1 5 -1 9 p a tro n o s  kép , 5  db 2 . -

o la jfestm ény  deszkára  (O roszkő rő l) 1.-
fakeresz t, v ése tt - .5 0

csillár, fáb ó l 2 -
7 8 2 2 1 a  b K irályi a jtó  (tem plom i) ikonostas 1 .-
7 8 2 2 0 a  b » - .6 0

Jéz u s  a m e s te r (k ép  deszkán) 1-
U to lsó  vacso ra  és az 1741 évi deszkafestm ény , 2  db 5 . -

H en g era lak ú  k ép k ere t oszlopok -
7 8 2 6 7 -8 T em p lo m i tám aszbo t, 3  d b  S zek lencérő l 1.-

F eszü le t festm ény, kétoldali 1 .-
M ária  " gyerm ekkel - .4 0

2 db  vászo n k ép  
S zobo r fáb ó l (könyvvel)

- .4 0

78168 " " feszület 
" « " csonka

Íg értem  é rtü k  
10 K or. é rté k ű  
fö lszere lés t 
a  tem p lo m n ak

7 8 1 9 0 " " im ádkozó alak 
" " kezére  fe jé t tám asz tó  2 db 
" " piros, fekvő he ly ze tű

10.-

guzsaly  (B isztráró l) 1.-
7 8 2 4 5 vajverő -

füstö lő  tö red ék ek -
78 2 1 5 F arago tt színes nagy gyertya ta rtó , szív  alakkal (S zek lence) 1.-
78167 N agy v ászo n k ép  (Szeklence) - .4 0

M adárcsapda  (A lkalocsa) 1.-
78247 csiho ló  (O roszkő ) - .4 0

7 8 2 3 5 -6 m o g y o ró tö rő  2 db - .6 0

szobor, k isebb , 5 db 5 . -

[összesen] 4 6  K o r 3 0

E z ek h ez  kész  k iadásaim  7 kiszállás alkalm ával összesen: vasúti jegy, fiaker, h o rd á r, csom agoló 

h o lm ik  podgyászd ijak , le lőhely rő l M sz ige tre ... 82
A  V isóvö lgyön  fe lad o tt 2 zsák, s lád a  és 2  szabadon  jövő  kerep lő  a fe n ti k im u ta tásba  nincs b e 

lefoglalva
B udapest, 1909. julius 17. 

D r. Stripszky H iador.
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[Kisebb jegyzék a levél alján:]

Fakereszt, tiszafa Visóorosz 2.-
* csonka Oroszkő -.40

metszett gyuzsaly Havasmező -.40
78238-40 gyapjuguzsaly 3 db Havasmező -.20
78250-51 horgolótű 2 db » -.20

78278a b-78279a b karmantyú 2 pár » 1. 20
78248-9, 78252-64 orsó 15 db » 1 -

78265-6 gyapjufésü » 1.-
harisnyaszövő « -.20

78234 pokrócszövő « -.20
78229 sulyok Petrova -.30

juhászkalán 4 db Havasmező 2.-
fakalán 3 « « 1.20

78205 fapohár Havasmező -.20
faedény 2 db « -.40
festett gyertyatartó 2 db Oroszkő 1.-
4 Karmú gyertyatartó » -.60
üvegkép 2 drb -.80

78233 fazár kulcsa Petrova -.10
Miklós-Mária fülke Oroszkő 6 .- értékű képet Ígértem neki

78276 Kereplő (nagypénteki) Havasmező 1.-
78275 " » Oroszkő .-2
78177 tömjéntartó » -
78273 pipaszurkáló cinből Petrova -.10

Kőrösmezei fehér kandeláber 2.-
[összesen] 24. 50

Készkiadásaim ezen kívül 3 napon át
Fiaker 24.-
borravalók stb 2.-

4. számú melléklet. Levélváltás a kemsei református templom festményeinek ügyében 
(EAD 43/1913)

Dr. Térey Gy. levele (Országos Magyar Szépművészeti Múzeum)

A Magyar Nemzeti Muzeum Néprajzi osztályának Budapesten

A kemsei ev. ref. egyházközség részéről Szentpétery Pál tanító úr, csatolt levelében, a község 
templomának bibliai képekből és magyaros régi díszítésekből álló „magyaros mozaik” festményeit 
kínálja. Ezekre a Szépművészeti Muzeum nem reflektál. A műemlékek orsz. bizottsága előadójának, 
Éber László dr. úrnak véleménye szerint azonban -  minthogy a templom 1840 körül épült s Így mű
emléki szempontból alig jöhet tekintetbe, a magyaros mennyezetfestményeknek, -  melyek bizonyára 
nem mozaikok, hanem deszkára festett ornamentumok -  leginkább a Néprajzi Múzeumban lenne 
helyök. Van szerencsém ezért a levelet azzal a megjegyzéssel átszármaztatni, hogy Szentpétery urat 
erről egyidejűleg értesítem.

Engedje egyébiránt teljes tiszteletem nyilvánítását,
Budapesten, 1913 márczius 13.

Dr Térey udv. tan., igazgató h.



Egyházi gyűjtemény 425

Az eredeti levél:

Tekintetes Igazgatóság!

1840 év körül épített templomunkat lebontatni szándékozunk. E kis ref. templom tetőzete 
magyaros mozaik festéssel van ellátva, mely bibliai képek és magyaros régi díszítésekbül áll.

Most egyházam megbízásából van szerencsém kérdezni, miszerint nem óhajtja-e a Tekintetes 
Igazgatóság ez érdekes és ritka mennyezet festéseket a múzeum számára megszerezni, mielőtt a bon
tás alkalmával elpusztulnának? Ha igen, úgy méltóztassék megvizsgáltatások és megszerzésök végett 
megbízottat küldeni. U. v. állomásunk Sellye, hol fiákkert mindig lehet kapni. Szíves értesítést kér 

Kemse, u. p. Zaláta, Baranya vm.
1913, febr. 27

tisztelettel 
Szentpétery Pál 
ref. ... tanító

A levél alján Györffy István feljegyzése:

Küldjön bő leírást és árajánlatot a mennyezetről. A leszedést és vasúthoz szállítást ők fedezik 
mi pedig a vasúti szállítást. 913. III. 28. Györffy.

Györffy kérésére tudománytörténeti értékű leírás érkezett a lelkésztől a templom belső 
berendezéséről, építészeti szerkezetéről. A levélből a számunkra különösen értékes részle
tek olvashatók:

A templomhoz most torony van építve. Eredetileg külön templom és külön harangláb állott.
A templom typikus „ormánsági” „talpas” templom. Fundamentom nélkül épült. A templom helyét 
agyaggal feltöltöttek és jól lesulykolták. Erre fektették a négyszögbe összerótt [sic!] hatalmas talp- 
„»„..nHílriit A taloakba megtámogatott oszlopokat. Ezekre a tetőt. A közét rekesztett fallal vagy 
sövény tapasztással falnak készítették. Valamikor itt az urmansaguau lflfllí dyCV. ,^.jplomok voltak. 
Száz évvel ezelőtt a mi falunké [Sellye] is ilyen volt.

Amikor az árvíz többször fenyegette, emelőrudakkal egyszerre felemelték s alája csúsztattak 
hengeresre faragott fatörzseket és a templom elé fogták a falu összes lovait és úgy huzatták fel 
a domb tetőre a völgyből teljes egészében. A drávapalkonyait pedig az 1832-iki nagy árvízkor kivitte 
a temetőbe (2 kilométrnyire) a viz s ott akadt meg egy nagy nyárfában. Éhez pányvázták a templo
mot és úgy vonszolták vissza. Ma már talpas templom nincs több nálunk. Csak a kemseiü Ennek 
a napjai is meg vannak számlálva! Még ezen a nyáron újat építenek helyette!

Nagyságos Uram! Nem jó volna-é erről az utolsó maradványról pontos mérnöki rajzot, 
színezett képet, vagy legalább fényképet készíttetni múzeális szempontból? Vagy nyomtalanul tűnjön 
el teljesen?

A templom kicsi. Belvilága 6.18 m. széles 12.70 m. hosszú és 4 m. magas.
Festett az egész mennyezete. Veresre festett léczekkel ez a mennyezet 129 téglány alakú 

(90*65 cm. belvilág) mezőre van osztva. A festék színe élénk és kivéve talán 3 mezőt, mindenütt tel
jesen jókarban.

A deszkák 2 cm vastagok 21-21.5 cm szélesek és 4-5 mezőt végigérő hosszúak. A festett 
oldalukon jók. A másik oldaluk is elég jó. Van egy pár szúette. A deszkák leszedése szerfelett sok 
gondot kíméletet igényel. Régi fajta kovácsolt szegekkel vannak felverve miket a deszkák megsértése 
nélkül nem lehetne kivenni. Az egyház fogja leszedetni és pedig úgy, hogy amely szeg nem enged, 
azt a deszka és gerenda közt vékony ráspolylyal elvágatja. Egyszóval a sérületlen leszedést garantálja 
az egyház.
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A festett mezők érdekesek, van köztük sok, ami meglepően szép. Sok magyaros motivumu 
tulipán, rózsa és rozmarin díszítés. Sok cseréptál, virágkosár, virágváza. Talpas kehely (husszita remi- 
niscentia.) Almába szúrt rozmarin, mint a szűzi szerelem jelképe. Egy mezőben összeszedve a ma
gyar kalapdíszek: árvalányhaj, darutoll, rozmarin, rózsa! Másutt két darutoll közt mocsári írisz! 
Cseréptálban szekfűk. Virágkosárban gyöngyvirág.

De legérdekesebbek a bibliai illusztrácziók és a kálvinista egyházi élet, cultus illusztrácziói: 
Noé galambja olajággal szájában. A XXXIII. Zsoltár zeneszerei: lant, hegedű, síp, trombita. Sőt a 
duda is. A XLII. Zsoltár szomjuhozó szarvasa, mely a .kies kútfőre” vágtat. Egyik mezőben az 
Ótestámentomi főpap, Úrim és Tumminn-ja, drágaköves négyszegletű mellvédője. Másutt a biblia 
„eszterág”-ja: a gólya szájában kígyóval. Amott a kakas, melynek szavára Péter megtagadta mesterét. 
Itt a nap mosolygó képe ontja 12 sugárkévéjét amott az ótestámentomi templomkárpit félrevonva, 
hogy láthassuk a mögötte nyugvó páskabárányt. Sőt még a Jób könyve tengerben hánykolódó nagy 
Leviathánja is felösmerhető. A többi mező szép virágdiszitésű, köztük egy pár megkapó színhar
móniával. A középső mező négy sarkában négy fehér róza. Felül egy repülő fehér galamb visz a szá
jából lelógó babérkoszorút. A koszorú által bekerített helyre ez van Írva: „Eben az Esztendőben 
kösszütetett az Annya Szentegyhaza az 1834 bek Esztendőben, Pósa Jószeb [sic!], Öreg Biró Mihó 
József Öreg Esküt.”

A régi öregek tanuságtétele szerint vannak festett deszkák, miket még a szomszéd Zaláta régi 
templomából hoztak át. Azt hiszem ezek közé tartozik a karzat alatt levő 27 négyszög, mely legna
gyobb részt dekoratív festésű.

A levél írója, Csikesz Sándor református lelkész a karzat és a szószék hasonló díszítéseit is 
felsorolja. Leírja az úrasztalát is; ezt más stílusúnak, talán német eredetűnek gondolja a be
tűmaradványok alapján. Mint írja, ezeket a berendezési tárgyakat esetleg megtartja a gyüle
kezet. Javaslatot tesz az árra; ezt végül összesen 486 koronában állapítja meg.

5. számú melléklet. Csányi Károly igazgatóőr jelentése, másolat az Iparművészeti Múzeum 
471/1912. számú átiratáról (EAD 44/1913)

Méltóságos Uram!

Megnéztem a Magy. Bikali ref. templomot. A templom a mennyezeten olvasható felírás szerint 
átalakíttatott olyképpen, hogy megnagyobbították. A felírás, mely a mennyezet korát is meghatározza 
a következő: „Készített elsőbe ez a kar M. L. Baronissa Korda Susanna asszony, Isten házához való 
kegyességéből 1697. dik Észt. Megtágasíttatván pedig a Templom kőfalának Délfelől való része.
Ez a kar is a Mennyezetnek Délfelől való részével és az asszonyok székivel együtt újra építetett a 
M. Bikali Ref. Eklézsia költségével 1794. Esztendőben.”

Az újabb rész olyan mint a mellékelt fénykép, a régibb rész inkább a természetben levő virá
gokhoz áll közelebb, ill. virágcsokrokat ábrázol.

[...] tudtommal a Műemlékek Orsz. Bizottsága még nem adta meg a lebontásra való engedélyt; 
ugyanis XV. századi jó, ill. szép két mérműves ablak van a szentély déli oldalán és kívül ebből a kor
ból való támpillérek állnak.

Ma voltam Magyar-Fülpösön megnézni az ottani régi ref. templomot, melynek szintén érdekes 
festett mennyezete van a XVIII. századból. A májusi nagy szélvihar elvitte a templom tetejét, azóta 
tető nélkül áll, most kezdik újból befödni, természetesen új mennyezetet is kap, a régit eltávolítják. 
Én a mennyezetért 150 koronát Ígértem, ha ezt Méltóságod jónak látja, méltóztassék mielőbb 
Beresztelki ref. lelkésznek írni és a Józsefet megfelelő utasitással, akkor, ha a pap a lebontás idejét 
tudatta, oda küldeni, hogy a lebontásra ügyeljen és csomagoltassa el a mennyezet deszkáit. [...]
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Magyar Nemzeti Múzeumnak Budapest

Vidékünkön, a gorál (lengyel) nép házaiban elvétve találni régi olajfestékkel üvegre festett ké
peket. [Kiemelés az eredetiben.] Az utóbbi időben ezen képek iránt nagy érdeklődés támadt: külföldi 
múzeumok megbízottai, idegen etnográfusok vásárolják össze s miután már igen kevés van belőle, 
ugyszóllván alig kapni már, én azon kérdéssel fordulok Nemzeti Múzeumunk Nagyságos Igazgatósá
gához, hogy vájjon a mi magyar Múzeumunk gyűjteményei között vannak-e ilyen képek s a mennyi
ben nincsenek, nem kivánatos-e a beszerzésűk? Mert elmúlik még néhány év s akkor ezen képeknek 
teljesen nyoma fog veszni és semmi áron sem lesznek beszerezhetők.

Jeleznem kell, miről van szó. Ezen képek kivétel nélkül szabadkézzel vannak festve többnyire 
bibliai vagy szentek életéből vett jeleneteket ábrázolnak. A festés szörnyen primitiv de felette érdekes 
és eredeti. Valami gorál naturalista készíthette ezen képeket, ezt a kivitel és a keretezésben látható 
hasonlatosságról következtetem. A képek sarkaiba virágdíszek (tulipán, s hasonló motívumok) vannak 
festve. Az üveg talán a létezett legelső táblaüveggyárból kerülhetett ki, mert nagyon hibás. A képke
retek egyszerű feketére mázolt, rovátkolt fenyőfából készültek.

Ismétlem, hogy már igen kevés ilyen kép található, ezek között is sok az elhasadt vagy a ko
pott, a mennyiben tehát M. N. Múzeumunkat érdekelnék ezen képek, kérem szíveskedjenek ezt ne
kem megírni, ez idő szerint Nemzeti Múzeumunk részére még tudnék nehány ilyen képet beszerez
ni, ezt készséggel tenném meg.

A képek származásáról, koráról nem tudok Írni, mert nem kutattam utána, ezt valami szakem
bernek kellene eldöntenie; az ügy iránt való érdeklődésemet pusztán a külföldi múzeumok itt járt 
megbizottainak szorgos kutatása keltette fel, ennek folytán kötelességemnek ismertem erre N. M.:k 
figyelmét is felhívni.

Nagy tisztelettel Stercula Jenő gyógyszerész, Jablonka, Árva m.

6 . s z á m ú  m e l lé k le t .  S te r c u la  J e n ő  g y ó g y s z e r é s z  le v e le  ( E A D  9 4 / 1 9 1 2 )

7. számú melléklet. Stercula Jenő gyógyszerész levele (EAD 34/1913)

A Magyar Nemzeti Muzeum Néprajzi Osztályának Budapest

34/913 sz. soraikra hivatkozva, a mai postával küldök 3 csomag üvegképet, 10 nagyot és 
12 drb kicsit -  ennyit tudtam eddig összegyűjteni. Mint már megírtam külföldi gyűjtők szedik össze 
ezen képeket s részben e miatt is elég bajos hozzájuk jutni. Az emberek most már kezdik becsülni 
ezen képeket s némelyik egy-egy jobb karban levő képért sokat kér vagy pedig egyáltalában nem 
akar tőle megvállni. Mindamellett én a külföldiekhez s az Önök árajánlatához képest elég olcsón 
szedtem ezeket össze. Összes kiadásom (a postával együtt) 22 Kor 60 fillér volt.

Van bizony közte nehány repedt is, de miután az említett külföldiek ilyeneket is vásárolnak s 
miután nem tudtam megbecsülni melyik az érdekesebb vagy értékesebb, hát küldöm mind.

Eladtak itt az emberek régi vas fali órákat is (drbját 20-30 Kor-ért.) Egy ilyen óráról tudok, de 
ez hibás, hiányzik róla: a súlyok, a mutatók és a súlytartó madzag. Az óra vasból van teljesen, az ingá
ja a számlapon jár. Ha szükségük volna rá, azt hiszem 4-5 kor. ért megszerezhetném.

Ha értenék hozzá s időm megengedné, tudnék itt szedni sok egyebet is, igy: régi hímzett 
ruhákat, kendőket, tányérokat, kanosokat -  ilyesmiket is lehet még itt néhol találni. -

Kész tisztelettel 
Stercula Jenő
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8. számú melléklet. Stercula Jenő gyógyszerész levele (EAD 73/1913)

A Magyar Nemzeti Muzeum Néprajzi Osztályának Budapest

Szives megbízásuk folytán mostanában szorgosan és rendszeresen kutatok itt és gyűjtöm a go- 
rál népre jellemző adatokat és tárgyakat. Azt hiszem, hogy törekvésem nem lesz hiábavaló a mennyi
ben már eddig is elég nagy mennyiségű tárgyat szedtem össze. Üvegképet már 40 drbon felül 
gyűjtöttem össze, régi tálat, tányért, kancsót s egyéb agyagtárgyat szintén közel 40 drbot; vas és 
fémből való használati tárgyat közel 20 drbot; faragott faneműt is valami tizet, végűi néhány hímzett 
ruhaneműt is. A gyűjtőiteket most már vasúton fogom feladni, már van vagy két ládára való, de még 
gyarapítani akarnám a gyűjteményt.

Jelen soraimban a következőkre kérném nb felvilágosításukat:
1. ) Vehetek-e faekét és régi tisztán fából (vas nélkül) készített szekérkereket? [Kiemelés az erede

tiben.)
2. ) Vehetek-e régi különleges formájú asztalt?
3. ) " " nagyobb, faragott, itt használatos (néhány méter hosszú) polcot u. n. „listvá”-t?
4. ) Vegyek-e sima óntányérokat?
5. ) Ma használatos, leginkább a szomszédos Trsztenán (tót) készített sőt Gömörből behozott

agyagárúkból vegyek-e nehány darabot?
6. ) Egy helyen láttam egy kopott, régi, a lengyel Lwów-ból (Lemberg) eredő, 6 faoszlopon nyug

vó asztali diszórát, a mely azonban már nem jár, megvegyem-e?
7. ) Körülbelül mennyit fizethetne a Muzeum egy pontos 1/10 házmodell-ért? Esetleg tudnék itt

ilyent csináltatni. Ilyen régi háztípus már kiveszőiéiben van és felette érdekes (emeletszcrü 
felépítménye van.)
Mindezekre nagybecsű válaszukat és Útbaigazításukat kérve maradok

nagy tisztelettel 
Stercula Jenő gyógysz.
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Táblázatok

1. számú táblázat. Az egyházi gyűjtemény gyarapodása (1970-1997)

Év Tárgy/darab Külön kezelt gyűjtemények Összesen/

üvegkép/darab kis ájtatossági Dunabogdány/ darab

kép/darab darab

1970 27 32 59
1971 42 13 55
1972 47 6 53
1973 34 24 58
1974 89 11 100
1975 24 11 35
1976 12 14 26
1977 6 2 8
1978 3 4 7
1979 2 1 3
1980 79 79
1981 606 606
1982 9 9
1983 86 1 87
1984 229 229
1985 83 3 86
1986 9 2 11
1987 69 1 10947 11017
1988 35 3 38
1989 20 1 705 726
1990 3 77 80
1991 12 1 13
1992 54 32 86
1993 8 8
1994 45 22 67
1995 26 9 35
1996 7 7
1997 154 164 318

Összesen 1820 357 10 947 782 13 906

Összesítve
1970-1979 286 118 404
1980-1989 1225 11 10947 705 12 888
1990-1997 309 228 77 537
Összesen 1820 357 10 947 782 13 906

A kis ájtatos- 
sági képek 
nélkül
összesen 2 959
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2. számú táblázat. Tárgytípusok és -mennyiségek a szakmutató alapján 1990-ig

Belsőépítészet fából (vegyes töredékek) szenteltvíztartó 52
bot, búcsúból 8 szentségtartó 3
dombormű (papírmasé, fa) 3 szobrok (gipsz) 18
ereklyetartó (templomi) 3 szobrok (porcelán) 13
fametszet 30 szobrok (fa) 163
faragvány, dombormű 51 szobrok (profán) 47
faragvány (templomi) 1 szószék (töredékek) 5
feljáró (templomi) 1 táblakép 6
fénykép keretben 38 temperakép 6
gyertya 53 templommodell 4
gyertyatartó 58 templombelső-berendezés
ikon (templomi) 58 (töredékek) 254
ikonok 111 templomi fametszet 19
kehely 2 templomi szék 2
képkeretek 5 templomi szobrok 6
kereplő 13 templommennyezet 12
kereszt, feszület, kálvária, corpus 120 templomi támaszkodóbot 3
királyajtó 9 tömjénezés tárgyai 10
kis szentképek, ájtatossági képek 11 000 üvegképek 45
kolostormunkák (töredékek) 80 vallásos feliratok 8
koppantó 1 világi képek 48
kórustáblák (3 templomból) vízfestés 11
könyvek 89 votív kép 1
kőnyomat 8 zászló 4
Mária-ház 25
menyasszonyi koszorú keretben 12 Zsidó vallási tárgyak:
nagyobb kompozíciók (kép, szobor) 3 barchesztakaró 1
nyomdai sokszorosítású képek 232 csillag 3
offerek (vas, ezüst, viasz) 160 felirat 1
olajfestmény 5 fűszertartó 5
olajmécses 4 gyertyabél 1 doboz
olajnyomat 40 chanuka mécses 6
oltár (fali, házi) 14 imaköpeny 2
oltárképek 5 imaszíj 3
olvasó 52 Észter-tekercs 1
ornamentális faragványok 11 kalapács 2

kép 9
Ortodox templombelső-maradványok (töredékek) körülmetélő kés 1

oszlop (templomi) 3 mizrah tábla 2
ostyatartó 1 naptár 1
örökmécses 5 növényi csokor (sajno) 2
papírkivágás 3 pohár 1
párna (templomi) 2 sófár 2
persely 3 szédertál 1
pomelnik (kenyérpecsételő) 8 Talmud 1
quodlibet kép 5 tóradísz 1
rézmetszet 14 tóramutató 3
skapuláré 3 tóratakaró 7
szekrénybe foglalt szentszobrok, képek 3 zsoltárjelző 6
szenteltvízhintő 3 Összesen 13 247
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3. számú táblázat. Az otthoni és templomi ájtatossági tárgyak aránya (az 1898-ig elkészült 
utalókartonok alapján)

Belsőépítészet
(templomberendezések,

ornamensek) Képek

templomi használat templomi használat otthoni használat

templommodell 4 oltárkép 5 kis ájtatossági kép 10 947
mennyezetrész 12 ikon 169 kolostormunka 80
karzat, oszlop 3 votív 1 ereklyetartó 3
ornamentális faragvány 11 táblakép 6 nyomdai képek 232
szószék részei 5 fametszet 19 kőnyomat 8
feljáró 1 olaj nyomat 40
szék 2 papírkivágás 3
pad 2 üvegkép 450
párna padra 2 metszet 44
faragványok, ikonosztáz 3 quodlibet 5
királyajtó 9 olajfestmény 5
támaszkodóbot 3 temperafestmény 6
gyertyatartó 5 vízfestmény 11
csillár 1 vallásos felirat 8
persely 3 világi kép 48
zsoltártábla 3 keretezett fotó 38
zsoltárszorító 2
összesen 71 200 11 928

3. számú táblázat (folytatás)

Szobrok

templomi használat otthoni használat

templomi 6 faszobrok 163
körmeneti gipszszobrok 18
öltöztetős 2 Mária-ház 25
Biblia Pauperum szoborkom profán 47
pozíció-jelenetek szekrényben 1 koszorú 12
szobrok szekrényben 3 porcelán 13
összesen 12 278
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3. számú táblázat (folytatás)

Egyéb ájtatossági tárgyak

3. számú táblázat (folytatás)

kis szentképekkel együtt kis szentképek nélkül
100% (13 134 db) 100% (2187 db)

otthoni 93,5% (12 262 db) 61% (1334 db)
templomi 3,7% (496 db) 22% (496 db)
vegyes használatú 2,8% (376 db) 17% (376 db)

vegyes (templomi és otthoni) otthoni használat:
templomi használat használat zsidó vallási tárgyak

kereplő 13 olvasó 52 szédertál
offer 160 gyertya 53 tóramutató
zászló 4 skapuláré 3 tóratakaró
csókkereszt 6 kereszt 118 kalapács
koppantó 2 Biblia Észter-tekercs
ostyatartó 1 énekes-, imakönyv 89 sajno
pomelnik 8 kegyességi olvasmányok tóratartó
szenteltvízhintő olajmécs 4 zsidó imakendő
szentségtartó 3 örökmécs 5 mizrah tábla
kehely 3 szenteltvíztartó 52 sófár
tömjénezés tárgyai 10 chanuka mécses
füstölő 3 csillag

imaszíj
fűszertartó
tóradísz
barchesztakaró

összesen 213 376 56



ÁTÁNY-GYŰJTEMÉNY

SELMECZI KOVÁCS ATTILA

A magyar néprajzi muzeológia egyedülálló teljesítményét reprezentáló gyűjtemény elhatáro
lódik mind az anyagféleség szerinti, mind a tematikus gyűjteménycsoportoktól; lokális egysé
get képvisel, egyetlen jellegzetes alföldi település kultúrájának tárgyi emlékanyagát öleli fel a 
teljesség igényével. A Néprajzi Múzeum legsokoldalúbban elemzett és publikált gyűjtemé
nye, ami a monografikus feldolgozások révén világviszonylatban is ismertté vált. Létrehozá
sa Fél Edit nevéhez fűződik, megalapozásának ideje pedig az 1950-es évekhez. A gyűjtemény 
tudománytörténeti és muzeológiai szempontból egyaránt nevezetessége az intézménynek.

Fél Edit 1982-ben -  a párizsi Musée de l’Homme- 
A gyű jtem ény  tö r té n e te  ban tartott előadásában -  a gyűjtemény létre

hozásának körülményeit a következőképpen 
fogalmazta meg: „olyan kutatási programot próbáltam kidolgozni, amelyik a paraszti kultúrát 
kívülről is, tehát a régi etnológiai hagyományoknak megfelelően és belülről is, a parasztem
berek szemén keresztül próbálja látni. A tárgyak, munkamódszerek, szövegek, rítusok mögött 
próbáltam megkeresni az emberek viselkedésének, ismereteinek, mindennapos döntéseinek 
rendszerét. A vizsgálatban egy jellegzetes, a paraszti magatartást még viszonylag épségben 
őrző falut kerestem, ezt a magyar Alföldön fekvő Átányban találtam meg. A terepmunka dön
tő első szakasza az ötvenes évek első felében és közepén zajlott le, amikor a paraszti családi 
gazdaságok még csaknem bolygatadanul funkcionáltak. Ezt a kutató munkát két évtizeden át 
még rendszeres kiszállások követték, nem annyira a változások megfigyelésére, mint inkább az 
ötvenes évek közepén fölvett kép részleteinek tisztázására. A kutatásban részt vett munkatár
sam, Hofer Tamás is, aki a falu nemek szerint elkülönülő tevékenységi struktúrájában a férfiak 
szféráját kutatta. Munkánk körülhatárolt résztémák egymást követő minuciózus vizsgálatától 
haladt előre az átányiak magatartásában, gondolkodásmódjában érvényesülő általánosabb sza
bályszerűségek feltárása felé. A hosszú gyűjtés általános tapasztalata volt, hogy az átányiak éle
tének éppen megismert részei mögött mindig újabb és újabb összefüggések, ismeretek, társa
dalmi kapcsolatok bukkantak elő vég nélküli láncban... A terepmunka eredményeként a bu
dapesti Néprajzi Múzeumban létrejött három és félezer darabból álló tárgygyűjtemény, nyolc
ezer fotó, több tízezer oldal följegyzés, megjelent három terjedelmes kötet, amelyek azonban 
tapasztalatainknak csak egy részét dolgozzák fel.” (Fél 1991a. 5.)
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Amint a tömör kutatási összegzésből kitűnik, a tárgygyűjtés csak egyik célja volt az 
egyedülállóan nagyszabású kutatómunkának, mely páratlan méretű adatfeltárást eredménye
zett, másik a községmonográfia elkészítése volt. A hosszas előtanulmányok után Átány kivá
lasztásában fontos szempontot jelentett, hogy a magyar parasztság legnagyobb tömbjét jelentő 
alföldi népességet képviselje, méreteiben azonban mégis akkora legyen, amit egy, illetve két 
kutató „be tud járni, fel tud dolgozni”. Továbbá hangsúlyosan került számításba, hogy a köz
ségben jelentős élő maradványai őrződtek meg az ólaskertrendszernek, 1951-ben, a néprajzi 
gyűjtés kezdetén még 87 külső istálló volt használatban (F é L - H o f e r  1973a; H o f e r  1991b).

Az 1951-ben és 1952-ben Fél Edit által végzett próbagyűjtés 26 tárgyat eredmé
nyezett (viseleti darabokat és háztartási tárgyakat, ltsz.: 51.03.1-51.03.4, 52.11.1-52.11.22). 
Valójában 1954-től, Hofer Tamás bekapcsolódását követően indult meg az adat- és tárgygyűj
tés: 1954-ben összesen 425 tárggyal gyarapodott a múzeum, jobbára viseleti darabokkal, gaz
dasági eszközökkel, a háztartási felszerelés tárgyaival.1 1955-ben 115 tétel került beleltáro- 
zásra2 az előzőhöz hasonló vegyes összetételben, de már több bútor is része lett a gyűjtött 
tárgykollekciónak. 1956-ban 270 tételt tett ki az éves tárgygyűjtés, többségében az ólaskertek 
tárgykészletéből (gazdasági eszközök, állatgondozás tárgyai, viseleti darabok).3 1957-ben egyet
len tétel, egy ködmön (ltsz.: 57.18.1) került a múzeumba, majd ezt 1959-ben nagyobb gyűj
teményi anyag megszerzése követte (328 tárgy, nagyobb részben gazdasági eszközök, kisebb 
részben viseleti és háztartási darabok, ltsz.: 59.26.1-59.26.133, 59.70.1-59.70.195). 1960- 
ban 236 tárgy került a múzeumba, elsősorban gazdasági munkaeszközök és istállófelszere
lés.4 Ezek közül kiemelkedik egy cifra parádés lószerszám, egy teljes gémeskút, helyi készí
tésű ekekapa és szecskavágó. Ekkor egészítették ki a korábban megvásárolt kocsi és szekér 
felszerelését (kocsiülések, oldaldeszkák, deszkasaroglya, oldalsövény stb. megvásárlásával). 
A gazdálkodás tárgyain kívül „sikerült megszerezni egy sorozatot a különböző szerkezetű, dí
szítésű guzsalyokból, rokkákból, megvásároltunk számos cserépedényt, egyszerű játékszere
ket, egy női ünneplő öltözetet a századforduló idejéből” (F é l  1961. 65). 1961-ben csak 29 
tárgy (ltsz.: 61.9.1-61.9.5, 61.114.1-61.114.24) gyarapította a múzeumi gyűjteményt (lószer
szám, bútor, háztartási eszköz); az 1962-es év viszont már jóval jelentősebb, 467 tételből álló 
gyűjtési anyagot (ltsz.: 62.8.1-62.8.247, 62.29.1-62.29.220) eredményezett.

Az 1962. évi beszámoló szerint az átányi tárgygyűjtés kezdettől két szakaszra ta
golódott: az első szakasz az ólaskerti berendezésekre és a gazdasági eszközökre szorítkozott, 
a második a házbelsőre és a háztartási felszerelésekre. Az első szakasz gyűjtése elvileg lezá
rult az 1960-as évvel (ennek részletes elemzését adja F é l - H o f e r  1964), gyakorlatilag azon
ban nem fejeződött be, mert egyrészt szórványosan felbukkantak még idetartozó eszközök, 
másrészt olyan gyűjtési szempontok is felmerültek, amelyek egyes tárgyféleségekből több pél
dány megszerzését tették szükségessé. Ugyanis nagyon fontos hatása volt az 1960-as tsz-szer- 
vezésnek. Az átányiak hamarosan belátták, hogy nincs visszaút a magángazdálkodáshoz, ezért 
sorra adták el a használható eszközeiket, új szekereiket, lószerszámaikat. A kutatást végző et
nográfusok ekkor jöttek rá, hogy a korábbi gyűjtések csak a használatból kiszorult tárgyakra 
szorítkoztak, most viszont lehetőség nyílt teljes gazdasági felszerelések, eszközsorozatok

1 Ltsz.: 54.4.3, 54.19.1-54.19.193, 54.43.1-54.43.7, 54.80.1-54.80.104, 54.87.1-54.87.94.
2 Ltsz.: 55.27.1-55.27.8, 55.56.1-55.56.3, 55.70.1-55.70.104.
3 Ltsz.: 56.6.1-56.6.4, 56.32.1-56.32.263, 56.36.1, 56.47.13-56.47.14.
4 Ltsz.: 60.27.6, 60.33.1-60.33.118, 60.83.1-60.83.88, 60.100.1-60.100.2, 60.120.1-60.120.27.



megvásárlására. A munkaeszközök gyűjtése, ami Hofer Tamás feladatkörébe tartozott, való
jában 1960 után öltött nagyobb méretet ( H o f e r  1979b; 1993). Ebből következően az 
1961-1962-es gyűjtésben is nagy mennyiségű gazdasági munkaeszköz szerepelt. A beszámo
ló szerint viszont ebben az évben „áttértünk a házbelső: a szoba, konyha, kamra és padlás 
monografikus gyűjtésére, bár szórványosan már eddig is kerültek be e körbe vágó objektu
mok, főleg bútorfélék és viseleti darabok” (FÉL 1963b. 100). A házbelső tárgyai közül kiemel
kedett egy diófából faragott kemencepadka, egy tányérn (tányértartó falikeret), dikó, tolóágy, 
függönytartó, fejődézsa és -szilke, kukoricapattogató rosta stb. A több száz darabot kitevő ke
rámia, főleg díszedény jelentős része úgy gyűlt össze, hogy 1962 februárjában a településen 
kiállítást rendeztek „Atány népművészete” címmel.5 A bemutató olyan sikert aratott, hogy a 
díszkerámiát tömegével hozták a helybeliek. Legnagyobb arányban a gyöngyösi edények van
nak képviselve, utána a mezőtúriak, majd a gömöriek következnek.

Az 1963. évi tárgygyarapodás 320 tételt tesz ki (ltsz.: 63.3.1-63.3.320), amely túl
nyomó részben konyhafelszerelés, viselet, bútor. Az 1964-1965. évi gyűjtés 1965-ben került 
beleltározásra, ami 860 tételt eredményezett (ltsz.: 65.140.1-65.140.860). így az Átány- 
gyűjtemény már meghaladta a 3000 darabot, ami rendkívüli zsúfoltsággal járt együtt a Köny
ves Kálmán körúti múzeumépület egyetlen raktárhelyiségében. 1965 őszén a régi mellé még 
egy helyiséget kapott a gyűjtemény (ezzel függ össze a kétévnyi gyűjtött anyag együttes be- 
leltározása). Ebben és a következő évben került sor a két helyiségben a gyűjtés szempontjai
hoz igazodó tárgyrendezésre: az egyik raktárban az ólaskert felszerelését és a gazdasági esz
közöket, a másikban a lakóház anyagát helyezték el. Az 1965. évi gyűjtési beszámoló szerint 
„az Átány Gyűjtemény jelen állapotában hiteles képet adhat a község tárgyi világáról, a tárgy
féleségekről” ( F é l - H o f e r  1966b. 312). A gyűjtők szerint az állomány kiegészítése két úton 
haladt: a faluban folytatott gyűjtés továbbra is felszínre hozott új formai vagy funkció szerin
ti tárgyváltozatokat; a másik út az összefüggő tárgyegyüttesek megszerzését jelentette. A kü
lönböző paraszti üzemtípusokhoz kapcsolódó felszerelések lényeges eltéréseket mutatnak, 
ezek a legösszetettebb természetes egységek, ezért a kiegészítő gyűjtés hangsúlyt helyezett az 
eltérő munkaszervezetek, családstruktúrák érzékeltetésére is oly módon, hogy az egyes szer
számféleségekből annyi példányt hoztak a múzeumba, amennyit a család tagjai egy időben 
használtak. Ennek a gyűjtési időszaknak az egyik kiemelkedő eredménye egyetlen háztartás, 
„a 96 éves korában elhalt Orbán Samuné több, mint 160 tárgyat számláló tároló, főző-sütő, 
tálaló és díszedény készlete” (F é l - H o f e r  1966b. 316). Több kiemelkedően szép bútor, szá
mos gazdasági eszköz és több, eddig ismeretlen tárgy (szénapárna, hálólóca) került még a 
gyűjteménybe.

1966-1967-ben csak kisebb számú viseleti darabbal (8 és 24 tétel) gyarapodott a 
gyűjtemény (ltsz.: 66.135.1-66.135.8, 67.129.1-67.129.24), viszont 1968-ban újabb jelentős 
tárgygyűjtés valósult meg (427 tétel, ltsz.: 68.9.1-68.9.19, 68.205.1-68.205.408), ami azzal 
állt összefüggésben, hogy ekkor készült a Koppenhágában megjelenő eszközmonográfia 
( F é l - H o f e r  1974). A jobbára kiegészítő, tárgysorozatokat eredményező gyűjtés anyaga na
gyobb arányban a gazdasági munkaeszközökre és felszerelésekre irányult (rosta, csépek, ko
sarak, ásók, kapák stb.). Emellett a lakáskultúra és a viselet tárgykörben is tovább gyarapodott 
a gyűjtemény. 1969-ben néhány darabos (ltsz.: 69.10.19.1-69.10.19.2, 69.37.1-69.37.5), 
1970-ben viszont jelentősebb (164 tétel, ltsz.: 70.140.1-70.140.155, 70.168.188-70.168.194.2)

5 A gyűjtemény anyagából egyéb kiállítás nem készült.



436 Selmeczi Kovács A ttila

gyarapodás történt a jellegzetesen kiegészítő tárgyakból (eszközsorok hiányzó darabjai), ezt 
követően már nem került sor gyűjtésre és nyilvántartásra. Ugyan 1972-ben még beleltároztak 
egy női ködmönt (ltsz.: 72.146.1), ezzel a gyűjtemény nyilvántartásba vett (beleltározott és 
kartonozott) anyaga 3707 tételt tett ki.

A gyűjteményfejlesztés és a feldolgozás alapelvei
Az átányi kutatómunka során fokozatosan, az adatfelvétellel összefonódva alakult ki az a 
gyűjtőmódszer, amelyet a kutatók monografikus tárgygyűjtésnek neveztek el. A monografikus 
megjelölés ebben a formában a teljességre törekvést -  amint ezzel kapcsolatban megfogal
mazták -  „valamennyi tárgyféleség megszerzését a vizsgált községből és rajtuk keresztül az 
egész tárgyi világ, sőt a község egész életének, társadalmi szerkezetének ábrázolását” jelen
tette (FéL-Hofer 1964. 7). A tárgyegyüttesek dokumentációs szerepükön túl újszerű muzeo- 
lógiai lehetőségeket nyújtottak, például kiállíthatóvá tették a különféle paraszti üzemtípuso
kat, háztartástípusokat, változási folyamatokat. A módszeres tárgygyűjtés alkalmasnak látszott 
a társadalmi struktúra és a kultúra feltárására is. Amint más helyütt megfogalmazásra került: 
„Az átányiak életének ugyanis majd minden megnyilvánulásához tárgyak kapcsolódnak. 
A tárgygyűjtéssel együtt végzett adatfelvételből... így végeredményben összeáll az átányi tár
sadalom s kultúra szinte teljes képe, a monografikus tárgygyűjtés pedig önálló kutató mód
szerré válik.” (Fél-H ofer 1963. 559.)

A módszeres tárgygyűjtés abból az alapgondolatból indult ki, amit a kutatók a 
következőképpen fogalmaztak meg: „Ha tisztázzuk, hogy milyen vonatkozásokban és milyen 
mértékben képesek a múzeumi gyűjteményekbe kiemelt tárgyak a paraszti élet s paraszti fel
szerelés képviseletére, ezzel megjelöljük azt is, hogy milyen vonatkozásokban s milyen mér
tékig építhetők rájuk biztonsággal következtetések az egész paraszti kultúrára vonatkozóan. 
A tárgygyűjtés lehetőségeinek tisztázása elsősorban gyakorlati feladat és nem elméleti speku
latív kérdés. Alapos, rendszeres ismeret szükséges hozzá arról, hogy milyen szabályszerűsé
gek szerint oszlik meg, tagolódik, variálódik... milyen struktúrája van a paraszti tárgyi világ
nak. Ismerni kellene továbbá általánosságban, hogyan függnek össze a tárgyak a társadalom 
szerkezetével és a kultúra nem tárgyi természetű megnyilvánulásaival, az ismeretekkel és vi
lágfelfogással, értékrendszerrel, és így mit képesek dokumentálni a kultúra e nem anyagi ele
meiből.” (Fél-H ofer 1964. 6.)

A mindeddig páratlan méretű szisztematikus tárgygyűjtés, valamint korszerű esz
közvizsgálat számos új módszertani feladatot vetett fel, és jelentős eredményt hozott. 
Mindenekelőtt a monografikus tárgygyűjtés, majd az ezt követő eszközvizsgálat (F é l - H o f e r  
1962; 1964; 1965; 1973b; 1974; 1988; H o f e r  1979a) módszeres alapokra helyezte a tárgy- 
együtteseié tanulmányozását egy faluközösség mezőgazdasági eszközeinek, épületeinek, beren
dezéseinek egészére kiterjesztve. Ezzel összefüggésben a gyűjtés kiterjedt valamennyi tárgy
féleségre. Az „élő eszközhasználat” világított rá arra, hogy milyen erők, milyen tényezők iga
zítják az egyes eszközpéldányokat hasonlóvá, tesznek egyes tárgyformákat tipikussá, másokat 
atipikussá. Ugyancsak az eszközhasználat rögzítése mutatón rá egy sor olyan eszközre, ami 6

6 Például a kocsi és kiegészítő felszerelése: vendégoldalak, saroglyák, oldalmagasító deszka, a kocsike-
nőcstartó, a kerékkötésnél a kerék alá csatolt „csúsztató” stb. vagy a kapa mellett a munka közbeni tisz
tításra szolgáló kaparó, az élesítéshez szükséges kalapács, üllő, reszelő.
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addig egyáltalán nem volt leírva vagy képviselve a múzeumban, mint például a talajsimító 
(„csúszó”) vagy olyan egyszerű és rövid ideig használható tárgy, mint a ló csutakolására szal
mából tekert csutak, amiről természetesen mindenki tudott, de múzeumba mindeddig nem 
került. A monografikus gyűjtés mutatta meg az eszközöknek a használat rendjében kialakult 
természetes társulásait, valamint a társulások hierarchiáját. Az egyes munkaterületek eszköz
együtteseiből álltak össze a gazdasági felszerelések, melyek jól tükrözik az üzemstruktúrát, 
munkaszervezetet (Fél-H ofer 1961b). A gyűjtés figyelmet fordított a fontosság, rang, érték 
szerinti különbözőségekre is, amelyek egy-egy felszerelésnek mint valamely tárgyakból össze
tett társadalomnak a rétegződését meghatározták.

A vizsgálat további fontos, módszertanilag kiemelkedő alapelve az arányok és mérté
kek rögzítése a paraszti gazdálkodásban, a felszerelésegyüttesek területén (Fél-H ofer 1967; 
1972; 1997), ezzel kapcsolatban az egyes szerszámok, eszközök kihasználtságának, produk
tivitásának meghatározása, a felszerelések sajátos „anyagcseréjének” megvilágítása (a hosszú 
és rövid életű szerszámok váltakozása, a tárgypódások, kiegészítések eltérő üteme).

Újszerű, lényeges kutatási szempontként érvényesül az ember-tárgy viszonylat sokol
dalú megvilágítása, az eszköz és használója közötti vonatkozások feltárása. Lényeges kiindu
lási alapként szolgált, hogy: „Az ember és a szerszám a munka folyamatában funkcionális egy
séget alkot. A szerszámok, mint az ember testének kiegészítései, meghosszabbításai járnak a 
dolgozó ember mozdulatai szerint. Minden szerszámhoz így fogások, munkamozdulatok sa
játos alakzatai tartoznak.” (Fél-H ofer 1964. 64.) Az ember-tárgy viszonylatában az össze
gyűjtött anyag több kategória felállítására adott lehetőséget, mint például:

-  az eszköz hozzáigazítása gazdája testalkatához;
-  kor és nem szerinti eltérések az eszközhasználatban;
-  az egyes szerszámokkal végzett munkák fáradalmai;
-  az eszközök anyagára, működésére vonatkozó ismeretek, szabályok;
-  a szerszám használatának és birtoklásának szokásrendje;
-  az ember megítélése, értékelése eszközei alapján.

Muzeológiai, eszköztörténeti szempontból egyaránt lényeges szemléletbeli újítás
nak, illetve eljárásnak tartom a típus fogalmának finomítását: a néprajzi eszközkutatások mind
eddig bevett gyakorlatával szembeni következetes ragaszkodást a szerszámegyedek formájá
nak és történetének leírásához. Ennek indoklásául a következő szolgált: „a gyűjtőmunka nap- 
ról-napra figyelmeztette a szerzőket, hogy a hagyományos kötöttségeken belül mennyi egyé
ni választási lehetőség nyílik, s hogy egyeden szerszámféleségnek sem azonos pontosan két 
példánya, sem formáját, még kevésbé használatát, szerepét tekintve. Nem lehetne hiteles az 
átányi eszközállomány képe, ha ezt a változatosságot, típus és egyedi jelenség viszonyát nem 
érzékeltetné, elemezné.” (Fél-H ofer 1961a. 495.)

A kutatómunka és a tárgygyűjtés során folyamatosan szem előtt tartott szempont 
volt az újítások vizsgálata, annak nyomon kísérése, hogy milyen forrásokból és milyen utakon 
jutottak az eszközújitások a településre, azok hogyan terjedtek el az egyes társadalmi rétegek
ben, milyen társadalmi-gazdasági kihatással jártak.

Az átányi kutatómunka olyan vizsgálatok lehetőségére mutatott rá, amelyekben 
alapként a tárgyi világ szerepel, a cél azonban a paraszti társadalom szerkezetének, működé
sének a feltárása (Fél 1993; Hofer 1983b). Ez a nagyszabású vállalkozás igazolta, hogy a
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tárgyakból kiindulva képet lehet rajzolni a társadalom szerkezetéről, kultúrájának csaknem 
egészéről. Ennek alapján bebizonyosodott, hogy az „anyagilag létező világ mintegy lenyoma
ta a vele élő társadalomnak és mivel közvetlenül hozzáférhető, sajátos belső rendje van, biz
tos fonalat, gondolatmenetet is képes adni a kutatás számára” (Fél-H ofer 1964. 83). így a 
kutatás valóságos, központi célja és egyben módszerét meghatározó alapelve a társadalom meg
ismerése tárgyain keresztül.

Fél Edit az 1980-as években papírra vetett összegző visszatekintésében az alábbi 
tömör -  erényét és hátrányát is megjelölő -  összefoglalását adta az Átány-kutatásnak, amely 
végeredményében „olyan kérdésekhez jutott el, amelyeket elméleti kiindulásról a gazdasági 
antropológia, kognitív antropológia, döntéselmélet stb. tett vizsgálata tárgyává, részben olyan 
módszerekkel, amelyeknek a kidolgozása időben az átányi gyűjtőmunkával párhuzamosan 
folyt. Az átányi kutatásnak hátránya, hogy szemben az eleve elméleti modellekből kiinduló 
vállalkozásokkal, a különböző elméleti hipotézisek kevésbé tisztán jelentkeznek benne -  
előnye viszont talán, hogy a régi néprajzi ismeretanyagból és tapasztalatanyagból kiinduló, 
arra organikusan ráépülő megközelítés a megfigyelések és részletek [változatosságát,] gazdag
ságát eredményezte (ami máskülönben nem jöhetett volna létre). Az antropológiában uralko
dó elméletközpontú hipotézisek felállítására, verifikálására, módszerek igazolására törekvő 
kutatásokkal szemben így az átányi munka sokkal inkább ábrázoló, anyagföltáró jellegű.” 
( F é l  1991c. 172-173 .)

A 3707 nyilvántartott tárgyból álló gyűjte-
A gy ű jtem én y  jelen leg i mény darabjainak kor szerinti tagolódása
Ö sszetétele  hozzávetőlegesen az 1870-1880-as évektől az

1960-as évek közötti időszakra esik. A koráb
bi időszakhoz a bútorok, viseleti darabok, épületelemek, díszkerámia és háztartási felszere
lés egy része kötődik. Az újabb kori réteget többségében a gazdasági eszközök és felszerelé
sek, kéziszerszámok alkotják. Természetesen minden tárgyféleségen belül megtalálható bizo
nyos időrendiség, ugyanabból a használati darabból több évtizedes eltérést mutató egyedek 
sora állítható össze. Tematikailag a tárgyállomány arányosan oszlik meg az ólaskertek felsze
relése (gazdálkodás és mesterkedés eszközei), valamint a lakásfelszerelés, háztartási tárgyak, 
viseleti darabok között (lásd 1. számú táblázat). A gazdálkodási anyagban a kézieszközök, esz
közsorok, tárgysorozatok alkotják a legjelentősebb egységet: az 1964-es elemzés szerint a mú
zeumba került 1164 munkaeszköz és felszerelési tárgy közül 837 volt rendszeres használat
ban a gyűjtés időpontjában, 264 tárgy volt félretéve, használaton kívül, 63 tárgy pedig leszű
kített, egyoldalú szerepben működött. A gazdasági tárgyak minden munkaterületet, minden 
gazdasági ágazatot felölelnek. Minden tárgyegyedből átlagosan 3-7 darab szerepel a gyűjte
ményben (részletes bemutatását adja F é l - H o f e r  1964. 9-16). A tárgyállomány másik fele a 
háztartás, a lakáskultúra és a viselet témakörei szerint oszlik meg, túlnyomó mértékben a táp
lálkozás és a konyha-, illetve a lakásfelszerelés (kerámia, üveg) tárgyféleségeit foglalja magá
ban. Az életmód vizsgálatára is kiterjedő tárgygyűjtési koncepciónak megfelelően aránylag 
nagy számban kerültek a gyűjteménybe az úgynevezett személyes tárgyak (mint például a do
hányzás kellékei, borotva, pénztárca, tarisznya, bot, fokos, gyűrű stb.), valamint a háztartások
ban és a ház körül felhalmozott, különböző célra tartalékolt félkész termékek, illetve funk
cióvesztett maradék tárgyak: fadarabok, bőrök, fémdarabok, drótok és egyéb „valamire valók” 
(lásd 2. számú táblázat).
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Annak ellenére, hogy az átányi gyűjteményi anyag meghatározó mértékben az
1950-es évekbeli gazdálkodás, háztartás, illetve életforma tárgyi dokumentálását szándéko
zott megvalósítani, az egyes témakörökön belül bizonyos eltolódások, sajátos aránytalanságok 
mutatkoznak. Ez nemcsak a tárgyféleségek esetenkénti számbeli különbözőségeiben ödik 
szembe, hanem a régies, archaikus tárgyak még ez időben megőrzött sokféleségében, vala
mint meglehetősen gyakori előfordulásában. Például a földművelés tárgykészletében még kö
zönségesnek számít a kézicsép (20 darab), megtalálható a nyomtatás emlékét őrző rugdaló- 
vagy szérűgereblye (3 darab), nagy számban fordul elő a kézi aratáshoz használt kasza (13 
darab), a szárvágó és a szénavágó (összesen 12 darab), valamint a favilla (24 darab). Az ál
lattartás tárgykészletében még szembeödőbb a hagyományos eszközök, az 1950-es években 
már mindinkább visszaszoruló tárgyak mennyisége, mint például a béklyó (7 darab), kolomp 
(13 darab), ökörszájkosár (9 darab) vagy marhapatkó (10 darab) magasnak tetsző száma.

A háztartás és a lakóház felszerelése körében is fellelhető a hagyományos darabok 
aránytalanul nagy részvétele. Az itt szereplő nagyszámú mécses (19 darab) az istállók ez idő
ben még aktívan működő nagy számával hozható összefüggésbe (vö. F é L - H o f e r  1961a. 487). 
A háztartás tárgykészletének arányait -  ha azt egy ádagosnak számitó gazdasághoz viszonyít
juk -  leginkább a cserépedények kirívóan magas száma (640 darab) torzítja el. A döntő mér
tékben mázas kerámia nagyobb része díszítő szerepet töltött be, a tányérok, tálak, bokályok 
többsége konyhai és szobai faldíszként szolgált ( F é L - H o f e r  1997. 385). A díszkerámia nagy 
mennyiségéhez számottevően hozzájárult a „száztányéros ház”7 majdnem száz darabot kitevő 
tál-tányér készletének megvásárlása ( F é l - H o f e r  1966b. 312), valamint az átányiak adomá
nyozókészsége, különösen az 1962. évi helybeli kiállítást követően. A kerámiaállomány for
mai és funkcionális megoszlása abból a tekintetből is tanulságos, hogy figyelmet érdemlően 
magas a főzőedények (56 darab vászonfazék), valamint az ételhordók (58 darab szilke) és a 
folyadéktároló edények száma. Ezek a tárgyféleségek szintén sajátos életmódbeli archaizmust 
őriznek (F é l - H o f e r  1988), amennyiben valóban használatban álltak a gyűjtés idején 
(1954-1968 között).

A minden ruhadarabra kiterjedő viseletgyűjtemény nagyszámú tárgyféleségei szin
tén sokkal inkább a század elejét idéző viseleti kultúráról árulkodnak, mint az 1950-es 
évekéről. Többek között erről tanúskodik a lábbelik esetében a bocskorok és a csizmák azo
nos száma, a feltűnően sok főkötő (23 darab) és vállkendő (10 darab), illetve a pendelyek és 
a szoknyák közel azonos száma. A férfiviselet archaizmusát a gatyának a nadrággal szembe
ni közel háromszoros mennyisége, a kötény és a szűr nagy száma (9 és 8 darab) mutatja, va
lamint a mindkét nem számára hagyományosan használt téli ruhadarab, a ködmön kimagas
ló számú (27 darab) előfordulása.8

A monografikus tárgygyűjtés nem élt azzal az 1960-as években kibontakozó táj- 
házlétesítő gyakorlattal, hogy egy-egy sajátos, a helyi kultúrára jellemző háztartást az adott 
formában, teljes tárgykészletével nyilvántartásba vegyen, illetve változatlanul vagy esetleg ki
sebb kiegészítésekkel rögzítsen múzeumi bemutatás céljára. Ugyan felmerült annak a gondo
lata, hogy az ólaskert egyik jellegzetes épületét megőrizzék eredeti formájában -  az öregek

7 A gyűjteményt gazdája a pitvar falán tartotta; innen kapta nevét a ház a község egyik idegenforgalmi 
nevezetességeként.

8 Átányon több „kontár” szűcs dolgozott, nagyon szép hímzést készítve, ezért jött létre a ködmönsoro- 
zat. (Hofer Tamás szíves közlése.)
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„tanyázóhelyeként”, összejövetel céljára -  mintegy hagyományőrzésként; a terv azonban nem 
valósult meg. Az átányi gyűjtés eredményeként a múzeumba hozott teljes anyagnak alig több 
mint a felénél került feljegyzésre a tárgy tulajdonosának neve. A közel kétszáz személytől 
származó tárgyak közül viszont csupán harminckét esetben fordul elő tíz körüli vagy ezt 
meghaladó kollekció, és csak 5 példa szolgál az ötven fölötti, de a százat el nem érő tárgy
együttesekre (lásd 3. számú táblázat). Ezek is egy kivételével több év alatt álltak össze, és 
ugyancsak egy kivételével teljesen vegyes tartalmúak, melyeket többnyire a háztartás és gaz
dálkodás darabjai alkotják. Mindkét szempontból kivételt jelent az 1955-ös gyűjtés: egy pa
raszti fafaragó felszerelése (Kusper János anyaga). Az egyes konkrét háztartásokhoz, ponto
sabban személyekhez köthető tárgykészletek esetlegességük miatt nem nyújtanak értelmez
hető tárgyi alapot a település gazdálkodási viszonyainak, időbeli változásainak, birtokkategó
riák szerinti megoszlásának elemzéséhez. Mindez csak a teljes gyűjtési dokumentáció és az 
eddigi publikációk figyelembevételével kísérelhető meg.

A tárgyak túlnyomó része helyben készült házilag vagy specialista révén. Főként a 
viseleti darabok és a konyhafelszerelés esetében mutatkozik meg a vásárlás, más helyről való 
származás, illetve a manufakturális vagy gyári előállítás. A gyűjtemény geográfiai megoszlása 
ennek ellenére döntő mértékben helyi, átányi kötődésű, ami a használat tekintetében egyön
tetűen érvényesül.

A gyűjtemény szakirodalmi feldolgozottsága jelentős mértékű, a gyűjtemény leg
több tematikus egysége feldolgozásra került, a tárgyaknak több mint a feléről méretarányos 
rajz, továbbá fényképfelvétel készült. A legteljesebb publikálást a gazdasági eszközök gyűjte
ménye kapta, melynek monografikus feldolgozása 671 tárgyat adott közre, ebből 616-nak a 
rajzát is közölte ( F é L - H o f e r  1974. 420-510). A rajzokat 300 fénykép egészíti ki, melyek 
nagyobb részben az egyes eszközöket működés közben mutatják be. Az eszközleírások, elem
zések a legfontosabb mezőgazdasági munkaeszközökre terjednek ki, melyek csoportosítása az 
átányi parasztok értékrendjéhez igazodik a nagyeszközöktől a kéziszerszámokig: kocsi, eke, 
borona (henger, simító), ásó, kapa, kasza, villa, kamillaszedő, csép, szemhúzó, lapát, saroglya, 
szalmahordó kötél, favödör, ostor. Mindezek egyúttal tárgysorokat, eszközcsaládokat is jelen
tenek (például a kasza esetében a másodlagos hasznosítás révén itt sorakozik a nádvágó, 
szecskázó, kaszakés, szérűnyeső, dohányvágó kés). A 616 tárgy rajzának mindegyikéhez azo
nos szerkezetű adatsor tartozik: a tárgy neve, leltári száma, legnagyobb mérete centiméter
ben, az 1935-1937 közötti értéke búzakilogrammban, az eszköz leírásának vagy említésének 
oldalszáma, a megfelelő fénykép száma; külön sorban pedig az eszköz használatának és előál
lításának számszimbóluma (a négyes osztású számsorban az első számhely az eszköz karak
terét 9 számértékkel jellemzi; a második számcsoportban a számok helyi értéke a használat 
időszakaszát, abszolút értéke a használat mértékét tünteti fel; majd az előállítás formájának 
jelzete következik; a negyedik számcsoport helyi értéke az üzemtípust, abszolút értéke pedig 
az elterjedtség fokát fejezi ki). A szellemesen komponált számsor rendkívül helykímélő mó
don minden egyes tárgyat hat fontos jellemzője révén történetileg és funkcionálisan egyaránt 
meghatároz és szemléletesen egymáshoz mérhetővé tesz.

A  témakutatás második nagyszabású monografikus feldolgozása (F é L - H o f e r  
1969a) kevésbé érintette a tárgyi gyűjteményt, alapvetően a község társadalmi arculatát tárta 
fel: a családot, a családtagok hagyományos szerepeit, az emberek közötti kapcsolatokat, a tár
sadalmi rétegződést. (Ezzel kapcsolatban vö. legutóbb H o f e r  1994a.) Ezt követően került sor 
az átányi paraszti háztartások és gazdaságok témakörének feldolgozására ( F é l - H o f e r  1972;



Alany-gyűjtemény

1997). Ebben a terjedelmes kötetben a gazdálkodás (növénytermelés és állattartás) tárgyain 
kívül különösen a konyhakultúra, a táplálkozás, az öltözködés és a lakás tárgyainak reprezen
tánsai kerültek közlésre (például edénysorozatok, öltözetelemek, bútorcsoportok). A kötet
ben publikált anyag azonban megközelítően sem meríti ki a tárgykészlet dokumentálását.

A gyűjtemény nyilvántartása rendezett, minden tárgy rendelkezik leírókartonnal és 
utalócédulával. A gyűjtemény revíziója 1975-ben megtörtént, ez még nem mutat hiányossá
got. Időközben azonban a gyűjtemény -  hasonlóan a múzeum más anyagához -  átköltözte
tésre került a Könyves Kálmán körúti két raktárhelyiségből először Szentendrére, a Szabad
téri Néprajzi Múzeum egyik kölcsönkért raktárépületébe, a kisebb tárgyak pedig a Kossuth 
téri múzeumba, majd a teljes anyagot egy évtizeddel később a törökbálinti raktárba szállítot
ták, ahol elhelyezése az osztatlan raktártér két szintjén valósult meg. A gyűjtemény egy cso
portban maradt, csak a textil- és öltözetanyag került -  állagvédelmi szempontból -  a textil- 
és viseletgyűjteménybe. A gyűjtemény korábbi kettős felosztása (ólaskertek és lakóház felsze
relése) szerinti elhelyezés Törökbálinton nem valósulhatott meg; a költöztetéskor a raktáro
zási hely kijelölésénél a „maradékelv” érvényesült, azzal a szándékkal, hogy nagyjából egy 
csoportban maradjon az anyag. Ebből következően a raktártér középső polcrendszerének egy 
része jutott az Átány-gyűjtemény számára a közlekedésgyűjteménnyel megosztva. A gyűjte
mény 1988-1989. évi elhelyezésekor valójában az esetlegesség érvényesült a tárgycsoportok 
sorrendjét illetően, ezen belül azonban a tematikus egységek kialakítására való törekvés is ki
rajzolódik a polcméretekhez való kényszerű igazodástól befolyásolva. Az egymással párhuza
mosan, két külön egységben futó öt polcsoron sorrendben a következő nagyobb tematikus 
egységek dominálnak: építkezés, gazdálkodás (lószerszámok); házfelszerelés, bútorok; apró 
használati tárgyak, kerámia; konyhafelszerelés, edények; mécsek, órák, játékok. A különálló 
egységet képező szemközti, négyes tagolású polcrendszer viszont teljes egészében a gazdasá
gi eszközök tárolását biztosítja (kézi eszközök, kosarak, gyékényedények, zsákok).

A gyűjtemény meghatározott kutatási prog-
A g y ű jtem ény  jövője ramhoz kapcsolódva jött létre, és meghatáro

zott monografikus feldolgozás keretében ke
rült publikálásra, értékelésre és elemzésre. Elsőrendűen egy sajátosan alföldi kertes település 
1950-es évekbeli állapotát, gazdasági eszközállományát, háztartási, lakás- és öltözködési kul
túráját hivatott dokumentálni. Az 1970-ben lezárult gyűjteménygyarapítást követően a tárgy
állományban nem következett be változás.

Az eddigi áttekintés alapján az Átány-gyűjteményt tudománytörténeti értékeire való 
tekintettel önálló gyűjteményként célszerű megőrizni a lehető legteljesebb tárgyállományával, 
megteremtve idővel annak feltételét, hogy az érdeklődő közönség elé is kerülhessen akár 
időszaki kiállítás, akár tanulmányi raktár formájában. Ebből következően értelmetlen és 
méltánytalan lenne a gyűjteményi anyag betagolása a tematikailag megfelelő más gyűjte
ménytárakba, még abban a formában is, hogy egybetartozó egységként vennék át és kezel
nék, leszámítva a legjobban indokolt textilgyűjteményi elhelyezést. A gyűjtemény tudo
mánytörténeti értékéből és muzeológiai egységéből adódó jellege ellentmond mindenfajta 
további bővítésnek, kiegészítésnek, pótlásnak. A múzeum akkor felel meg legteljesebben 
feladatának, ha az idestova három évtizede változatlan gyűjteményt -  a maga tudománytör
téneti egységében -  igyekszik a legteljesebben megőrizni és hozzáférhetővé tenni a 
következő generációk számára is.
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Mindennek ellenére azonban joggal felmerülhet olyan kutatási program, amely -  
elsősorban és alapvetően a jelenkutatás témakörében és módszereivel -  a település mai élet
formájának vizsgálatát tűzi ki feladatául. Ehhez a programhoz a gazdálkodás és a háztartási 
kultúra szempontjából legrészletesebben és legsokoldalúbban kidolgozott Átány-gyűjtemény 
nemcsak kitűnő kiindulási alapul szolgálhat, hanem széles körű összehasonlító anyagot, vi
szonyítási lehetőséget is nyújt közel fél évszázad távlatában. Mind módszertani, mind ideo
lógiai szempontból figyelmet érdemel, hogy az ezredforduló idején, a gazdasági és politikai 
változások következtében az új kihívásoknak milyen módon kíván vagy tud megfelelni az a 
paraszti mentalitás, amely az 1960-as években -  a gyűjtemény tanúsága szerint -  erőteljesen 
ragaszkodott hagyományaihoz, múltbeli tárgyi világához. A bizonyosan több tudományszak 
bevonásával és együttműködésével megvalósítható jelenkutatás tanulságos eredményekkel jár
hatna, nemcsak elméleti téren, hanem a gyűjtemény új szempontok szerinti gyarapítása tekin
tetében is.
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Táblázatok

1. számú táblázat. Az Atány-gyűjtemény tematikai megoszlása darabszám szerint

Gazdálkodás 1235 Lakáskultúra
földművelés 673 bútor
állattartás 468 textília
teherhordás 94

Viselet
Mesterkedés, önellátás 341 Személyes tárgy

speciális foglalkozás 211 Gyermekjáték
építkezés, épületelem 130 Besorolhatatlan

Háztartás 1329 Összesen
táplálkozás 332
egyéb háztartási tárgy 306
kerámia 640
üveg 51

2. számú táblázat. A fontosabb tárgyak mennyisége a tematikai csoportokon belül

rűvelés hámfa
kapa 4 béklyó
kasza tartozékaival 47 járom
gereblye 32 vályú
favilla 24
kézicsép 20 Teherhordás
ásó 19 kötél
horoló 16 kas
gúzs 15 vendégoldal
csákány 14 talicska
vasvilla 13 trágyahordó
szárvágó 12
eke, ekevas 11 Mesterkedés, speciális tévékéi
henger 9 fúró
borona 8 fűrész
dohányfűző tű 5 gyalu
falapát 4 véső

kalapács
irtás reszelő
ostor 27 faragókés
kantár 24 körző, cirkálom
csengő 22 asztalosminta
kolomp 13
kötőfék 12 Építkezés, épületelem
sallang 10 vasalás háztetőre
patkó 10 házoromdísz
jászol 10 ajtó (keret, félfa, tábla)
bélyegzővas 10 ablak (keret, tábla)
ökörszájkosár 9 zsalugáter
vakaró 9 nádverő

274
150
124

231
103
45

149

3707

8
7
7
7

46
44
14
3
3

31
24
19
19
17
8
7
7
3

48
28
19
16
4
1
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2. számú táblázat (folytatás)

Táplálkozás szuszék 2
kanál 70 szekrény 1
kés 24
sótartó 13 Lakástextília
villa 10 törölköző 15
serpenyő 9 párnahaj 12
csigacsináló 7 lepedő 11
háromláb 7 ágytakaró 5
bogrács (vas) 2 abrosz 1
csobolyó (fa) 2

Viselet
Háztartás ködmön 26

zsák 43 fökötő 23
kubus, tojástartó 26 ing (női) 10
szakajtó 21 ing (férfi) 9
mozsár 9 kötény (női) 10
vödör 6 kötény (férfi) 9
kosár 6 vállkendő 10
seprű 1 fejkendő 9

szoknya 9
Kerámia gatya 9

tányér 132 szűr 8
tál 82 pendely 6
bögre, csupor 64 csizma (pár) 4
szilke 58 bocskor (pár) 4
fazék (vászon) 56 pruszlik 3
kancsó (vizes, boros) 55 nadrág 3
bütykös 54 női cipő (pár) 1
korsó 54
köcsög, tejesfazék 38 Személyes tárgyak
butella 13 tarisznya 37
csésze 13 borotva 21
bokály 6 gyűrű 12
kanta 3 pipa 10
szűrőtál 3 kefe (ruha, haj) 5
csutora 2 zsebkendő 5
kulacs 2 jegykendő 4

nyakkendő 1
Bútor

szék 44 Besorolhatadan tárgyak
kép, keret 20 fadarab 18
mécses 19 faszeg 14
láda 17 fakampó 10
óra 12 ágdarab 8
lámpa 7 horgas ág 7
asztal 6 dróttekercs 6

ágy 6 bőrdarab 6
függönytartó 6
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3. számú táblázat. A nagyobb számú tárgykollekciók tulajdonosai

Boldizsár János 81 S. Tóth Imre
Kakas József 79 Kálos Imre
Kiss Sámuel 77 Kusper Julis
Varga László 70 Madarász János
Kusper János 67 Barna Sámuel
Barna Ferenc 62 Barna Károly
Orbán Ferenc 47 Mérten Károly
Együd Gábor 41 Bedécs Károly
Kakas János 41 Rózsa István
Kollát János 38 Török Károly
Rózsa Kálmán 34 Kiss János
Boros János 33 Kása Bálint
Deme Kakas János 26 Galvács György
Kovács Kálmán 26 Kakas István
Együd Károly 25 Gulyás Istvánné
Együd Sándorné 25 Nyerges Julis

25
22
22
22
21
20
18
17
17
17
16
13
11
11
10
10
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EURÓPA-GYŰJTEMÉNY

KEREZSI ÁGNES

Az Európa-gyűjtemény -  az abban őrzött tár- 
G yű jtem én y tö rtén e t gyak megszerzési idejét figyelembe véve -  a

Néprajzi Múzeum egyik legkorábban „létre
jött” gyűjteményének tekinthető. A gyűjtemény első tárgyai Reguly Antal gyűjtéséből szár
maznak, a 19. század közepéről. Bár Reguly előtt már Sajnovics János is járt terepen, hiszen 
a helyszínen tanulmányozhatta a lappok nyelvét, mégis Reguly volt az első magyar tudós, aki 
a finnugor népek körében végzett helyszíni kutatómunkája mellett jelentős tárgygyűjtő tevé
kenységet is folytatott. Nyugat-európai útja során bejárta a finnek és a lappok földjét, ez 
utóbbiaktól viseletét is vásárolt, melyet a Nemzeti Múzeumnak ajándékozott.1 1841-ben ér
kezett Szentpétervárra egy nagyszabású északi kutatóét megvalósításának szándékával, és on
nan két évig tartó sokoldalú felkészülés után 1843 októberében kelt útra. Bejárta az Eszak- 
Ural hatalmas kiterjedésű területét, felkereste a manysik (vogulok), majd a hantik (osztjákok) 
földjét, és eljutott egészen az Északi-Jeges-tengerig. Ezt követően a csuvasok, a marik (csere
miszek) és mordvinok között végzett kutatómunkát. 1846 nyarán érkezett vissza Szentpéter
várra. Szibériai kutatóútján egy 385 000 km2 kiterjedésű területen közel 30 000 km utat tett 
meg alig három esztendő alatt. 1847-ben érkezett meg a Magyar Tudományos Akadémiára 
hat ládába csomagolt felbecsülhetetlen értékű anyaga: nyelvi és népköltészeti jegyzetei, ant
ropológiai gipszöntvényei, régészeti és néprajzi tárgyai. Reguly ugyanabban az évben tért 
haza, majd németországi fürdőhelyeken próbálta a kimerítő utazásoktól megromlott egész
ségét helyreállitani.

1847. november 8-án a Tudományos Akadémia ülésén Reguly útjáról és útjának 
eredményeiről Toldy Ferenc titkár számolt be, ahol bemutatták a Reguly által gyűjtött nép
rajzi tárgyakat is. Balassa Iván szavaival élve „ez a bemutató minden bizonnyal egyike volt a 
legkorábbi magyarországi néprajzi kiállításoknak” (BALASSA 1954a. 50). Az anyag további sor
sáról Kodolányi János, aki több cikkében is feldolgozta Reguly munkásságát, és publikálta az 
általa gyűjtött tárgyakat, így ir: „A Magyar Tudományos Akadémián rendezett bemutató kiál
lítás után valóban a Magyar Nemzeti Múzeumba került Reguly gyűjteménye, egyik alapítójá
vá vált a későbbi Néprajzi Múzeumnak. A Néprajzi Múzeumba azonban már nem a teljes

1 Reguly-jegyzék MTAK 38-1847, illetve NMI 6/1896. Reguly-hagyaték 1848. Jegyzék másolatban.
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gyűjtemény került, hanem csak 76 tárgy, mivel időközben moly- és más kár folytán a száma 
megcsappant.” (KODOLÁNYI 1959a. 363.) A felbecsülhetetlen értékű anyag sorsa jól jellemzi 
a néprajzi tárgyak iránti akkori „megbecsülést”, illetve tükrözi az 1872-ben létrejött Népraj
zi Tár hányatott sorsát. Az ülés megtartása után ugyanis, mint azt Kodolányi János idézett 
cikkében is olvashattuk, az anyag a Magyar Nemzeti Múzeumba került, ahol a néprajzi gyűj
temény évtizedekig gazdátlanul hányódott, s kicsomagolatlanul, továbbra is ládákban állt, a 
múzeum folyosóin. Az anyag egy részét ugyan 1876-ban beleltározták, de 1890-ben, amikor 
Pápai Károly a Reguly-hagyaték feldolgozásán fáradozott, már azt írta, hogy a gyűjtemény 
legnagyobb része szétszóródott (Pá pa i 1890. 117-118). A szőrmés tárgyakat pedig addigra 
annyira összerágta a moly, hogy már nem lehetett őket megmenteni, és Xántus János igazga
tó jóváhagyásával a tárgyakat kiselejtezték, majd pedig elégették. Jankó Jánosnak ugyan a 19. 
század végén sikerült néhány Reguly által gyűjtött tárgyat a különböző osztályokról össze
szedni, de így is csak a kisebb része maradt meg a Reguly-gyűjteménynek. Ezek elsősorban 
vogul, osztják és szamojéd vadásztárgyak, főleg nyilak, illetve viseletdarabok, például női in
gek és más textíliák voltak. Összesen 42 tárgy. Ezek egy részét Balassa Iván már fentebb idé
zett cikkében publikálta. A teljes anyagot azonban Kodolányi János dolgozta fel és publikál
ta 1959-ben. Ö azt is megállapította, hogy bár a Néprajzi Múzeum leltárában 76 tárgy van 
(ltsz.: 2151-2197, 31328-31345) Reguly által gyűjtött anyagként nyilvántartva ezek közül 
nem mindet gyűjthette Reguly, és az akadémiai listán is szereplő tárgyak közül csak „42 tárgy
ról tudunk számot adni” (K o d o l á n y i 1959b. 301). A Reguly-féle obi-ugor anyag származá
si helye lokalizálható, hiszen jegyzékében maga tünteti fel azokat. így tudjuk, hogy a Szigva, 
a Pelim, a Konda, az Irtis és az Ob folyók mentén élő családoktól gyűjtötte őket. Sajnos ezek 
a származási helyet jelölő adatok a jóval később beleltározott tárgyak leírókartonjain már fő
leg Eszaknyugat-Szibéria gyűjtőnév alatt szerepelnek. Ez vonatkozik a későbbi gyűjtők tár
gyainak leirókartonjaira is. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez koránt sem a leltározást végző 
muzeológusok hibája, hiszen csak 1950-ben tették a néprajz számára kötelezővé az úgyneve
zett 8 pontos leírókartonok készítését. A régi leltárcédulák többsége nem tartalmazott mást 
és többet, mint a leltárkönyv, persze dicséretes kivételek akadtak, például Pápay József vagy 
Mészáros Gyula cédulái. Ezért a múlt században gyűjtött tárgyak esetében a származási hely 
pontos kiderítése gyakran nem vagy csak nagy nehézségek árán volt lehetséges.

Reguly Antal 11 tárgyból (ltsz.: 2154-2159, 2189-2193) álló mordvin anyaga 
két területről származik, a Nyizsnij-Novgorod közelében lakó mordvin-erzáktól, illetve a 
Penzai Kormányzóságban élő mordvin-moksáktól. Ezek elsősorban női viseletdarabok, 
például főkötő, női ing, ékszer. Mint az obi-ugor anyag esetében is, a mordvin tárgyak egy 
része elkallódott, megsemmisült. Erre következtethetünk a Reguly-jegyzékben még szerep
lő tárgyak listájából. Kettőt közülük Balassa Iván publikált a Regulyról írt cikkében (BA
LASSA 1954a. 61-62.) A teljes anyagot Kodolányi János publikálta, korrigálva néhány ko
rábbi téves leltározást is, mellyel mordvin ékszereket finnként leltároztak be (K o d o l á n y i 
1959b. 297-300).

A mari (cseremisz) anyagot összesen négy tárgy képviseli a Reguly-gyűjtésben, egy 
nyári lak és egy éléskamra modellje (ltsz.: 2178-2179), Balassa Iván publikálta ezeket (B a 
la s sa  1954b. 62-63.). Ezenkívül van két olyan tárgy, mely az akadémiai jegyzékben nem 
szerepel, és nem lehet eldönteni róluk, valóban Reguly gyűjtötte-e őket: a 2180 leltári számú 
„cseremisz csontszigony”, valamint a 2183 leltári számú „cseremisz nagyobb horog”. Mind
kettőt Kodolányi János publikálta (K o d o l á n y i  1959b. 300-301).
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Annak ellenére, hogy a Reguly Antal által gyűjtött anyag egy része megsemmisült, 
a megmaradt tárgyak felbecsülhetetlen értékűek, és a Néprajzi Múzeum első, tudatosan gyűj
tött tárgyegyüttesének tekinthetők.

A következő nagyobb obi-ugor tárgyegyüttes Pápai Károly révén került a múzeum
ba. Munkácsi Bernát felkérésére, az ő útitársaként indult 1888-ban nyugat-szibériai kutatóm
ra, hogy a manysik és hantik körében néprajzi és embertani kutatásokat végezzen. A Szoszva 
és a Konda vidékén csaknem egy évet töltött. A néprajzi és embertani kutatásokon túl jelen
tős tárgygyűjtést is folytatott. Ezenkívül több mint kétszáz fényképet készített. Műtárgyjegy
zékében 479 tétel szerepel, ez valójában több tárgyat takar, hiszen egy-egy tételhez több 
tárgy is tartozott. Ezt a helyzetet szüntette meg, hogy 91 tárgya az 1974-ben végrehajtott re
vízió alkalmával új leltári számot kapott.2 Korai halála miatt az általa gyűjtött tárgyak és nép
rajzi jegyzetei feldolgozatlanul maradtak az utókorra. Tárgyai nagy részét Jankó János leltá
rozta be. Leírókartonjaikat Diószegi Vilmos és Kodolányi János készítette. Pápai Károly gyűj
tését tudatos elvek vezérelték. Maga is arra törekedett, hogy a tárgyi világ révén a lehető leg
teljesebb képet nyújtsa a vogulok és az osztjákok életmódjáról, anyagi és szellemi kultúrájá
ról. Ezt tükrözi az általa gyűjtött anyag sokszínűsége. Az obi-ugorok alapfoglalkozását repre
zentáló halászati és vadászati eszközök mellett gyűjtött háztartási eszközöket, például kéreg
ből formált tálakat, dobozokat, csontból faragott eszközöket, viseletdarabokat, ezen belül el
sősorban vászonból és prémből készült ruházati tárgyakat, ékszereket, hangszereket és kulti
kus tárgyakat is. Jankó János összehasonlítva, a Pápai Károly által gyűjtött anyagot a permi, 
valamint a jekatyerinburgi múzeumok osztják gyűjteményeivel, a Pápai-féle kollekcióról a kö
vetkezőket nyilatkozta: „ma konstatálhatom, hogy Pápai Károly osztják gyűjteménye, melyet 
múzeumunk őriz, az orosz gyűjtemények felett úgy tárgyainak számára, mint eredetiségére 
és ősiségére nézve páratlanul magasan áll s a mennyiben a nyugat-európai gyűjteményeket is
merem... hozzátehetem, hogy ma egész Európában nincs oly fontos osztják gyűjtemény, mint 
a mienk és ez a tény annak tudományos értékesítését kétszeresen erkölcsi kötelességünkké 
teszi” (EA 4142). Sajnos Jankó János intő szavai ellenére ezeknek a kiemelkedően fontos tár
gyaknak csak egy része publikált, bár részleges feldolgozásukon többen is fáradoztak (Se- 
mayer 1905c. 24-42; 1907a. 165-169; Bátky 1921; Korompay 1953. 31-37; Balassa 1954a. 
54). A Pápai-féle anyag publikálásának nagy része Kodolányi János nevéhez fűződik. Ő dol
gozta fel és mutatta be számos cikkében a Néprajzi Múzeum obi-ugor anyagára támaszko
dó kandidátusi értekezésében, valamint a Néprajzi Múzeum több kiállításában a múzeum 
finnugor gyűjteményét (Kodolányi 1963a; 1965a; 1966a. 49-88; 1967; 1972a. 38; 1975b; 
1984b; 1992).

Pápai Károllyal egy időben, 1888-ban indult nyugat-szibériai kutatóútra Munkácsi 
Bernát is, akinek fő célja a Reguly-féle vogul gyűjtés helyszíni értelmezése, ellenőrzése és 
megfejtése volt. Munkájának eredménye többek között a Vogul népköltési gyűjtemény című több
kötetes szövegkiadás (1892-1921). Obi-ugor útja előtt, 1885-ben járt a Káma folyó vidékén 
élő csuvasok és az udmurtok (votjákok) között. A votják nyelv szótára című műve 1896-ban je
lent meg, és egészen 1892-ig a legteljesebb szótárnak számított. Tudományos munkássága 
mellett kevesebb ideje jutott a tárgygyűjtésre, de ez a közös kutatóúton nem is az ő feladata 
volt, erre Pápai Károly vállalkozott. így a Munkácsi által gyűjtött tárgyak száma valamivel ke-

2 A Néprajzi Múzeumban összesen 569 darab tárgy van a neve alatt beleltározva, ltsz.: 3309-3787,
74.200.1-74.200.91.



vesebb, mint Reguly Antalé vagy Pápai Károlyé, de ezek értékükben, fontosságukban nem 
maradnak el a többi finnugor anyagtól. A Munkácsi által gyűjtött tárgyak jóval Munkácsi 
Bernát halála után kerültek a Néprajzi Múzeumba. 1962-ben letétként helyezte el a mú
zeumban a főleg íjakból és nyílvesszőkből álló 21 tárgyat Munkácsi Bernát unokájának fe
lesége, Munkácsi Jenőné.

Az Európa-gyűjtemény mennyiségileg egyik legnagyobb obi-ugor tárgyegyüttesét a 
Néprajzi Múzeum kiemelkedő tehetségű igazgatója, Jankó János gyűjtötte a harmadik Zichy- 
expedíció tagjaként, 1897-1898-ban. 380 tárgyat gyűjtött a Volga vidékéről és osztják föl
dön. Mivel Kodolányi János részletesen feldolgozta Jankó szerepét gróf Zichy Jenő harma
dik expedíciójában (Kodolányi 1997c. 47-56), így ezúttal csak kutatásának a gyűjtemény
fejlesztés szempontjából fontos állomásait emeljük ki. 1898. március 31-én érkezett Tbiliszi
be, ott találkozott az expedíció többi tagjával. Útjuk első fontos állomása Asztrahany volt. Kö
vetkező állomásukról, Szaratovból egy kétnapos kirándulást tett Kazanla csuvas, valamint 
Oszanovka mordvin községbe. „A rendelkezésre álló rövid idő alatt is 80 tárgyat gyűjtött, vá
sárolt. A költségeket Zichy utólag jóváhagyta és megtérítette.” (Kodolányi 1997c. 51.) Sza
ratovból Kazanyon, Permen, Jekatyerinburgon át Tobolszkba mentek, még Zichyvel együtt. 
Itt Jankó megvált az expedíciótól és útját az osztjákok között folytatta. „Tobolszkból az Irtisen 
haladt Demjanszkojéig, onnan Demjankán hajózott a Lunkojevi jurtáig, ezután az irtisi oszt- 
jákság tanulmányozását folytatta Szamarovóig. Ott áttért az Obra, Szamarovótól Szurgutig, 
majd a Szalüm völgyével ismerkedett Szorovszkija jurtáig s végül a Nagy-Jugán völgyében ha
ladt Kolszomovi jurtáig” (Kodolányi 1997c. 53). így ír osztják gyűjtéséről a Tomszkból kül
dött jelentésében:... összeírtam az osztják ház leltárát, megfigyeltem a halászatot és részben
a vadászatot, feljegyeztem a szokásaikat, ahol kinyomozhattam: ősvallásuk maradékait és min
dent, amit életükről megtudhattam, példákat gyűjtöttem az osztják háztartásról, kiadásai és 
bevételeiről, gyűjtöttem 300 néprajzi tárgyat, 30 koponyát, 2 teljes csontvázat, készítettem 
150 fényképet s az egész út minden napjáról pontos naplót vezettem”.3 Ezenkívül kutatóút- 
ja végén, még hazaindulása előtt Tomszkban sikerült megvásárolnia a Volga-menti népek 
néprajzával, hitvilágával foglalkozó Kuznyecov professzor gyűjteményének egy részét, csere
misz (34 darab), csuvas (33 darab), mordvin (19 darab), valamint votják (31 darab), túlnyo
mórészt viseleti tárgyakat. A gyűjteményt Jankó halála után Semayer Vilibáld leltározta be 
1903-ban.4 „Annak ellenére, hogy 1903-ban a leltározáskor Jankó feljegyzései rendelkezésre 
állhatták, a leltározás sok fogyatékossággal készült. Sajnos nem határozták meg pontosan a 
tárgyakat, arról nem is szólva, hogy származási helye mindegyiknek csak Közép-Ob. A gyűj
teményhez csatoltak olyan tárgyakat is, amelyek semmiképpen nem tartozhattak hozzá. Egy 
Asztrahany vidéki horog is Ob-mentivé minősült.” (Kodolányi 1997c. 54.)

Jankó János szibériai útja előtt már jól megismerte Európa múzeumait, módsze
resen áttanulmányozta először a finn, majd a baltikumi és az oroszországi néprajzi múzeu
mok anyagát, és átfogó terve volt a hazai néprajzi múzeum megszervezésére, illetve egy eu
rópai szintű múzeum létrehozásához szükséges tárgygyűjtésre.5 A finnországi tanulmányút- 
járól készített jegyzeteit, feljegyzéseit Kodolányi János rendezte sajtó alá. (Kodolányi

3 Jankó János: Utolsó (V.) jelentésem a Miniszterhez Tomszkból (K o d o l á n y i  1968. 14).
4 A Jankó-féle gyűjtés, vásárlás, valamint a Zichy Jenőtől később ajándékba kapott anyag egy törzskönyvi szá

mon (599) található. A Jankó János által gyűjtött tárgyak leltári számai: 39799-40500 és 40532-40820.
5 NMI 61/1896. Javaslat a Néprajzi Osztály tízévi elhelyezésére.
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1993b). A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának vezetőjeként a néprajzi gyűjtemé
nyek összeállításához részletes, mindent átfogó koncepciót dolgozott ki. Gyűjteményfejlesz
tésében a magyarok, a hazánkban élő nemzetiségek, a szomszéd népek néprajzi tárgyainak 
gyűjtése mellett fontosnak tartotta az őstörténeti vonatkozású anyag gyűjtését is, ezen belül 
olyan népek anyagát, melyek „egyrészt velünk nyelvileg (finnugor), másrészt ethnographi- 
ailag rokon (török-tatár) népek”. Az ebbe a csoportba tartozó tárgyak gyűjtése és bemutatá
sa „saját hazai ethnographiánkat számtalan pontban megvilágítani s eredetüket, illetve ama 
népekhez való viszonyukat tárgyilag igazolni hivatvák. [...] A nemzeti múzeumnak egyes tu
dományos irányok felé hajolnia nem szabad, s különben is mindkét iránynak megvan a ma
ga jogosultsága, a finnugornak a nyelvi, a török-tatárnak a történeti és ethnografiai alapban 
s így a Magyar Nemzeti Múzeumnak kétszeresen indokolt s elsőrangú fontossággal bíró fel
adata az, hogy úgy a turkoman, mint a finnugor törzsek kimerítő néprajzi gyűjteményével 
is bírjon.” (Jankó 1997. 23.) Tehát amikor Jankónak 1897-ben a miniszter engedélyezte, 
hogy részt vehessen Zichy oroszországi expedíciójában, ő már meghatározott koncepcióval 
és céllal végzett a terepen tárgygyűjtést. Minthogy az expedíciónak az volt az elsőrendű cél
ja, hogy a magyar őstörténetet megvilágító adatokat gyűjtsön, Jankó is eszerint végezte sa
ját gyűjtéseit. Jankónak az volt a véleménye, hogy a halászat és a sámánizmus az a két terü
let, ahol a magyarok őstörténetét legjobban megvilágító adatokhoz juthat. Tárgyi gyűjtései
nek egy része is e két területről származik. Többek között horgok, hálóparák, hálónehezé
kek és egy háló jelzik az előbbi, míg 3 sámándob, 3 dobverő, bronzcsüngők és egy medve
fog az utóbbi területet. Természetesen mint a tárgyi világ és az anyagi kultúra kiváló kuta
tója érdeklődési és gyűjtési köre kiterjedt az obi-ugorok életének más területeire is. Ezen
kívül találhatók a gyűjtésében még munkaeszközök, vadászati eszközök, így nyílvégek, ké
sek, mustranyomók, a réntartás eszközei, háztartási tárgyak (fa- és kéregedények), prémből 
készült tárgyak, illetve azok megmunkálására szolgáló eszközök, kultikus tárgyak (medveün
nepi álarcok, hangszerek), viseletdarabok, így hímzésminták, hímzett ingek, prémbundák, 
ékszerek. A halászathoz kapcsolódó obi-ugor tárgyak egy részét Jankó János maga publikál
ta A magyar halászat eredete című munkájában (Jankó 1900a). Semayer Vilibáld a Néprajzi Ér
tesítőben (Semayer 1905c. 2 4 -4 2 .)  tette közzé az obi-ugor kéregedényeket, többek között 
a Jankó által gyűjtött darabokat is, ugyanott adta ki Jankó feljegyzéseit az osztják viseletről 
és hímzésről (Semayer 1907a. 165-169).

A Bátky Zsigmond előszavával megjelent (Bátky 1921) osztják hímzéseket bemu
tató kötetben, melyről már Pápai kapcsán szóltunk, Jankó-gyűjtés is szerepel. Jankó János éle
téről és munkásságáról is számos mű keletkezett, a teljesség igénye nélkül említjük meg Ba
lassa Iván cikkét Jankó és a Néprajzi Múzeum viszonyáról (Balassa 1968. 17-32) vagy Ko- 
dolányi János írásait Jankóról mint néprajztudósról (Kodolányi 1968. 7-14.), finnországi te
vékenységéről (Kodolányi 1993b. 345-358), helyéről az európai néprajztudományban 
(Kodolányi 1993a. 465-476). Az obi-ugor népek anyagi kultúrájával foglalkozó Kodolányi 
János számos munkájában (Kodolányi 1963a), kandidátusi (Kodolányi 1965a), majd nagy
doktori értekezésében (Kodolányi 1996) hasznosította Jankó gyűjtéseit, így például az ő 
gyűjtéséből publikált egy osztják női inget (ltsz.: 40227) és egy hajfüggőt (ltsz.: 40195) az 
obi-ugor női viseletről szóló cikkében (Kodolányi 1967a. 376-396), három medveünnepi 
nyírkéreg maszkot (ltsz.: 39976-39978) az obi-ugor maszkokról szóló cikkében (Kodolányi 
1992), de kiállítási katalógusaiban is szerepelnek Jankó-féle tárgyak (Kodolányi 1984a. 10.).
A Kuznyecovtól vásárolt mari (cseremisz) tárgyai közül szerepel három darab az Uráli népek
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című kiadvány fényképillusztrációi között (Hajdú 1975. 49-51. kép), valamint két darab (ltsz.: 
40303, 40300) A  Néprajzi Múzeum kincsei című kiadványban (KODOLÁNYI 1972a. 60, 61. kép).

Jankó Jánost finnugor gyűjtéseiben az általa alkotott, finnugor népekre vonatkozó 
elmélete is ösztönözte. Ezt így fogalmazta meg: „finnugor népek egy óriási háromszögben 
laknak, melynek három szögletpontját a magyar, a finn és az osztják nép képezi. Az eddigi 
anyaggyűjtésekből constatálni lehet hogy tárgyi néprajzában az osztják áll a legprimitívebb fo
kon’ következik ezután a fin... s végül maga a magyar, melynek tárgyi néprajza a legfejlettebb. 
Ebből nyilvánvaló, hogy, figyelembe véve a geogr. helyzetet, valamennyi egyéb finnugor nép, 
névleg vogul, cseremisz, mordva, zűrjén, votják, lapp stb.-nek tárgyi néprajza csakis a három 
fokozat közé eshetik, hol egyikhez, hol másikhoz közelebb’ hogy mihelyt a három saroknép 
egész tárgyi néprajzát megismerjük, legott adva van az összes finnugor népek sajátlagos 
ethnográfiája (természetesen a török hatás kizárásával).”6

Semmit sem von le Jankó János érdemeiből, hogy a vázolt kérdéseket ma már más
képp látjuk. Ahogy Kodolányi János megfogalmazta: „Tagadhatatlan, hogy munkásságával, 
személyének súlyával, tanításaival döntő befolyást gyakorolt az ún. finnugor néprajz kibon
takozására” (Kodolányi 1968. 13). Ehhez még hozzátehetjük, hogy páratlanul termékeny 
múzeumi tárgygyűjtő tevékenységével és fényképfelvételeivel jelentős mértékben gazdagítot
ta a Néprajzi Tár magyar és nemzetközi, elsősorban finnugor anyagát, jelentős mértékben 
hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a későbbi Európa-gyűjtemény finnugor anyaga világviszony
latban is kiemelkedő jelentőségű tárgyegyüttesekkel rendelkezzen.

Ugyancsak a harmadik Zichy-expedíció tagjaként jutott el Szibériába Pápay József, 
akinek feladata az expedícióban a nyelvészeti kutatás, közelebbről a Reguly-féle hanti szöve
gek ellenőrzése, értelmezése volt.7 Jelentős tudományos munkássága mellett nem sok ideje 
maradt tárgygyűjtésre. Ennek ellenére sikerült kiegészítenie Jankó osztják anyagát 69 tárgy- 
gyal, melyek mindegyike pontos földrajzi meghatározással rendelkezik.8 A Pápay-gyűjtés tu
dományos értékét növelik a terminusokat is megörökítő feljegyzései, saját keze írásával a lel
tárcédulákon. Jankóhoz hasonlóan Pápay József tárgyai is az osztjákok életének szinte min
den területéről ízelítőt adnak. Vannak közöttük a két alapfoglalkozást, a halászatot és a vadá
szatot reprezentáló eszközök, azaz ijak, nyilak, kések, csapdák, hálók, hálókötő tűk, hálóne
hezékek, horgok, szigonyok, de találhatunk közöttük csodálatosan megmunkált kéregedénye
ket, rénszarvasprémből készült tárgyakat, viseletdarabokat, hangszereket és kultikus tárgyakat 
is. Kodolányi János a bőr szerepét tanulmányozva az obi-ugor férfiruházatban, többek között 
két Pápay által gyűjtött lábbelit is közölt (Kodolányi 1966a. 49-88, a 31789 leltári számú 
rénszarvasprém harisnya és a 31785 leltári számú rénszarvasbőr csizma). Korompai Bertalan 
az íjas csapdákról közölt cikkében (KOROMPAI 1953. 23-90) felhasználta a múzeum tárgyait 
is. Pápay gyűjtötte ijas csapdát (ltsz.: 31744) publikált Kodolányi János (1997a). Sajnos az em
lített példák ellenére Pápay József gyűjtésének csak kis része publikált.

A Pápai Károly által gyűjtött tárgyak egy része feltehetőleg szerepelt a múzeum 
1898-ban nyílt első állandó néprajzi kiállításán a Csillag utcai bérházban, ahol a 32 szobányi 
anyagból egy nagy sarokszobát a finnugor gyűjtemény kapott (Szemkeő 1997a. 66). Az állan

6 Jankó János: II. Jelentésem a Miniszterhez (Pétervár). (Idézi Kodolányi 1968. 13.)
7 Kutatásainak eredményeképpen született meg 1905-ben az É sza kj-o sztjd k népköltési gyűjtem ény. R eguly A n 

ta l hagyom ányai és sa já t gyűjtései a la p já n  című terjedelmes munkája vagy a R eguly A n ta l emlékezete.

8 A 408. törzskönyvi tétel alatta 31743-31811 leltári számú tárgyak.
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dó kiállítás folyamatos bővítése mellett a Csillag utcai múzeumban már lehetőség nyílt az 
újabb szerzeményekből időszaki kiállításokat is rendezni, így került sor 1899-ben egy kiállí
tásra, melyen azt az 1500 tárgyat mutatták be, amelyeket a harmadik Zichy-expedíció tagjai, 
illetve Jankó János hoztak haza a mordvin, csuvas, osztják és kínai földről (SzEMKEŐ 1997a. 
67). Ezenkívül az anyag bemutatásra került az 1929-ben megnyílt 30 teremből álló néprajzi 
kiállításon is, a Könyves Kálmán körúti épület második emeletén, ahol a nemzetközi anyag 
kapott helyet hármas csoportosításban: rokon népek, szomszéd népek, tengerentúli népek.

A fent felsorolt kutatókon kívül a 19. század végén Szibériában járt és gyűjtött Kiss 
Gyula mérnök, akitől 16 obi-ugor tárgyat vásárolt a múzeum (ltsz.: 32515-32531). Egy álta
la gyűjtött férfi rénszarvas bundát, guszt (ltsz.: 32516) Kodolányi János publikált (1966a. 60).

Jelentős finnugor gyűjtés kapcsolódik Baráthosi Balogh Benedek nevéhez is. 1912- 
ben több mint hétszáz zűrjén és európai nyenyec tárgyat hozott haza egy északkelet-európai 
expedíciója eredményeként.9 Ezeknek közel fele nyenyec anyag a Kanin-félszigetről, melyek 
között sok értékes rénszarvasprémből készült tárgy, például sátortakaró, csizma, bunda sze
repel, egyéb viseletdarabok és használati tárgyak mellett. Gyűjtött halászati és vadászati esz
közöket is, de figyelme kiterjedt a hitvilág tárgyi emlékeire is. Baráthosi nyenyec gyűjtése gya
korlatilag publikálatlan, kivéve a 99476 leltári számú fabálványt (KODOLÁNYI 1972a).

Ugyancsak Baráthosi Balogh Benedek 1912-es oroszországi útjának köszönhetjük a 
Néprajzi Múzeum kiváló zűrjén anyagát is. Tudatos gyűjtés a zürjéneknél Baráthosi előtt nem 
volt, ezért az általa gyűjtött tárgyegyüttes valóban hiánypótlónak tekinthető. Gyűjtése kiter
jedt a zűrjének életének csaknem minden területére, hiszen a halászati és vadászati eszközök 
mellett viseletdarabokat, szőtteseket, ékszereket, használati tárgyakat, edényeket, játékokat és 
kultikus tárgyakat is gyűjtött. A tárgyegyüttes értékét növeli a pontos helymeghatározás és a 
használatukat reprezentáló sok fénykép, melyeket ugyancsak Baráthosi készített.

A múlt század végi, e század eleji kutatóutakat sokáig nem követhették a Szovjet
unió területén élő finnugor népek körében végzett újabb terepkutatások. Az a néhány gyűj
tőút, amely létrejött, azonban igen nagy jelentőségű volt, mint például Diószegi Vilmos szi
bériai és mongóliai sámánkutatásai az 1950-es évek végén. Világviszonylatban is egyedülálló 
anyagának nagy része az Ázsia-gyűjteményben található, ezért Diószegi Vilmos onnan szár
mazó tárgygyűjtéseinek bemutatására e helyütt nem térünk ki. Az Európa-gyűjteménybe két 
szelkup (ltsz.: 60.98.1, 62.156.1) és egy manysi tárgya került (ltsz.: 60.98.1), melyeket a híres 
obi-ugor kutató, V. I. Csernyecov feleségétől, a régész Mosinszkajától kapott ajándékba. Az 
Európa-gyűjteményben található ezenkívül egy nganaszán sámándob (ltsz.: 72.135.3) és ál
arc (ltsz.: 72.135.4), melyeket az örökösöktől vásárolt meg a múzeum 1972-ben.10

Fontos számunkra Vászolyi Erik 1960-ban a Komi Autonóm Köztársaságban vég
zett gyűjtése, melynek során 34, a 20. század elejéről származó komi tárgyat (ltsz.: 60.30.1- 
60.30.12 és 67.59.1-67.59.22) hozott a múzeumba. (Van a tárgyak között női kesztyű, haris

9 Ltsz.: 95841-95843, 99074-99553, 99635-99709, 66.152.3-66.152.4, 74.200.91-74.200.121, 
74.200.126-74.200.260.

10 Itt kell megjegyeznünk, hogy az Európa-gyűjtemény kialakításakor az a törekvés érvényesült, hogy az 
uráli nyelvcsaládba tartozó népek tárgykollekciói az Európa-gyűjteménybe kerüljenek akkor is, ha föld
rajzilag Ázsiához tartoznának. Ezért került az obi-ugor anyag, jelentős nyenyec tárgykollekció, valamint 
néhány szelkup és nganaszán tárgy az Európa-gyűjteménybe. Ugyanakkor ugyanezen szamojéd csopor
tok jelentős tárgyegyüttesei (például a szelkupoktól és a nganaszánoktól) rokonságunk ellenére is az 
Ázsia-gyűjteményben kaptak helyet.
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nya, női és férfiövck, kés, női és férfiingek, női és férficsizmák, fejre való törülközők, sap
kák, blúz, szoknya, cipő, végül két munkaeszköz, egy pányva és egy lentiloló.)

Vikár László népzenekutató és Bereczki Gábor nyelvész 1958 és 1979 között ki
lenc közös expedíciót tett a Yolga-Káma vidékére. A finnugor népek közül a mordvinok, 
marik és udmurtok dalkincsét kutatták, és néhány tárggyal is gazdagították a Néprajzi Mú
zeum Európa-gyűjteményét.11

Az 1990-es évekig a Szovjetunió „gulág” zónájában élő finnugoroktól lehetetlen 
volt gyűjteni, mert külföldieket nem engedtek be ezekbe a köztársaságokba. Ezért a finnugor 
népektől csak nagyon ritkán ajándékként vagy vásárlás útján került be anyag a gyűjteménybe, 
így jutott a múzeum három, Bereczki Urmasz által gyűjtött hanti tárgyhoz a hantik szent 
falujából, Lombovozsból 1983-ban (ltsz.: 83.97.1-83.97.3). 1992-ben Juvan Sesztalov many- 
si költő ajándékozott a múzeumnak 15 igen értékes manysi tárgyat, közöttük rénszarvasbőr 
bundát, csizmát, valamint más viseletdarabokat, továbbá kéregedényt és babákat (ltsz.:
92.108.1-92.108.15).

1992-ben Birinyi József mordvin kutatóútja során 24 tárgyat gyűjtött, melyek első
sorban textíliák, női ingek, harisnyák, háziszőttesminták, de van a tárgyak között lábbeli is 
(ltsz.: 92.77.1-92.77.24). Legutóbb 1998-ban gyarapodott a gyűjtemény 4 mordvin tárggyal.

Az 1980-as évek végén bekövetkezett politikai változások után lehetővé váltak a 
rendszeres kutatások Oroszországban. így több kutató mellett e tanulmány szerzője 1989— 
1995 között hat-hat alkalommal végzett terepmunkát a keleti hantik és az udmurtok, vala
mint egy alkalommal a marik között, aminek szerves részét képezte néprajzi tárgyak gyűjté
se is.12 Áttekintve az Európa-gyűjtemény anyagát elsősorban olyan tárgyak gyűjtésére került 
a hangsúly, amelyek vagy hiánypótlóak (például teljes udmurt és mari viseletek), vagy azért 
érdekesek, mert már van hasonló belőlük (például mari és udmurt kendők, dísztörülközők, 
hanti viseletdarabok, kéregedények), de egy száz évvel ezelőtti állapotot tükröznek. A gyűj
tés során fontos szempont volt, hogy a viseletek minden darabja, csakúgy mint a használati 
eszközök és kultikus tárgyak, lehetőleg egyetlen háztartásból származzanak.

A megélénkülő kulturális kapcsolatoknak köszönhetően a múzeum udmurt anyaga 
gyarapodott jelentősebb mértékben. 1991-ben Konsztantyin Klimov néprajzkutatótól jutott 
a gyűjtemény 12 északi és déli udmurt viseletdarabhoz (ltsz.: 91.77.1-91.77.12). A Néprajzi 
Múzeum és az Udmurt Nemzeti Múzeum által kötött együttműködési szerződés keretében 
nemcsak kutató-, hanem tárgycserékre is sor kerülhetett. 1993-1996-ban 77 tárgyat (kaftá
nok, női ingek, melltakarók, kötények, fejkendők, lábszárvédők, bocskorok) vásárolt, illetve 
kapott ajándékba a múzeum az Udmurt Nemzeti Múzeumtól.13

A többi finnugor nép köréből jelentős anyaggal még az észtektől, finnektől és lap
poktól rendelkezik a múzeum. A nagyon jónak mondható észt tárgyegyüttes két nagy gyűj
tésnek köszönhetően alakult ki. Az első, 36 darabból álló, 1894-ben gyűjtött tárgycsoporthoz 
Otmar Kallas észt „néprajzi író” révén jutott a Néprajzi Tár. Az anyag elsősorban viseletda

11 Összesen 2 udmurt (ltsz.: 68.118.1-68.118.2) és 4 csuvas (ltsz.: 66.121.1-3 és 68.119.1) tárgy.
12 Ez összességében 240 tárgyat jelentett az alábbi megoszlásban: 96 udmurt (ltsz.: 91.1.1-91.1.47,

91.89.1- 91.89.28, 93.12.1-93.12.13, 93.66.1-93.66.8), 42 mari (ltsz.: 90.77.1-90.77.42) és 102 hanti
tárgyat (ltsz.: 90.95.1-90.95.4., 91.2.1-91.2.11, 91.18.1-91.18.26, 91.49.1-91.49.34, 91.67.1-91.67.7,
92.76.1- 92.76.9, 93.66.1-93.66.8, 95.73.2-95.73.4) jelentett.

13 Ltsz.: 93.34.1-93.34.19, 93.53.1-93.53.31, 95.29.1-95.29.12, 96.49.1-96.49.15.
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rabokat tartalmaz, de sajnos egyetlen teljes viselet sincs közöttük, a gyűjtés javarészt főkötők
ből áll (ltsz.: 6473-6508).

A második egység 1912-ből származik Bán Aladár gyűjtéséből, aki folklorista, mű
fordítóként az észt népi eposz, a Kalevipoeg fordítása kapcsán több alkalommal is járt Észtor
szágban, ahol tárgyi anyagot is gyűjtött, kifejezetten a Néprajzi Múzeum számára. A 600 tárgy
ból14 álló gyűjtése nemcsak nagysága miatt értékes, hanem azért is, mert Bán Aladár átfogó 
gyűjtésre törekedett. Többek között ezt bizonyítja, hogy a tárgyak között textíliák mellett mun
kaeszközök, használati tárgyak, ékszerek is szerepelnek. De ezt mutatja a tárgyak földrajzi el
oszlása is, hiszen minden jelentős észt etnikai csoporttól található a tárgyegyüttesben anyag, 
így nemcsak a szárazföldről, hanem Észtország nagy szigeteiről, Muhu-szigetéről, Saaremaa- 
szigetről és Hiiumaa-szigetről is. Ezeken a szigeteken más-más népviseletet hordanak az em
berek, de anyagi kultúrájuk számos más részletben is különbözik egymástól. Emellett Bán Ala
dár gyűjtött Pszkov környékéről is, ahol a pravoszláv hitű észtek, az úgynevezett szetuk élnek. 
Gyűjtésének köszönhetően a Néprajzi Múzeum rendelkezik az egyes etnikai csoportokra jel
lemző viseletdarabokkal, elsősorban ingekkel, szőtt csíkos szoknyákkal, szőtt övékkel, néhány 
rövid kabátkával és harisnyákkal, melyek együttesen a női viseletét alkotják. Az asszonyok ün
nepi ruhájának fontos része a kötény és a színes rojtokkal díszített hatalmas kendő. Ezekből 
is gyűjtött néhány darabot. A női fejviselet részét képező főkötők több fajtája ugyancsak meg
található a tárgycsoportban. Bán Aladárnak köszönhetően rendelkezik a múzeum ezüstből ké
szült, melldíszként használatos csatok mellett olyan kúpos ezüst ékszerekkel is, amelyek az észt 
ünnepi viseletét ékesítették. Kisebb mértékben, de gyűjtött a textileken kívül használati tár
gyakat is, így fából faragott, művészien megmunkált söröskancsókat, mosósulykokat, dobozo
kat, székeket. A gyűjteményből mindössze néhány tárgyat publikáltak, egy széket (KODOLÁNYI 
1972a. 57. kép), két söröskancsót és egy mosósulyot (H a jd ű  1975. 39. 43. 46. kép).

Hosszú szünet után bővült ismét az észt tárgyegyüttes, mégpedig Illyés Margit aján
dékaképpen 1962-ben 9 tárggyal (ltsz.: 62.98.1-62.98.9) Kihnu-, Saaremaa- és Muhu-sziget- 
ről. Az utolsó észt tárgygyarapodás 1982-ben történt, amikor 3 észt textíliát vásárolt a múze
um (ltsz.: 82.117.1-82.117.3).

Mint a fentiekből is látszik, a Néprajzi Múzeum megalapítása után a tárgyi emlék
anyag gyűjtése során gyűjteményegyüttesek, gyűjteménycsoportok alakultak ki. így történt ez 
Finnország esetében is. Kodolányi János szavaival élve a „finnországi eredetű gyűjtemények, 
ha nem is mindjárt a múzeum létrehozása után, de elég korán létrejöttek. Kialakulásuk nem 
a vak véletlen műve, hanem tudományos kutatások eredménye. Fejlődésüket később múzeu
mi kapcsolatok támogatták.” (K o d o l á n y i  1997b. 47.)

Az első nagyobb tárgyegyüttest a Kalevala fordításán dolgozó Vikár Béla hozta a 
múzeumba, aki 1889-ben a karjalai Sortavala városkában, valamint környékén járt, ahol nem
csak folklorisztikai és néprajzi tanulmányokat végzett, illetve nyelvtudását tökéletesítette, ha
nem tárgygyűjtéssel is foglalkozott. Ennek eredményeként 164 tárgy került 1890-ben a mú
zeumba (ltsz.: 4009-4173). A tárgyak elsősorban viseletdarabok és más textíliák, továbbá 
háztartási eszközök, edények és hangszerek. Az anyag értékét növeli, hogy minden tárgyról 
pontos meghatározást is adott a gyűjtő. A tárgyak közül egy kantele publikált (K o d o l á n y i  
1972a. 57. kép).

14 Ltsz.: 95881-96180, 96974-97273, 107529-107607, 74.200.261-74.200.267. A gyűjteményből már 
bekerülésekor két darabot kiselejteztek (ltsz.: 107532, 107533).



Ugyanannak az évnek a végén, szintén Vikár Bélának köszönhetően 133 tárggyal 
gyarapodott a gyűjtemény. Ezeket a tárgyakat a törzskönyv tanúsága szerint Vikár Béla köz
benjárásával a helsinki Finn Nemzeti Múzeumtól vásárolta a Néprajzi Múzeum (ltsz.: 
4336-4469). A gyűjtemény Karjalából származik, hiteles, eredeti tárgyakból áll, melyek kö
zött főleg mezőgazdasági eszközök, háztartásban használatos tárgyak, például guzsalyok, 
mángorlók, fadobozok, vajnyomók, egyes viseletdarabok szerepelnek. „Értékét növeli, hogy 
Finnországnak ezt a részét az 1939-40. évi téli háború végén a Szovjetunióhoz csatolták, a 
lakosságát pedig áttelepítették Finnország más területeire.” (K o d o i .á n y i 1997b. 47.) Az ér
tékes anyagból négy tárgyat publikáltak (Hajdú 1975. 38., 40., 41., 42. kép)

Vikár Béla kívánságára, aki ez idő alatt több finnországi, főleg karjalai tanulmány
utat tett, Theodor Schwindt, a Finn Nemzeti Múzeum tudományos munkatársa 1894-ben 
egy újabb, 251 darabból álló tárgyegyüttest állított össze a Néprajzi Múzeum számára (ltsz.: 
6038-6288). Ezt az anyagot 1895-ben újabb 45 darab tárgy (ltsz.: 6289-6290, 6520-6562) 
és 32 fénykép követte ugyanonnan. A gyűjtemény igyekezett Finnország egészét felölelni 
úgy, hogy a legfontosabb tárgykörök helyet kapjanak benne. így vannak az anyagban öltözet
darabok, edények, szobaberendezési tárgyak, munkaeszközök, például len- és kenderfeldol
gozó tárgyak, vadászat, halászat, földművelés, pásztorkodás és közlekedés eszközei. A gyűjte
ményhez 32 fénykép is tartozott.

A 19. század végére tehát már mind mennyiségét, mind tudományos értékét tekint
ve nagy és jelentős finn gyűjtemény birtokába került a múzeum. Ezt az anyagot egészítette 
még ki Bán Aladár 1906. évi gyűjtése, melynek során elsősorban háztartási eszközök, vise
letdarabok és más textíliák, valamint munkaeszközök kerültek a múzeumba (ltsz.: 
69650-69699). Útja során a kutató 51 darab fényképlemezt is készített.

A Néprajzi Múzeum 1932-ben gyarapíthatta ismét finnországi anyagát, ezúttal múze- 
umközi megállapodás útján. A Finn Nemzeti Múzeummal gyűjtemények cseréje valósult meg, 
melynek során 180 tárgy érkezett (ltsz.: 130866-131045, 131383). A pontosan datált, szárma
zási helyet részletesen feltüntető anyag összeállítása is jó. Egyenletesen találhatók benne mind 
Kelet-Finnországból, főleg Karjalából, mind Nyugat-Finnországból származó tárgyak, melyek 
főleg háztartási eszközök, kosarak, fatálak, kávéfőzők, darálók, tejfeldolgozó eszközök, guzsaly- 
fejek, mángorlók, továbbá mezőgazdasági munkaeszközök, például kapák, kaszák, sarlók, csép
lőbotok, valamint halászati és vadászati eszközök, például horgok, hálók, nyilak, lőportartók.

A 2. világháború, akárcsak a többi ország esetében, hátrányosan érintette a finn
magyar múzeumi kapcsolatokat is. Majdnem két évtizedes szünet után létesített ismét a két 
múzeum egymással kapcsolatot. Előbb a kutató-, majd később a tárgycsere is újraéledt. így ju
tott hozzá a múzeum, Kodolányi János 1959-es helyszíni gyűjtésének eredményeként, 15, fő
leg 19. századi tárgyhoz (ltsz.: 60.29.1-60.29.15), melyek pontosan, részletesen vannak ada- 
tolva. Van a tárgyegyüttesben sarló, kapa, balta, bárd, fúró, szaunavirgács, kosár, mozsár, ká
vés edény, kanál és egy pár sí. 1961-ben újabb műtárgycserére került sor, melynek során 216 
tárgyat kapott a Néprajzi Múzeum (ltsz.: 61.3.1-61.3.216). A csere érdekessége, hogy a két 
múzeum nem a saját anyagából választott tárgyakat, hanem helyszíni gyűjtéssel állított össze 
tárgyegyütteseket, ezzel is megteremtve a folytonosságot a múlt századi és a századunkban 
készült tárgyak sorában, figyelembe véve a hiányzó tárgytípusokat. A korábban főleg Karja
lából származó gyűjtemények Finnország más területeinek kultúráját reprezentáló tárgyakkal 
egészültek ki. így kapott a Néprajzi Múzeum lakástextíliát, asztalterítőt, szőnyeget, munka
eszközt, például ekét, sarlót, falapátot, lójármot, szecskavágót, lenvágót, lentilolót, gerebent,
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tejfeldolgozáshoz szükséges tárgyakat, például sajtmintát, vajmintát, köpülőt, aludttejes tálat 
és egyéb kisebb háztartási tárgyat, például mérleget, vaslábat, kávédarálót, merőkanalat stb.

1959-ben 20 finnországi lapp tárgyat adott át a debreceni Déri Múzeum Ecsedi Ist
ván 1928-as gyűjtéséből (ltsz.: 59.101.1-59.101.20), férficipőket, dohányzacskókat, késeket, 
kanalakat, tűtartókat, bölcsőmodelleket, övét, babát és pipát.

A finn Nemzeti Múzeummal a következő és egyben utolsó műtárgycserére 1982-ben 
került sor. Ekkor a Néprajzi Múzeum egy faddi szobabelsőt vásárolt és küldött el a finn mú
zeumnak, cserébe bútorok és egy lapp rénszarvasszán érkezett (ltsz.: 82.91.1- 82.91.13). Az 
utolsó finnországi gyarapodás 1992-ben történt, amikor Lehtinen Ildikó, a Finn Nemzeti Mú
zeum néprajzkutatója 3 inari festménymásolatot ajándékozott a Néprajzi Múzeumnak.15

A lapp gyűjtemény, bár nem nagy, de jónak mondható. Sokrétűségében természe
tesen meg sem közelíti a tudatosan fejlesztett finn gyűjteményt, mégis jelentősnek mondha
tó. A négy ország -  Oroszország, Finnország, Svédország és Norvégia -  területén élő lappok 
közül az Európa-gyűjteményben elsősorban a Norvégia területén élők vannak képviselve, bár 
szórványos gyűjtések Finnországból is előfordulnak (lásd Ecsedi István 1928-as gyűjtését 
vagy a már szintén említett lapp szánt).

A legelső tárgycsoport a 102. számú törzskönyvi bejegyzés szerint 1894-ben egy „ál
latkertben tanyázott lapp karavántól vétetett”. Az összesen 38 tárgyból álló anyag elsősorban 
edényeket tartalmaz (ltsz.: 5654-5691).

Gyűjtés útján került a múzeumba 1901-ben Halász Ignác nyelvész lappföldi anya
ga. A tudós három alkalommal is járt a svédországi és norvégiai lappoknál, 1884-ben, 1886- 
ban, 1891-ben és ott hónapokon át élt együtt a lapp rénszarvaspásztorokkal. Nemcsak nyel
vüket, szokásaikat tanulmányozta, hanem tárgyakat is gyűjtött tőlük, elsősorban a norvégiai 
lappoktól. Ezek 1901-ben, halála után -  felesége ajándékaként -  kerültek a Néprajzi Múze
umba. A 19 darabból álló anyagban pipa, sajtminta, kés, kanál, cipő és tűtartó található (ltsz.: 
23602, 32587-32605).

Újabb norvégiai lapp anyag jutott a múzeumba 1906-ban, Malatinszky Györgyné 
ajándékaként. A 14 darabból álló tárgyegyüttesben lapp sapkák, csontból készült, karcolással 
díszített kanalak, apró bőrből készült játékbölcső, szánkómodell is található, de van az aján
dék között három svéd kanál és egy norvég pipa is (ltsz.: 58007-58020).

A legnagyobb és legértékesebb lapp tárgycsoportot Báthori Ferencnek köszönheti a 
múzeum. A 88 tárgyból álló együttest 1906-ban gyűjtötte, melyek között elsősorban háztar
tási eszközök, például fatányérok, rénszarvasagancsból, illetve csontból készült kanalak, ké
sek, gyertyatartók, olajlámpák, fésűk, varráshoz használt eszközök vannak. Jóval kisebb a szá
ma a viseletdaraboknak, melyek között övék, női ruha, sapkák találhatók.16

Kisebb gyarapodások a későbbiek során többször is előfordultak, melyek részben 
ajándékként,17 részben vétel útján kerültek a múzeumba. így például 1913-ban vett Nádler 
Róbert a norvégiai Tromsöben 2 lapp kanalat rénszarvascsontból, melyeket csak évtizedek
kel később, 1960-ban vásárolt meg a múzeum Gyárfás Gizellától (ltsz.: 60.118.1-60.118.2).

1958-ban került át a Mezőgazdasági Múzeumból 11 norvégiai lapp tárgy (ltsz.:
59.92.1-59.92.11), ugyanis a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja meghatározta a

15 Ltsz.: 92.111.1, 92.112.1, 92.113.1.
16 Ltsz.: 69967-69982, 79810-79877, 119953-119956.
17 Ltsz.: 27992-28001, 58248-58249, 70872-70874.
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múzeumok gyűjtőterületét, s úgy intézkedett, hogy a nem onnan származó tárgyakat adják át 
az illetékes múzeumnak. Az említett tárgyak küzül 7 darabot még Herman Ottó gyűjtött 1888- 
ban. A tárgyak között kéregdobozok, faedények, vadászkések és egy rénszarvasiga található.

1963-1993 között mindössze 9 lapp tárggyal gyarapodott az Európa-gyűjtemény, 
továbbá raktárrendezés során került elő 5 db tárgy.18

A finnugor népek által lakott területeken kívül az Oroszország területén végzett 
egyéb gyűjtések száma elenyészően csekély. Közülük említést érdemel a Semayer Vilibáld által 
a múzeumnak ajándékozott 72 tárgy, melyek nagy része lélekmelegítő, és földrajzi meghatáro
zásként csak Oroszország szerepel róluk a törzskönyvben (ltsz.: 46530-46534, 46346-46412). 
Ezenkívül összesen 14 orosz tárggyal rendelkezik a múzeum,19 melyből 5 darab (tálka, pipafej, 
ostor és 2 lapát) Lévay Gyula gyűjtése és hagyatéka 1987-ből.20 Az egyik legszebb orosz tárgy
hoz ugyancsak 1987-ben, másik két tárggyal együtt, vásárlás útján jutott a múzeum (ltsz.:
87.32.1-87.32.3). Ez egy 19. századi mezenyi festett guzsaly, párhuzamai a szentpétervári 
Orosz Múzeumban láthatók. Az utolsó orosz tárgygyarapodás 1989-ben történt. Némethy End
re ajándékozott egy cserépből készült gyermekjátékot a múzeumnak (ltsz.: 89.51.1).

Jankó János után 10 évvel járt a csuvasok között Mészáros Gyula osztálybeli gya
kornok, aki a csuvas nyelv tanulmányozása mellett 21 tárgyat is gyűjtött a Kazanyi Kormány
zóságban élő csuvasoktól (ltsz.: 79786-79806). Ezek elsősorban viseletdarabok, például ing
mellek, ingujjak, illetve áldozati figurák. Mészáros Gyula 1909-es útja során a baskírok kö
zött is járt, ahol igen jelentős tárgyegyüttest gyűjtött. Beutazva az Orenburgi Kormányzóság 
különböző falvait, 338 baskír tárgyat gyűjtött.21 Gyűjtésén átgondolt muzeológusi koncepció 
érezhető. Igyekezett a legjelentősebb gazdasági tevékenységek eszközeiből, a gyakori haszná
lati tárgyakból és a tipikus viseletdarabokból egy komplex tárgyegyüttest összeállítani. így ke
rültek be a múzeumba a lótartáshoz kapcsolódó kengyelek, ostorok, kumiszos tömlők és tá
lak, vadászati eszközök, mint például nyilak, íjak, csapdák vagy a halászat eszközei, például 
hálók, horgok. A baskír viseletét sajnos nem teljes öltözetek, hanem egyes darabok képvise
lik, például szoknyák, ingmellek, kalapok, süvegek, lábbelik és ékszerek.

Oroszország európai részén és a finnugor, illetve más rokonnépeken kívül az Euró- 
pa-gyűjteményhez tartozik még természetesen az Európában élő többi nép is. Az Európa- 
gyűjtemény ilyen módon való kialakítására, csakúgy mint a többi gyűjteményére 1947 után 
került sor. Az igen szerteágazó, egymástól merőben eltérő kultúrákat egyesítő gyűjtemény
nek ez a része korántsem olyan tudatos gyűjtési tevékenység eredményeképpen született, 
mint a finnugor anyag, ezért az egyes népeket bemutató tárgycsoportok egyik népnél sem te
kinthetők teljesnek, sőt sok esetben nagyon is hézagosak vagy egysikúak, továbbá mind 
mennyiségében, mind minőségében óriási különbségek vannak az egyes népek között.

Hosszú éveken keresztül az európai népek néprajzának gyűjtésében az az elv és 
irányvonal érvényesült, amelyet még Jankó János fogalmazott meg 1896-ban. A magyarokon 
kívül fontosnak tartotta az Osztrák-Magyar Monarchia területén élő nemzetiségek néprajzá
nak kutatását is, „hogy lássuk, nemzetiségünk ethnoszában mennyi maradt meg az eredetiből

18 Ltsz.: 63.71.1, 64.27.1, 66.12.3,74.215.1, 87.13.187-87.13.191, 88.84.10, 89.38.35-89.38.36,89.38.41,
89.38.43.

19 Ltsz.: 66.107.8, 66.152.7-66.152.8, 72.4.1, 80.61.1.
20 Ltsz.: 87.13.197, 87.13.218-87.218.219, 87.13.226-87.13.227.
21 Ltsz.: 79950-79992., 80106-80115, 83196-83393, 84542-84628.
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s mennyi járult ahhoz a történelmi fejlődés, a természeti viszonyok, a különböző új szomszé
dok s különösen a magyarság hatása alatt. E czélból... egy kicsiny, de válogatott typus- 
gyüjteményre van szükségünk és pedig a tót megértésére a csehből, a ruténra az oroszból, az 
oláhéra a romániai oláhéból, a bolgáréra a Bulgária bolgárból, a szerbére a Szerbia szerbjé
ből stb. stb.” Arra is volt Jankónak elképzelése, hogyan fog ez megvalósulni. Szerinte az 
anyag a „szomszédos államok nemzeti irányban működő múzeumaival megindítandó csere 
által fokozatosan és természetesen fog összegyűlni...” (Jankó 1997. 23). Jankó János prog
ramjában fontos helyen álltak a nemzetközi gyűjtések is, hiszen „nem zárkózhatunk el azon 
feladat elől sem, hogy az általános nemzetközi ethnographiából a legfontosabb typusokat bár 
kicsiny, de rendkívül válogatott gyűjteményekben be ne mutathassuk...” (Jankó 1997. 24). Ez 
az elképzelése, legalábbis ami a későbbi Európa-gyűjtemény anyagát illeti, sajnos alig vagy 
csak részben valósult meg, és felvetett igényei még ma is időszerűek. Az esetek nagy részé
ben nem egy tudatosan kialakitott gyűjtési, fejlesztési koncepció, hanem a véleden, az eset
leges lehetőségek voltak az irányadóak. A tárgyak nagy része vásárlás, ajándék, ritkábban cse
re és még ritkábban helyszíni gyűjtés révén került a múzeumba. Nézzük meg ezt a konkrét 
népek esetében. Az egyszerűség kedvéért azokat a helyneveket használjuk, melyek az adott 
tárgyegyüttes múzeumba kerülésekor érvényben voltak, és tárgyalásuk során a következő 
földrajzi csoportosítást követjük:

1. Az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségei, illetve a Monarchia vonzáskö
rében lévő területek,

2. Nyugat-Európa népei,
3. Eszak-Európa népei,
4. Dél-Európa népei,
5. Kelet-Európa népei.

Északi szomszédainkat, a szlovákokat mindössze egyetlen tárgy képviseli az Euró- 
pa-gyűjteményben, egy morzsolókő, mely a Lévay-féle hagyatékból került a gyűjteménybe 
1987-ben (ltsz.: 87.13.198). Ennek oka, hogy a szlovák tárgyak más, a történeti Magyarország 
területén élt népekéhez hasonlóan profiljuknak megfelelően a magyar gyűjteményekbe ke
rültek. Ez a helyzet a műtárgyrevíziók után sem rendeződött véglegesen. Az Európa-gyűjte
mény tárgyállománya voltaképpen évekig változott, több alkalommal is kapott a textilgyűjte
ménytől nem odatartozó tárgyakat. Csehországból és Morvaországból több mint 160 tárggyal 
rendelkezik a gyűjtemény, melyek csaknem fele ajándékként került a múzeumba. Az első 4 
csehországi tárgyat még Xántus János gyűjtötte 1890-ben (ltsz.: 4176-4179), ezek kivétel nél
kül főkötők. 1902-ben 13 hímes tojást ajándékozott Morvaországból a múzeumnak Wersényi 
Róza óvónő (ltsz.: 37082-37099), ugyancsak tőle újabb 28 hímes tojás érkezett 1920-ban 
Csehországból (ltsz.: 105833-105860). Az említetteken kívül az Európa-gyűjtemény az aláb
bi csehországi tárgyakkal rendelkezik: egy menyasszonyi főkötő (ltsz.: 48963) 1904-ből, egy 
viaszcsésze (ltsz.: 116808) 1913-ból, egy délkelet-csehországi tál, mely 1950-ben került a mú
zeumba a Wartha-gyűjteményből (ltsz.: 51.30.294), egy tál (ltsz.: 61.46.25), 5 raktárrendezés
kor előkerült hímzés (ltsz.: 74.200.321-74.200.325), egy hangszer, amelyet Manga János 
gyűjtött (ltsz.: 61.151.6), egy Pietá-szobor (ltsz.: 63.50.1), egy szék az Iparművészeti Múze
umtól 1965-ből, 9 viseletdarab a Jelmezkölcsönzőtől (ltsz.: 66.107.2-7, 66.107.9-12), egy 
karlsbadi tányér (ltsz.: 81.25.16) és egy ajándékba kapott főkötő (ltsz.: 93.92.3).



82 morvaországi textíliát vásárolt a múzeum Osztrcsil Józseftől 1912-1913-ban, ing- 
válldíszeket, ingdíszeket, főkötőket, kötényeket, lepedőszéleket.22 Kisebb vásárlások ugyanebben 
az időszakban még kétszer történtek, melyek során morvaországi kendőkkel és hímzésekkel gaz
dagodott a gyűjtemény.23 1925-ben Szmil Antaltól kapott a múzeum 15 morvaországi hímzést.24 
Helyszíni gyűjtésre egyedül 1928-ban került sor, melynek során Györffy István 19 hímzéssel gya
rapította a gyűjteményt.25 Újabb morva hímzéssel gyarapodott a gyűjtemény 1953-ban, amikor 
a Miskolci Múzeum, a már említett központi utasításnak eleget téve, több más tárgy kíséretében 
3 hímzést, illetve kézelőt adott át a múzeum részére (ltsz.: 53.121.1-53.121.3.). Morvaországi 
anyag raktárrendezés során is került elő, így 1981-ben egy tányér és egy tál (ltsz.: 81.25.12., 
81.25.51). 1972-ben egy 18. századi Mária-szobrot (ltsz.: 72.23.1), 1987-ben pedig egy kontytar- 
tó fejdíszt (ltsz.: 87.13.196) vásárolt a múzeum Morvaországból.

Új gyarapodás és tárgymennyiség szempontjából nem sokkal jobb a helyzet a dél
szláv szomszédainkkal, a szerbekkel, horvátokkal, szlovénokkal, bosnyákokkal sem. Tőlük kü- 
lön-külön nem túl sok anyagunk van, azok is többségükben textíliák, különálló viseletdara
bok. Megoszlásuk, mint látni fogjuk, nem egyenletes. Van, ahonnan a százat sem éri el a tár
gyak száma, máshonnan pedig ezret is meghaladó tárgyegyüttesünk van.

Az összesen 110 tárgyból álló szerb gyűjtemény első darabjai 1904-ben, Czobor Bé
la hagyatékából kerültek a múzeumba. Ezek egyes viseletdarabok, férfiingek, női pruszlikok, 
kendők, összesen 15 darab (ltsz.: 52119-52132, 52162). Újabb 5 viseletdarabot vett a mú
zeum 1911-ben Prizrenből, 2 köpenyt, 2 ujjast és 1 övét (ltsz.: 89396-89400). Ugyancsak 1911- 
ben 17 szerb tárggyal gazdagodott a gyűjtemény, melyek kivétel nélkül dísztűk és az 1713. 
számú törzskönyvi bejegyzés szerint „ismeretlen gyűjtőtől eredő tárgyak” (ltsz.: 90856- 
90869, 90902-90904). Ugyancsak bizonytalan eredetű az a 28 darab szerb textília, főleg 
hímzések és főkötők, amelyek a leltárkönyvben ugyan szerepelnek (ltsz.: 116721-116749), 
de még törzskönyvi számuk sincs. 1925-ben Szmil Antal 10 szerb hímzést és ingmellet aján
dékozott a múzeumnak.26

1956-ban a múzeum 138 himes tojást vásárolt Krasznai Istvántól, közöttük 2 belg
rádit. 1964-ben és 1965-ben 31 szerb tárgy került elő raktárrendezés során. Ezek elsősorban 
viseletdarabok, harisnyák, mellény, öv, kesztyű, érmelegítő, sapka, kendők és egy zacskó.27 
Sajnos ezek múzeumba kerüléséről semmit nem tudunk. Többségükön csak Szerbia helymeg
jelölés szerepel, két esetben Belgrád kiegészítéssel. Az utolsó szerb darab egy bicska, a Lévay- 
féle hagyatékból került az Európa-gyűjteménybe 1987-ben (ltsz.: 87.13.215).

A horvát anyag száma a szerbnél jóval több, kb. ezerre tehető. Az első darabok
1904-ben kerültek a múzeumba, amikor Giovanni Bettanin kereskedőtől 20 istriai kerámiát 
vásárolt a múzeum (ltsz.: 55185-55204). A következő 34 tárgyat ismét csak egy kereskedő
től vette a múzeum, a zágrábi illetőségű Berger Sándortól. Az anyag elsősorban hímzett in
gekből, főkötőkből áll (ltsz.: 71599-71632). Nagyon sok horvát textíliát vásárolt a múzeum

22 Ltsz.: 100236-100312, 111957, 111961-111962, 113949-113950.
23 Ltsz.: 101074, 101078, 123044-123050, 123067.
24 Ltsz.: 125892, 125895, 125929-125933, 125942-125943, 125952, 125954, 125999, 126007, 

126117, 126380.
25 Ltsz.: 1277727-127738, 127740-127744.
26 Ltsz.: 125869-125873, 125875-125876, 125878-125880.
27 Ltsz.: 64.112.1-64.112.25, 65.165.316-65.165.318, 65.165.400-65.165.401, 65.165.768.
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Horváth Natáliától, elsőként 19 fejkendőt (ltsz.: 85638-85656). Ezenkívül 1911-ben 158 
tárgyat, melyek csaknem kizárólag hímzett fejkendők, főkötők, de van közöttük 2 kötény, 2 
női ing, 3 női télikabát is.28 Származási helyükként Posavina, Horvátország szerepel a törzs
könyvben. Ugyancsak tőle vásárolt a múzeum 1912-ben 58 tárgyat, melyek Horvátországból, 
Szlavóniából és Boszniából származnak. Ezek ismét csak túlnyomórészt főkötők, főkötőré
szek, néhány női ing (ltsz.: 95580-95635, 95873-95874). Horváth Natáliától ajándékba is 
kapott a múzeum újabb 55 főkötőt 1911-ben (ltsz.: 90514-90568).

128 horvát és albán textíliát vásárolt a múzeum 1912-ben Neumann Edétől, első
sorban fejkendőket, főkötőket, kendőszéleket és párnahajakat Ószerbia és Albánia megjelö
léssel (ltsz.: 99948-100064, 100204-100215).

Természetesen található a tárgyak között sok olyan is, amely a történelmi Magyar- 
ország részét képező vidékekről származik. Ilyenek az 1914-ben vásárolt, Verőcze megyéből,
Dalja településről származó horvát textíliák, 50 főkötő és 15 ing (ltsz.: 109162-109226).

Nagy mennyiségű műtárgy került a múzeumba 1920-ban, az Iparművészeti Múze
um letétjeként. A csaknem ezer tárgy között sok volt a magyar, a horvát, a bukovinai és a bal
káni származási hellyel jelölt anyag. Ezek ismét csak textíliák, többségükben kendők, köté
nyek, párnahajak, ingek, horgolt csipkék (ltsz.: 121247-121700, 122110-122900). 17 hor
vát kendőt kapott a múzeum ajándékba Szmil Antaltól 1925-ben, melyek azonban csak 1974- 
ben kerültek beleltározásra (ltsz.: 74.200.329-74.200.346).

Nem textil jellegű tárgy csak nagyon kevés van a horvát anyagban, 11 kobak rész
ben Rujevacból, részben Horvátország meg nem jelölt területéről (ltsz.: 107042-107049, 
119461-119463), 2 furulya Kupa-vidékről (ltsz.: 13646-13647), két kettős furulya (ltsz.: 
88.59.14-88.59.15), egy borotvatartó, egy tűtartó falapocska, 10 gomb (ltsz.: 68.60.59- 
68.60.68) és egy birkabéklyó (ltsz.: 79.111.4).

A Néprajzi Múzeum boszniai anyaga alig haladja meg az 50 darabot. A legelső tár
gyakat (ltsz.: 15170-15901) 1898-ban kapta a múzeum, azzal a több ezer, elsősorban magyar 
műtárggyal együtt, melyeket 1898-ban az Iparművészeti Múzeum adott át a Néprajzi Osz
tálynak (G r á fik , 1997). Az így kapott boszniai tárgyak elsősorban textíliák, kendők, törülkö
zők, ingek, övék, tarisznyák. Újabb tárgyakat, összesen 4 textíliát Brinza Mária, a Néprajzi 
Osztály rendes gyűjtője adott el a múzeumnak 1889-ben és 1890-ben. Majd a századforduló 
tájékán Aga Nagicstól vásárolt a múzeum 10 boszniai ezüstcsatot (ltsz.: 114160-114169) és 
22 albán tárgyat (ltsz.: 108816-108837). Ajándékba kapott a múzeum 1905-ben egy bosnyák 
szipkát (ltsz.: 60980), majd 1907-ben a Magyar Királyi Kereskedelmi Múzeumtól 7 kerámiát, 
vázákat, virágtartókat és korsókat (ltsz.: 74485-74491). Ezek Szarajevóból származnak. 
Ugyancsak kerámia, 3 korsó került át 1920-ban az Iparművészeti Múzeumból (ltsz.: 119368— 
119370). A törzskönyvi bejegyzés szerint 1931-ben a Néprajzi Tár gyűjteményében találtak 
8 darab leltározatlan boszniai bocskort (ltsz.: 130705-130712). 1956-ban Ziniel Katalintól 
vett a múzeum 5 kendőt Boszniából (ltsz.: 56.46.1-56.46.5). 1959-ben, egy raktárrendezés 
során 6 boszniai tárgyat, közöttük tálat, tányért és kályhaszemet leltároztak be az Európa- 
gyűjteménybe (ltsz.: 59.104.91-59.104.96). A törzskönyv tanúsága szerint ez a 6 tárgy, akár
csak a többi 130, a Keleti Akadémiától került át a múzeumba. A tárgyak egyébként Bulgáriá
ból, az Adriai-tenger vidékéről, Szarajevóból, illetve a Balkán-félszigetről származnak, több
ségükben porcelánok és kerámiák. Akárcsak a háború előtti évekre, úgy az azt követő évtize-
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28 Ltsz.: 90101-90170, 90181-90267, 90272-90273.
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dekre is jellemző a gyűjteménygyarapodás esetlegessége ebből a régióból. Például 1962-ben 
2 darab került a múzeumba vásárlás útján, egy ujjas és egy bosnyák doboz a tartozékaival 
(ltsz.: 62.96.1, 62.114.1.1-4). Majd ezt követően csak 1987-ben bővült a gyűjtemény 5 tárgy- 
gyal, melyek Lévay Gyula hagyatékából kerültek a bosnyák anyagba. Ezek össze nem függő 
darabok, van közöttük kendő, övdísz, nyaklánc, pipa és pipafej.29

A hercegovinai tárgyak száma valamivel 200 fölött van. Az anyag többsége két ke
reskedőtől származik. 13 darabot 1910-ben vásárolt a múzeum Fuchs Elemértől (ltsz.: 
85573-85575, 85579-85588). Ezek a tárgyak elsősorban a pásztorélet darabjai, tarisznyák, 
kecsketömlők, üstök, fatálak, fejőszilkék és egy pásztorfurulya. A többi tárgyat csaknem egé
szében egyeden embertől, Trojanovics Simától vette a múzeum 1911-ben. A 270 tőle szár
mazó tárgynak nagyobbik része hercegovinai (182 darab), kisebbik hányada montenegrói, 
dalmáciai és szerbiai. Helymegjelölésük eléggé elnagyolt. Van, ahol csak Hercegovina, van, 
ahol Montenegró-Hercegovina szerepel, konkrétabb helymeghatározás sehol nincs feltüntet
ve. A tőle vásárolt tárgyak viszonylag széles sávját fedik le az anyagi kultúrának, mert az egyes 
viseletdarabok (kendők, sapkák, nadrágok, mellények, köpenyek, harisnyák, bocskorok) mel
lett vannak még ékszerek (gyűrűk, nyakkeresztek), munkaeszközök (guzsaly, fúró, juhnyíró 
olló, lapát, vajköpülő), fegyverek (puska, pisztoly) és használati tárgyak (bogrács, üst, sajtár, 
fakanál, fatál, teknő) is.30 A Keleti Akadémia letétjeként került a múzeumba az a 15 szaraje
vói tárgy, elsősorban kerámia (kancsó, váza), mely raktárrendezéskor került elő 1959-ben 
(ltsz.: 59.104.26-59.104.40). A háború utáni egyetlen hercegovinai gyarapodás egy karkötő, 
mely a 429 darabos Lévay-féle hagyatékból került az Európa-gyűjteménybe.

Dalmáciai tárgyak (296 darab) ugyancsak elsősorban a század elején, az 1. világhábo
rúig kerültek a múzeumba. A kisebb vételek mellett az anyag túlnyomó többsége 1908-ban ke
rült be, amikor Giovanni Bettanintól 232 tárgyat vásárolt a múzeum.31 A tárgyak között mind
össze 8 munkaeszköz található, ezek gerebenek, kézisajtolók és pecsenyesütő készülékek. A 
többi tárgy textília, amiben teljes viselet sajnos nem található, bár szép számmal vannak közöt
tük szövött női kötények, ingek, hímzett fejkendők, férfi- és női kabátok, tarisznyák és egyéb 
viseletdarabok. Mint már említettük, Trojanovics Simától 1911-ben nagy mennyiségű délszláv 
anyag került a múzeumba, melyek között 41 dalmáciai, Val di Canaléből származó tárgy is 
szerepelt.32 Ezek, csakúgy mint a többi tőle vásárolt délszláv tárgy, főként viseletdarabok, pél
dául mellények, mellvédők, ujjasok, övék, harisnyák, papucsok, de van az anyagban fegyver, 
puska és pisztoly is. A következő tétel dalmáciai anyag Szaszovicsból származik, összesen 7 
tárgy, Magyar Adorján ajándékozta a múzeumnak 1912-ben. Ezek 2 hangszer (guszla), 3 or
só, 1 pisztoly és 1 inghímzés (ltsz.: 98430-98431, 98433-98437). Hosszú szünet után 1959- 
ben vett a múzeum egy varsát a tartozékaival együtt Mljet-szigetéről (ltsz.: 59.17.1-59.17.3). 
Raktárrendezés során is került elő 7 dalmáciai tárgy, függők, sapkák, egy szipka és egy öv
csat.33 1987-ben a Lévay-féle hagyatékban 5 dalmáciai ékszer is szerepelt.34 Végül 1991-ben 
Horváth Terézia ajándékozott a múzeumnak egy dalmáciai gyűrűt (ltsz.: 91.72.1).

29 Ltsz.: 87.13.166, 87.13.194, 87.13.199, 87.13.214, 87.13.221.
30 Ltsz.: 89244-89275, 89292-89315, 89337-89363, 89370-89392, 89401-89443, 89696-89726.
31 Ltsz.: 75066-75138, 75270-75418, 75420-75421, 76083-76090.
32 Ltsz.: 89276-89291, 89316-89336, 89366-89369.
33 Ltsz.: 68.60.52-68.60.54, 74.200.356-74.200.358, 74.200.360.
34 Ltsz.: 87.13.195, 87.13.200, 87.13.223-87.223.225.
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Szlavóniából 58 tárgyat őriz a gyűjtemény, ezek vásárlás révén kerültek a múzeum
ba, ugyancsak az 1. világháború előtt. A legelső, 1906-ban Grünbaum Vilmostól vásárolt tár
gyak szerb kendők (ltsz.: 70801-70814). 1912-ben újabb 10 kendőt vásárolt tőle a múzeum 
(ltsz.: 96565-96574). Rajta kívül még Horváth Natáliától vett a múzeum 8 főkötőrészletet 
1912-ben (ltsz.: 95580-95581, 95866-95871), melyek Posavinából származnak. Textileken 
kívül csak 26, 1911-ben vásárolt cifra kobakkal rendelkezik a múzeum erről a területről, Vin- 
kovcéból, Szerem megyéből (ltsz.: 96465-96490). Közülük két darab publikált (KODOLÁNYI 
1972a. 62-63. kép). A gyűjtemények napjainkig sem befejezett felosztására jó példa, hogy 
például szlavóniai anyag nagy mennyiségben van a magyar gyűjteményeinkben is. így példá
ul 1910-ben Garay Ákos rajzolóművész gyűjtésének eredményeként összesen 85 szlavóniai 
tárgy került a múzeumba, melyek az egyes gyűjtemények kialakításakor a különböző gyűjte
ményekbe kerültek. A textilek mellett voltak a gyűjtésben tokmányok, kosarak, kobakok, rok
kák és egyéb használati tárgyak.

Szlovéniai tárgy az Európa-gyűjteményben összesen 23 darab van, kerámiák vagy 
kerámiaműhely tartozékai, ezeket egy tál kivételével (ltsz.: 69.18.21) Kresz Mária gyűjtötte
1971-ben (ltsz.: 71.173.1-71.173.20, 74.116.1-74.116.2).

Elég nagy következedenség tapasztalható a romániai, különösen az Erdélyből szár
mazó tárgyak besorolása esetében is. Közel sem mindig érvényesült az az elv, hogy a román 
anyag az Európa-gyűjteménybe, a romániai magyar tárgyak a magyar szakgyűjteményekbe ke
rüljenek. Jelenleg a romániai tárgyak száma alig több, mint 100, közöttük 61 hímes tojás. Ez 
utóbbiak Bukovinából származnak, 27-et 1904-ben kapott ajándékba a múzeum Markovits 
Gyulától (ltsz.: 51670-51696), 31-et pedig 1916-ban Littomerszky Nándortól (ltsz.: 108838- 
108868). 3 hímes tojás (ltsz.: 138121-138122, 139136) pedig abból a 630 romániai tárgyat 
magában foglaló tárgyegyüttesből került a gyűjteménybe, melyeket a naszódi Állami Román 
Gimnáziumtól kapott ajándékba a múzeum 1942-ben. Az értékes kollekcióból mindössze 7 
tárgy található az Európa-gyűjteményben, egy furulya (ltsz.: 138054), egy faragvány (ltsz.: 
138089), egy ikon (ltsz.: 138094), egy fakereszt (ltsz.: 138105) és a már említett hímes tojá
sok. A többi romániai tárgy más-más időpontban, főleg vásárlás révén került a múzeumba. 17 
bukovinai textíliát, elsősorban ingeket, kendőket vásárolt a múzeum 1906-ban Michael Ha- 
berlandttől (ltsz.: 70150-70165, 70184), 6 ugyancsak bukovinai hímzett inget Markovits 
Juszkitól 1906-ban (ltsz.: 70313-70318), majd 1 pruszlikot 1913-ban Neumann Edétől (ltsz.: 
103009) és 1 ingvállat 1914-ben Pázmán Ferenctől (ltsz.: 108994). 1953-ban, a már több
ször említett profilkialakítás során, a Miskolci Múzeum többek között egy bukovinai női in
get is átadott a Néprajzi Múzeum számára.

1959-ben 10 újabb romániai textillel bővült a gyűjtemény, melyek között kendő, kö
tény, övszalag, karkötő, nyaklánc, fülbevaló is található (ltsz.: 59.24.1-59.24.10). Az 1960-as 
években csak két román tárgyat vásárolt a múzeum, egy székelyföldi karosszéket (ltsz.:
64.114.1) és egy terítőrészletet (ltsz.: 66.116.1). 76 tárgy került elő raktárrendezés során, me
lyek a törzskönyvi bejegyzés szerint a Keleti Akadémia letétjeként kerültek a múzeumba.35 
A tárgyak többsége kendő, helymeghatározásként Harandzsa, Románia szerepel róluk a törzs
könyvben. A Romániából bekerülő tárgyak esedegessége még napjainkban is érvényes. A mú
zeum munkatársai is elsősorban erdélyi magyar tárgyakat gyűjtenek következetesen, a román 
anyag gyűjtésével a gyakori terepmunkák ellenére sem foglalkozik senki a múzeumban. Nem

35 Ltsz.: 65.165.402, 65.165.424-65.165.484, 65.165.494-65.165.500, 68.60.55, 68.60.86-68.60.91.
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véletlen, hogy vásárlással jutott a múzeum újabb román tárgyakhoz az 1970-1980-as években 
is. Brassói női viseletét vásárolt a múzeum 1971-ben (ltsz.: 71.64.1-71.64.4), olténiai szőnye
geket és egy ikont 1979-ben (ltsz.: 79.106.1-79.106.3). Több alkalommal is adott el a múze
um számára romániai darabokat Nagyházi Csaba műgyűjtő, 1978-ban bukovinai román női in
geket (ltsz.: 78.106.8-78.106.13), 1979-ben egy ácsolt ládát, egy szekrényt és egy szőnyeget 
(ltsz.: 79.107.1-79.107.3). Szükséges lenne véglegesen kialakítani a bukovinai és brassói vise
letdarabok besorolását, melyeknek talán a textilgyűjteményben lenne a helyük, hiszen az on
nan származó anyag többsége ott található. Több szép olténiai szőnyeget,36 bőrből készült 
viseletdarabot37 vásárolt a múzeum az 1980-1990-es évek folyamán. Az Európa-gyűjtemény 
utolsó romániai tárgyai egy moldvai férfi bőrmelles 1993-ból (ltsz.: 93.106.1) és 4 moldvai vi
seletdarab ugyanebből az évből (ltsz.: 93.107.1-93.107.4). Ez utóbbiak 2 férfiing, 1 női ing, 
1 női mellény és szoknya. Eladójuk Ambrus Gyula volt Sepsiszentgyörgyről.

A múzeum 88 galíciai tárggyal rendelkezik, ezek kettő kivételével rutén hímzések, 
Tlumacsból, Jasloviecből és Bucsacból. Dorner Auréllal folytatott csere útján jutott hozzájuk 
a múzeum 1924-ben. A 86 rutén hímzésért (ltsz.: 125694-125779) két Hopp Ferenc által 
gyűjtött tárgyat adott a múzeum cserébe. A maradék 2 tárgy hímes tojás Drohobicból való, 
1956-ban vette őket a múzeum Krasznai Istvántól (ltsz.: 56.56.1-56.56.138), a többi 134 ma
gyar és 2 belgrádi hímes tojással együtt.

Ausztriából meglehetősen vegyes anyaggal rendelkezik a múzeum. Érdekes módon 
a múzeum történetében egyeden célzatos gyűjtést sem hajtottak végre nyugati szomszédaink
nál. A tárgyak többsége vásárlás útján került múzeumba. Viszonylag sok közöttük a vallásos 
témájú tárgy. így például 1905-ben 27 áldozati szobrocskát vett a múzeum Stájerországból 
(ltsz.: 63599-63624), továbbá 3 szentképet (ltsz.: 100819-100820, 103069) és 2 keresztet 
(ltsz.: 103062-103063) 1912-ben Stolp Ferenctől. A 60 általa eladott, jórészt magyar textil 
mellett volt ez az 5 osztrák tárgy is. Sajnos közelebbi helymeghatározásuk nem szerepel sem 
a törzskönyvben, sem a leltárkönyvben. De vannak szentképek, amulettek abban a 40 darab
ból álló tárgycsoportban is, melyet 1905-ben vett a múzeum Wolgemuth Károly tanítótól 
(ltsz.: 58601-58640). Ezek Tirolból, pontosabban Ennebergből származnak, és találhatók kö
zöttük cserépedények, dobozok, kések, lőportartók, kolompok, kannák és pipák. Ugyanezen 
gyűjtőtől már 1902-1903-ban is vásárolt a múzeum 39 tiroli tárgyat. Ezek egy része viselet
darab, például női öv, női sapka, női ingujjvég Bozenból, süvegek, téli bekecsek, bőrövek, só
tartók, fésűk, bárdok, orsók, sarlók Tirol di Maróból. Ugyancsak tiroli az a bőr nadrágtartó, 
amit 1912-ben vásárolt a múzeum (ltsz.: 95853). Ugyanebben az évben vett a múzeum egy 
kakukkos órát is Tirolból (ltsz.: 116756). 1913-ban újabb 5 tiroli tárgyat vásárolt a múzeum 
(ltsz.: 104494-104498), melyek a következők: 1 mángorló, 2 mézeskalácsos henger, 2 mé- 
zeskalácsos forma.

Igazán értékes darabok azok az osztrák bútorok, elsősorban szekrények, melyek 
Csilléry Klára meghatározása szerint feltehetőleg egy közös kultúrkörből kerültek ki, és igen 
ismert osztrák bútorkészítők munkái. A bútorok festettek és részben virágmintákkal, részben 
vallásos témájú képekkel díszítettek. Az első ilyen szekrényt 1911-ben vette a múzeum 
Grünblatt Benőtől (ltsz.: 94328). A törzskönyvi bejegyzés szerint az álló szekrény az osztrák 
határszélről származik. A többihez később jutott a múzeum. Egy láda (ltsz.: 65.5.15) és egy

36 Ltsz.: 85.14.1, 85.35.1-85.35.2, 87.81.1, 88.10.37.
37 Ltsz.: 82.81.1, 91.25.1-91.25.2, 91.42.1-91.42.2, 93.106.1.
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ágy (ltsz.: 65.5.26) 1965-ben került át az Iparművészeti Múzeumból, egy másik láda 1968- 
ban vásárlás útján került a múzeumba (ltsz.: 68.48.1), hasonlóan egy 1976-ban Linz környé
kéről megszerzett szekrényhez (ltsz.: 76.45.3) és ágyhoz (ltsz.: 76.45.5). 1977-ben egy ládá
val (ltsz.: 77.111.1), 1982-ben pedig egy linzi szekrénnyel (ltsz 82.45.1) gyarapodott az oszt
rák bútoranyag.

Az említetteken kívül a múzeum 9 felső-ausztriai bőrhímzéssel rendelkezik,38 me
lyek 1925-ben Szmil Antal 333 tárgyból álló, többségében magyar anyagot tartalmazó aján
dékából kerültek a múzeumba. 1929-ben Györffy Istvántól vásárolt a múzeum 3 osztrák sar
lót, Frohnleitenből (ltsz.: 129067-129069).

1952-ben az Árverési Csarnokban a 154 magyar tárgy mellett vett a múzeum egy oszt
rák bőrövet is (ltsz.: 52.69.123), majd 1959-ben újabb, Karintiából származó övét (ltsz.: 59.39.1).

1961-ben a múzeum 77 tárgyat vásárolt a kerámiagyűjtemény részére Schubert Er
nő gyűjtéséből, melyek között egy osztrák ónmázas tál is szerepelt Gmunden vidékéről 
(ltsz.: 61.46.24).

1961-ben egy álarcot kapott ajándékba a múzeum (ltsz.: 61.159.1), majd 1962-ben 
egy tálat vásárolt az osztrák gyűjtemény bővítésére (ltsz.: 62.113.1). Van ezenkívül az újabb 
szerzemények között öv (ltsz.: 75.109.1), 2 üvegkép (ltsz.: 76.124.1, 79.107.4.), 1 tál Gmun- 
denből (ltsz.: 77.105.1.), 1 citera Bécsből (ltsz.: 77.44.1), kancsók, korsók, tejesbödön és votív 
figurák Lévay Gyula gyűjtéséből, illetve hagyatékából (ltsz.: 87.13.177-87.13.184.), valamint 
egy doromb Felső-Ausztriából (ltsz.: 91.33.1). Ezek 1975 után kerültek a múzeumba, több
ségüket vásárlás útján. Raktárrendezés során csupán 5 neumarki tányér került elő.39

A történeti Magyarországhoz, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia vonzáskörébe 
tartozó területek, országok gyűjteményeinek ismertetése után rátérünk az Európa-gyűjte- 
mény nyugat-európai tárgyainak áttekintésére.

Nyugat-Európából az osztrák anyagon kívül a múzeum alig rendelkezik műtárgyak
kal, s ezek, ha lehet még vegyesebbek, szó sincs „kicsiny, de válogatott anyagról”. Németor
szágból száznál kevesebb tárgy van a gyűjteményben. Ezek közül a legrégebbiek két főkötő 
Spreewaldból 1895-ből (ltsz.: 106385-106386) és egy céhedény (ltsz.: 119422), mely az 
Iparművészeti Múzeum 1898-as kiállításának lebontása után került a többi nagy mennyiségű 
anyaggal a múzeumba, továbbá 4 délnémet főkötő (ltsz.: 139925-139927, 139934). Ezek a 
törzskönyvi bejegyzés szerint „raktári leltározatlan anyagaként kerültek egy rendrakás során 
elő a századforduló tájékán. A legtöbb, 41 darab, egy egységet képviselő német tárgy Flesch 
Aladár ajándékaként 1907-ben került a múzeumba, Viehtauból (ltsz.: 74719-74759).

Újabb bővülésre csak a 2. világháború után került sor. 1952-ben az Iparművésze
ti Múzeum adott át egy hesseni széket, melynek támlás részén felirat és „1844” évszám lát
ható (ltsz.: 52.67.5). 1957-ben egy Chiem-See környéki szekrényt vásárolt a múzeum Philipp 
Max Magyarországra származott gyűjtőtől (ltsz.: 57.23.1).

A Mezőgazdasági Múzeum 1959-ben átadott 4 magyar tárgya mellett volt egy thal- 
heimi kaszatokmány is, ami az Európa-gyűjteménybe került (ltsz.: 59.98.5). Néhány műtárgy 
raktárrendezés során került elő 1959-ben, ezek között voltak tálak, korsók, szilkék (ltsz.:
59.108.1-59.98.4). Az 1960-as évek közepén még kapott a múzeum néhány német tárgyat, két 
széket (ltsz.: 65.5.17-65.5.18), két állószekrényt (ltsz.: 65.5.24-65.5.25), három mángorlót

38 Ltsz.: 126088-126090, 126092-126093, 126096-126099.
39 Ltsz.: 81.25.18, 81.25.28, 81.25.40, 81.25.44, 81.25.61.
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(ltsz.: 65.5.27-65.5.29), melyek közül egy Schleswig-Holsteinből származó mángorló került 
publikálásra (Kodolányi 1972a. 58. kép). Ez utóbbi bútorokat és a mángorlókat 1965-ben ad
ta át az Iparművészeti Múzeum. 1968-ban a Nemzeti Galériától egy mézeskalácssütő mintával 
gyarapodott a gyűjtemény (ltsz.: 68.159.14). A gyűjtemény egyik legrégebbi darabja egy lepedő
szél, mely 1735-ből származik, 1971-ben vásárolta a múzeum (ltsz.: 71.108.1), majd az 1970-es 
és az 1980-as években újabb bútorokat, egy délnémet ládát (ltsz.: 73.65.1.) és három széket 
Vierlandból (ltsz 82.20.1-82.20.3). Az 1980-as években ezenkívül egy köcsöggel (ltsz.:
80.93.1) , 15 hímes tojással (ltsz.: 83.114.1-83.114.15.), egy dísztállal (ltsz.: 87.2.1), egy meny
asszonyi koronával és egy vőfélykitűzővel (ltsz.: 89.82.1-2) gyarapodott a német anyag. Az utol
só gyarapodás Horváth Terézia 1991-es ajándéka volt, két gyűrű (ltsz.: 91.72.12- 91.72.13).

Német, de nem németországi, hanem felvidéki, Hont megye Perőcsény falujából 
származik az a két német korsó, melyeket 85, főleg magyar kerámiával együtt gyűjtött a fa
luban Erdélyi Zoltán és Morvay Péter 1962-ben (ltsz.: 62.50.32-62.50.33).

Svájcból 1 genfi kisplasztikát kapott a múzeum ajándékba Máday Andortól 1917- 
ben (ltsz.: 105150). A 904 darabból álló Wartha-féle kerámialetétben volt egy tál is Langnau 
Berni Kantonból, ami az Európa-gyűjteménybe került (ltsz.: 51.30.190). Ezenkívül 1961-ben 
ajándékképpen érkezett Wilhaber Róberttól egy fából készült svájci álarc (ltsz.: 65.45.1), 
mely publikálásra is került (Kodolányi 1972a. 59. kép). 1962-ben vásárolt a múzeum egy 
tálat (ltsz.: 62.119.1), végül 1967-ben egy libériái maszkot (ltsz.: 135071) cserélt egy lötschen- 
tali maszkért Vértes Lászlóval (ltsz.: 67.10.1).

Franciaországból az első tárgy 1962-ből érkezett, egy guzsaly a Magas-Pireneusok- 
ból, melyet Csermák Géza gyűjtött és ajándékozott a múzeumnak (ltsz 62.13.1). Az ugyan
csak vegyes francia anyagban van duda Közép-Franciaországból (ltsz.: 63.91.1), kalap (ltsz.: 
65.165.784), gyerekjáték Marseille-ből (ltsz.: 67.211.13), kenyérszekrény Arles-ból (ltsz.:
68.15.1) . Ezek az 1960-as években kerültek csere, ajándék vagy vétel útján a gyűjteménybe. 
Igazi tárgyegyüttesként került a múzeumba a Museé de L’Homme ajándéka 1976-ban. A tő
lük kapott 20 tárgy között voltak szerszámok és háztartási edények, például üllő, véső, ka
lapács, kapa, csípőfogó, kasza, sarló, ásó, szűrőedény, pástétomos fazék és bödön (ltsz.:
76.81.1-76.81.20).

Ugyancsak Franciaországból van még 7 betlehemes figura. Ezek az emberala
kok égetett agyagból készültek és múlt századi hagyományos francia polgári viseletbe van
nak öltöztetve. Ezek közül 5 darab 1988-ban, a „Betlehem kedvelőinek francia társasága” 
(ltsz.: 88.35.1-88.35.5), míg további 2 darab 1998-ban, Földessy Lászlóné ajándékaként 
került a múzeumba.

Hollandiából két pár papuccsal (ltsz.: 60.143. 1.1-2., 77.29.2.1-2) és egy pár faci
pővel (ltsz.: 81.132.1) rendelkezik a múzeum, melyeket 1960-ban, 1977-ben, illetve 1981- 
ben vásárolt.

Angliából csupán egy Birinyi József által 1991-ben gyűjtött skót duda van a múze
um birtokában tartozékaival együtt (ltsz.: 91.32.1-91.32.43).

Olaszországból egy 1918-ban Paur Józseftől ajándékba kapott kancsó található a 
gyűjteményben (ltsz.: 116832), továbbá egy 1948-ban vásárolt festett kétkerekű kordé Szicí
liából (ltsz.: 140971). Ezenkívül a Wartha-féle magyar kerámiák közül került egy olaszorszá
gi bokály az Európa-gyűjteménybe (ltsz.: 51.30.523). Az olasz anyag 1960-ban újabb 9 tárgy- 
gyal bővült, amikor a Szépművészeti Múzeum a már többször említett Múzeumok és Műem
lékek Országos Központjának intézkedése következtében átadott egy 9 darabos fa szoborcso
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portot (ltsz.: 60.138.1-9). 1962-ben egy kancsót (ltsz.: 62.181.153), 1967-ben 10 gyermekjá
tékot (ltsz.: 67.211.14-25) vásárolt a múzeum. Újabb tárgyakkal bővült a gyűjtemény a Bol
dizsár István festőművésztől 1977-ben vásárolt 7 északolasz tányérral (ltsz.: 77.105.2-77.105.8). 
Az utolsó olasz szerzemény egy bokály, amely a Lévay-féle hagyatékból került a gyűjtemény
be 1987-ben (ltsz.: 87.13.202).

Spanyolországból 33 tárggyal rendelkezik a gyűjtemény. Ezeknek több mint a feléről 
semmi adat nem áll rendelkezésre, mert raktárrendezés során kerültek elő, és utólagosan kerül
tek beleltározásra: 1959-ben 6 cserép tintatartó (ltsz.: 59.107.1-59.107.6), 1965-ben, egy kö
peny, egy ujjas, egy mellény, egy ruhadísz és hét kalap,40 1968-ban pedig két castagnette (ltsz.: 
68.60.84-68.60.85). A többi 14 spanyol tárgyat vásárolta a múzeum, 1967-ben 38 gyermekjá
ték között 13 spanyol kerámia gyerekjátékot Gyárfás Gizellától (ltsz.: 67.211.26-67.211.38), 
majd utolsó gyarapodásként 1984-ben egy Szent Antal-szobrot (ltsz.: 84.39.1).

Portugáliából összesen 3 műtárgy van a gyűjteményben, egy metszőkés, egy lábvé
dő és egy köpeny (ltsz.: 76.98.21-76.98.23). Mind a hármat a Musée de L’Homme ajándé
kozta a múzeumnak 1976-ban.

Dániából 1897-ben 112 tárgyat kapott a múzeum Luis Tegner koppenhágai konzul
tól. Ezek többsége régészeti emléknek számító kőkori nyílcsúcs (ltsz.: 13160-13271).

Eszak-Európából a már ismertetett finn és lapp anyagon kívül kevés műtárggyal ren
delkezik a gyűjtemény, Svédországból egy lapp férficipőn kívül (ltsz.: 62.116.1.1-2) egy
1964-ben vásárolt szőnyeggel (ltsz.: 64.3.1). Norvégiából a már fentebb tárgyalt nagyobb 
mennyiségű lapp tárgyakon kívül a gyűjteményben 1 norvég pipa, 3 svéd kanál és 1 svéd szán- 
kómodell található 1905-ből (ltsz.: 58016-58020). Valamennyi Malatinszky Györgyné aján
déka. Ezenkívül 60 Herman Ottó által gyűjtött norvég halászeszköz, főleg hálók, hálónehe
zékek, horgok, fenékhorgok, póták (ltsz.: 6442-6472, 74.200.283-74.200.310) találhatók a 
gyűjteményben, tovább 2 ugyancsak általa gyűjtött kéregedény (ltsz.: 59.92.1-59.92.2). 1952- 
ben a Janus Pannonius Múzeumból került át 5 norvég faedény (ltsz.: 59.149.1- 59.149.5). Ezek 
a 20. szézad elején kerültek a pécsi múzeumba. 1965-ben egy Jelmezkölcsönző Vállalattól 
vásárolt fejdísszel bővült a norvég anyag (ltsz.: 65.171.1). 1987-ben pedig a Lévay-féle hagya
tékból egy norvég dobozhoz jutott a múzeum (ltsz.: 87.13.186).

A nyugat- és észak-európainál jóval több tárggyal rendelkezik a múzeum Dél-Euró- 
pából, a Balkán-félszigetről, főleg Albániából. Kevesebb a bolgár, még kevesebb a görög tár
gyak száma, míg Ciprusról mindössze egyetlen votív fej található a gyűjteményben. Ezt Rud- 
nyánszky István gyűjtötte és ajándékozta a múzeumnak 1980-ban (ltsz.: 80.116.28). Ugyan
akkor szép számmal akad a gyűjteményben olyan műtárgy, amelyen helymeghatározásként 
egyedül az áll, hogy Balkán. Ezek többsége olyan textília, például kendő, ami származhatna 
akár Bulgáriából, akár Macedóniából, de más területről is. Pontos néphez, illetve tájhoz kö
tésük mára sajnos gyakorlatilag nem lehetséges.

Az első albán tárgyat, egy övét 1902-ben vásárolta a múzeum Csergheő Ervin hon
véd főhadnagytól (ltsz.: 37733). Albániából a legnagyobb mennyiségű tárgyat Paolo Lazzától 
vette a múzeum, először 1911-ben 165 darabot,41 majd 1912-ben 123 darabot.42 Ugyancsak

40 Ltsz.: 65.165.132-65.165.137, 65.165.780-65.165.783, 65.165.785.
41 Ltsz.: 90403-90466, 90471-90474, 90499-90513, 90901, 91617-91630, 93801-93819, 94182- 

94226, 94318-94319.
42 Ltsz.: 95797-95833, 97814-97898, 74.200.350-74.200.355.



tőle 1912-ben ajándékba is érkezett 14 tárgy (ltsz.: 106428-106440, 108521). A tőle vásá
rolt, illetve ajándékba kapott tárgyak ugyan elég vegyesek, sajnos nincs közöttük teljes vise
let, viszont elég szépen bemutatják az albán kultúra számos területét. Van a tárgyak között 
viselet, például férfiingek, kabátok, mellények, női kötények, ujjasok, pruszlikok, hímzett 
kendők, szalagok, harisnyák, cipők. Vannak lakástextíliák, például falikendők, asztalterítők. 
Találhatók ékszerek, például övcsatók, nyakékek, gyűrűk, láncok, hajtűk, fülbevalók, karkö
tők és diszgombok. Akad egynéhány bútor is, például faládák, de vannak használati tárgyak, 
például vízmerítő edények is. Ezenkívül a tárgyegyüttesben találhatók még amulettek és egy 
pár fegyver is.

Jóval kisebb mennyiségben, de vásárolt a múzeum más kereskedőtől, magánsze
mélytől is albán tárgyakat. így Pázmán Ferenctől, kiegészítendő a meglévő viseleteket, vásá
rolt egy zakót, egy női kabátot és egy női mellényt (ltsz.: 101667-101669) 1914-ben, 1921- 
ben 3 újabb tárgyat, egy sapkát, egy táskát és egy pár harisnyát (ltsz.: 116105-116107).

A Neumann Edétől 1913-ban vásárolt 13 tárggyal az albán ékszeregyüttest egészí
tették ki, ezek csatok, fülbevalók, karkötők (ltsz.: 103013-103025). Az albán ékszergyűjte
ményt gazdagította az a 22 tárgy is, melyeket 1916-ban Aga Nagicstól vásárolt a múzeum. 
Ezek többségükben ezüstcsatok és ezüst fejdíszek (ltsz.: 108816-108837).

10 viseletdarabot, kaftánt, kabátot, bugyogót, mellényt vásárolt a múzeum Rudnay 
Lajostól 1914-ben (ltsz.: 107833-107842).

Az 1920-as évek második felében került 4 albán tárgy, sótartók és tűzcsiholók (ltsz.: 
126740-126744) a gyűjteménybe, Ernyey József ajándékaként.

Hosszú szünet után újabb műtárgyak vásárlására csak az 1950-es években került is
mét sor. 1956-ban 3 albániai textilt (kendő, női ingujj darabja) vásárolt a múzeum (ltsz.:
56.34.1-56.34.3). 1959-ben pedig, mint már annyiszor az 1950-es években, egy másik mú
zeum raktárrendezésének köszönhetően gyarapodott a nemzetközi anyag. így például 1959- 
ben a soproni Liszt Ferenc Múzeum adott át egy olyan albán bőrövet (ltsz.: 59.148.1), mely 
1918-ban került Magyarországra, és a Storno család ajándékozta a tárgyat 1948-ban a sopro
ni múzeumnak.

A Néprajzi Múzeum saját raktárrendezései során is kerültek elő albán tárgyak,
1965-ben és 1968-ban 11 ruhadarab.43

Átadás útján, a Jelmezkölcsönző Vállalattól jutott a múzeum 6 albán viseletdarab
hoz, köpenyekhez, ujjashoz és mellényhez, 1965-ben és 1966-ban (ltsz.: 65.171.5-65.171.7, 
66.107.13-66.107.15). Az 1980-as években és az 1990-es évek elején összesen 11 albán tár
gyat vásárolt a múzeum: három ékszert, és nyolc viseletdarabot.44 A Lévay-hagyatékból 1987- 
ben egy albán váza és egy pipafej került a múzeumba.

Az első bolgár anyag 1904-ben került a múzeumba, dr. Czobor Béla hagyatékából. 
Az örökösöktől megvásárolt 105, elsősorban magyar tárgy között 23 bolgár is szerepelt. Ezek 
ingujjak és hímzésdarabok.45

A következő jelentős gyarapodás 1912-ben következett be, amikor Györffy István
tól vett meg a múzeum 55 bulgáriai tatár szőtteskendőt Tatar Atmazsából (ltsz.: 98509-

43 Ltsz.: 65.165.502, 65.165.506, 65.165.762, 65.165.777, 65.165.792-65.165.793, 65.165.798, 68.60.17, 
68.60.51, 68.60.57, 68.60.69.

44 Ltsz.: 83.17.1-83.17.3, 83.41.1-83.41.6, 92.116.1-92.116.2.
45 Ltsz.: 52105-52116, 52118, 52133-52136, 52142, 52156-52161.
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98563.). Ugyanebben az évben újabb 19 bulgáriai viseletdarabbal bővült a gyűjtemény (ltsz.: 
106995-106107, 107012). A Vodena vidékéről, illetve Dél-Macedóniából származó tárgyak, 
mint már említettük, elsősorban textíliák, női ruhák, alsóingek, övék, fejdíszek, kötények, ha
risnyák, cipők. A meglévő kollekció kiegészítése céljából 1914-ben újabb 42 bulgáriai tárgyat 
vásárolt a múzeum Krasznarof Pétertől. A tárgyegyüttesben már a viseletdarabok mellett ék
szerek és réztálak is találhatók (ltsz.: 107380-107421).

Az 1. és 2. világháború közötti időszakban egyáltalán nem gyarapodott a bulgáriai 
gyűjtemény. Mint a többi nép tárgyainak bemutatása kapcsán is láttuk, ebben az időben a 
nemzetközi gyűjtemények fejlesztése háttérbe szorult. A trianoni határok és a politikai hely
zet végleg megfosztotta a múzeumot a régi magyarországi nemzetiségek nyelvterületén való 
gyűjtéstől, külföldi kutatóutakra, tárgygyűjtésekre pedig az alacsony költségvetés nem adott 
lehetőséget.

így Bulgáriából csak a 2. világháború után jutott a múzeum újabb anyaghoz. 1948- 
ban 22 hímzésminta érkezett ajándékképpen a Bolgár Néprajzi Múzeumtól (ltsz.: 141437- 
141456, 74.200.318-74.200.319), továbbá a Néprajzi Múzeum munkatársai vásároltak Szófi
ában 17 tárgyat, cserépedényeket, munkaeszközöket és hangszereket (ltsz.: 141530-141546).

62 bolgár tárggyal gyarapodott a gyűjtemény Szolnoky Lajos 1955-ös bulgáriai gyűj
tésének köszönhetően (ltsz.: 55.23.1-55.23.62.). A tárgyak sokszínűsége mellett a gyűjtés ér
deme, hogy jól adatolt, pontos helymeghatározással ellátott tárgyakhoz jutott a múzeum. 
Szolnoky Lajos elsősorban munkaeszközöket gyűjtött, például aratósarlókat, villákat, vessző
ből font nyomtatóhámot, szőlőmetsző kést, kendervágó kést, de gyarapította a gyűjteményt 
háztartási eszközökkel, például tűzikutyával, kenyérsütő tepsivel, sótartóval, fakanállal és szi
tával is. A következő helyszíni gyűjtésre 1957-ben került sor. Boros Marietta Plovdivból ho
zott 8 ofert a múzeumnak (ltsz.: 57.53.1-57.53.7). Ecsedi Istvánnak egy 1920-as évekből való 
bulgáriai (Külefcse) gyűjtése került át a Déri Múzeumból 1959-ben, 2 marokszedő fa és 1 
kaszatokmány (ltsz.: 59.105.1-59.105.3).

1962-ben Manga János ajándékozott a múzeumnak 1 pár női harisnyát Bulgáriából 
(ltsz.: 62.97.1-62.97.2). Ugyanebben az évben egy pár női papucsot vásárolt a múzeum (ltsz.:
62.131.1-2). Manga János 1962-es gyűjtéséből egy fúvós hangszert vásárolt a múzeum.

Az 1965-ös és 1968-as raktárrendezések során több mint 200 bolgár tárgy került 
elő, többségében kendők, elvétve akad közöttük egy-egy ujjas, ruha, kaftán vagy ékszer.46 
A tárgyak származási helye Tatar Atmazsa és Szilisztra.

Az ezt követő években 31 tárggyal gyarapodott a bolgár anyag. Ezek közül 7 tárgy 
különböző személyek ajándéka volt,47 a többi 24 tárgyat pedig Horváth Gyula muzeológus 
gyűjtötte 1993-ban Batanovciban (ltsz.: 93.9.1-93.9.24). A tárgyak között van maszk, kabát, 
nadrág, bocskor, zokni és több harang, illetve bot.

Görögországból a múzeum első tárgya, egy bögre (ltsz.: 26883) 1898-ból való, 
Hopp Ferenc ajándéka. Ugyanebben az évben az Iparművészeti Múzeumból átkerült több 
ezer műtárgy között volt néhány, mely Szalonikiből származott, elsősorban kendők és törül
közők. 1910-ben Vojnich Oszkár adott ajándékba 5 görög textíliát (ltsz.: 85631-85635), majd

46 Ltsz.: 65.165.151-65.165.244, 65.165.352-65.165.378, 65.165.520-65.165.523, 65.165.530- 
65.165.536, 65.165.539-65.165.540, 65.165.551, 65.165.558-65.165.593, 65.165.601-65.165.645, 
65.165.668-65.165.705, 65.165.786-65.165.791, 68.60.50, 68.60.76.

47 Ltsz.: 69.43.1, 78.79.4, 86.65.1-86.65.3, 88.84.1-88.84.2.
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1912-ben Varró István ajándéka volt 35 textil, szoknya, kötény, kabátka, főkötő, ing, gatya, 
nadrág, öv, kendő, papucs Szalonikiből.48 Végül a múzeum birtokában van egy lábszártaka
ró (ltsz.: 125574), amely a törzskönyvi bejegyzés szerint „ismeretlen szerzés”. Az 1960-as 
években néhány görög bútorral gazdagodott a kisszámú gyűjtemény, melyek közül egy dom
ború faragással, növényi ornamentikával díszített, fonott ülőkés széket (ltsz.: 65.5.21) publi
káltak (K o d o l á n y i 1972a. 64. kép).

Raktárrendezések során is kerültek elő görög tárgyak, elsősorban viseletdarabok és 
néhány ékszer.49

1985-ben ajándékképpen érkezett egy díszteritő Szalonikiből (ltsz.: 85.56.19). A gö
rög anyag utolsó gyarapodása 1987-ben 3 tárgy volt, két füstölőedényke és egy pásztorbot 
Lévay Gyula hagyatékából.50

A Balkán-félszigetről származó tárgyak jelentős része sajnos sem etnikailag, sem 
földrajzilag nincs pontosan behatárolva, mivel a „Balkán” meghatározáson kívül semmi 
pontosabb információ nincs feltüntetve róluk sem a törzskönyvben, sem a leltárkönyvben, 
sem pedig a leírókartonokon. Ilyen „Balkán” felirattal került a múzeumba 732 tárgy 1898- 
ban (ltsz.: 15170-15901), az alábbi 214. számú törzskönyvi bejegyzéssel „Az iparművésze
ti múzeum gyűjteményeinek kiállítása alkalmával Osztályunknak átadott gyűjtemény.” Mint 
Gráfik Imre is megállapította, a 214. törzskönyvi szám alatt a Néprajzi Múzeumba nem ki
zárólagosan Rómer Flóris és Xántus János 1872-es magyarországi gyűjtésének anyaga ke
rült át, hanem például Xántus Európán kívüli gyűjtései és egy sor olyan műtárgy is, melye
ket az Iparművészeti Múzeum nem használhatott, mert nem tartoztak bele a profiljába 
( G r á f ik  1997. 29). így került át a Néprajzi Múzeumba az említett tárgycsoport, a legtöbb 
esetben csak Balkán helymeghatározással. Az 1898-ban kapott tárgyak elsősorban textíliák, 
kendők, törülközők, ingek, övék, tarisznyák, hímzésminták, de vannak közöttük ónedé
nyek, tálak, kannák, korsók is. Ugyancsak „Balkán” helymeghatározással került a múzeum
ba 1904-ben dr. Czobor Béla hagyatékából 8 textília, szőttesminták, szőttes törülközők, 
szőttes kötények (ltsz.: 52164-52168, 52203-52205). Kisebb vásárlásokra a következő 
években is sor került. így 1905-ben Csergheő Ervintől vett a múzeum 7 övcsatot (ltsz.: 
68751-68757), majd ugyancsak tőle 1907-ben 2 szőnyegdarabot és egy bőrövet (ltsz.: 
73438-73440).

Több mint 200 balkáni tárgy került át a Néprajzi Múzeumba 1920 novemberében 
a Magyar Fémelosztó Rt.-től. Ezek, a 2244 számú törzskönyvi bejegyzés szerint, a „fémköz
pont budapesti raktáraiból kiválogatott muzeális értékű réz- és egyéb fémtárgyak”.51

Három évtizedes szünet után újabb nagy mennyiségű balkáni anyag került a múze
umba 1950 júliusában a Rákóczi téri iskola ajándékaként, több mint 500 balkáni tárgy, kizá
rólag textíliák, főként kendők.52

48 Ltsz.: 106988-106994, 107013-107040, 74.200.327.
49 Ltsz.: 65.165.52, 65.165.57, 65.165,64, 65.165.89, 65.165.90, 65.165.104-65.165.105, 66.152.12.1-2, 

89.38.47-89.38.48.
50 Ltsz.: 87.13.209, 87.13.212, 87.13.228.
51 Ltsz.: 123794, 123796, 123798-123799, 123803, 123806, 123810, 123856, 123858, 123861- 

123866, 123869, 123871-123872, 123936-123960, 123964-123973, 123977-124000, 124051- 
124086, 124089-124110, 124114-124143, 124149-124157, 124159-124161, 124295-124300, 
124317-124321, 124351-124353,124771-124789, 125635-125662.

52 Ltsz.: 146963-146999, 147000-147161, 147227-147590.
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1951-ben újabb nagy mennyiségű textil került át az Iparművészeti Múzeumból. Az 
1622 darabos, főleg magyar tárgyakból álló anyagban 3 balkáni textil is volt, 1 kendő (ltsz.: 
51.14.1603), 1 kendővég (ltsz.: 51.14.1605) és 1 ing (ltsz.: 51.14.1617).

1953-ban a miskolci múzeum profilkialakítása során adott át 8 tárgyat, melyek között
1 hímzett száda és 1 hímzett kendő is volt Balkán helymeghatározással (ltsz.: 53.121.4-53.121.5).

Délszláv tárgyakként vett a múzeum Karlóczy Győzőtől 1954-ben 12 tárgyat, víz
tartó- és pálinkás kobakokat (ltsz.: 54.109.1-54.109.12).

Raktárrendezés során került elő az a 33 hangszer (ltsz.: 59.68.1-59.68.33), amely
2 finn kantele kivételével balkáni hangszerként került beleltározásra 1959-ben.

1959-ben egy női és egy férfiinget vásárolt a múzeum (ltsz.: 59.69.1-59.69.2). 
Ugyancsak ebben az évben két balkáni hangszert, egy guzlát és két dudát cserélt a múzeum 
más tárgyakért a Mezőgazdasági Múzeummal (ltsz.: 59.92.12-59.92.13, 59.126.1-59.126.2). 
1960-ban egy balkáni kettős furulyát vásárolt a múzeum (ltsz.: 60.20.1).

Nagy mennyiségű tárggyal bővült a balkáni anyag 1960-ban és 1961-ben, amikor a 
Történeti Múzeum 139 balkáni ékszert adott át (ltsz.: 60.137.1-60.137.131, 61.158.1-
61.158.8). A tárgyak között sok övcsat, karkötő, dísztű, nyaklánc, melldísz, fülbevaló, öv, fej
dísz és ruhadísz található.

Raktárrendezés során nagyszámú tárgy került elő. Csak 1965-ben majdnem 400 bal
káni textil került beleltározásra.53 A textilek többsége kendő, de van közöttük néhány szok
nya, kötény, öv, mellény, kabát, köpeny, gyermekkabát, gatya, nadrág, lábszárvédő, harisnya, 
sapka, csipke, bojt, falvédő, zacskó is. A raktárrendezésnél előkerült balkáni tárgyak száma
1966-ban, 1968-ban, 1974-ben, 1988-ban és 1990-ben összesen 150 újabb tétellel bővült.54 
Az így előkerült tárgyak többsége szintén egyes viseletdarabokból áll, bár található közöttük 
hangszer (kaval, zurna, duda, egyhúrú hegedű) és ékszer (övcsat, övdísz, függő, nyakék, fej
dísz) is. Lévay Gyula 1987-es hagyatékán kívül összesen 36 Balkán-félsziget megjelölésű tár
gyat vásárolt, illetve kapott a múzeum az 1960-1980-as években.55 Ezek nagy része ugyan
csak viseletdarab, de vannak közöttük kerámiák (ltsz.: 67.123.1-67.123.3, 75.72.1.) is. A 
Lévay-hagyaték 15 balkáni tárgyat tartalmazott, textilek és egy sor használati tárgy, például 
kávépörkölő, kávédaráló, kávéskancsó, parázstartó, tálca, füles korsó, kanta, váza, lőporada
goló, csat, mellboglár.56

A balkáni anyagban elég sok leírókarton hiányzik, bár a textilek egy részét Fél Edit, 
Gáborján Alice, Csalog Zsolt és Takács Lajos, a hangszereket Sárosi Bálint és az ékszerek egy 
részét Kodolányi János beleltározta.

53 Ltsz.: 65.165.1-65.165.50, 65.165.106-65.165.131, 65.165.139-65.165.149, 65.165.250-65.165.315, 
65.165.319-65.165.351, 65.165.379-65.165.399, 65.165.403-65.165.423, 65.165.504-65.165.505, 
65.165.507, 65.165.509-65.165.519, 65.165.521, 65.165.524-65.165.528, 65.165.537-65.165.538, 
65.165.542-65.165.557, 65.165.594-65.165.600, 65.165.646-65.165.667, 65.165.705-65.165.749, 
65.165.753-65.165.776, 65.165.799-65.165.800.

54 Ltsz.: 66.152.2, 66.152.9-66.152.11, 66.152.13-66.152.20, 68.60.1-68.60.50, 68.60.56, 68.60.58, 
68.60.71-68.60.74, 68.60.77-68.60.81, 68.60.92-68.60.105, 74.200.122-74.200.125, 74.200.313- 
74.200.317, 88.59.2-88.59.13, 88.84.5-88.84.6, 88.38.1-88.38.5, 88.38.7-88.38.46, 88.38.49- 
88.38.50, 90 17.1-90.17.42.

55 Ltsz.: 65.171.2-65.171.4, 66.106.1-66.106.4, 67.80.1-67.80.8, 68.82.1, 71.172.1-71.172.3, 76.91.2- 
76.91.3, 76.119.11-76.119.12, 81.122.1-81.122.7, 84.1.8-84.1.9.

56 Ltsz.: 87.13.172-87.13.176, 87.13.185, 87.13.204-87.13.208, 87.13.216-87.13.217.
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Az anyag nehezen kiállítható. Esetleg egyszer, emléket állítva a nagy magángyűjtők
nek, be lehetne mutatni a több száz tárgyból álló Lévay-hagyatékot is.

Végül, de nem utolsósorban a múzeum birtokában, ha csekély számban is, vannak 
kelet-európai tárgyak, Lengyelországból összesen 61 darab. Egy baba Krakkóból (ltsz.: 61.79.17), 
13 kerámia (vízisip, korsó, cserép, palack, virágváza), illetve textil (posztódarab, főkötőrész) 
a Rzeszav és Poznan Vajdaságból (ltsz.: 61.138.1-61.138.13). Ez utóbbi tárgyakat Hofer Ta
más adta át a múzeumnak 1961-ben, aki ugyanebben az évben kapta őket egy lengyel kas
télymúzeumtól ajándékba.

1962-ben 23, lakásdíszül szolgáló papírkivágást kapott a múzeum (ltsz.: 62.148.1- 
62.148.23), majd 1963-ban egy tálat (ltsz.: 63.11.9) vásárolt. Még ugyanabban az évben 35 
további tárggyal (ltsz.: 63.102.1-63.102.35) gyarapodott a lengyel gyűjtemény a krakkói Nép
rajzi Múzeummal lebonyolított csere révén. Egy palóc, egy matyó és két sióagárdi öltözetért 
cserében Krakkó és Zakopane környékéről származó két teljes női és két teljes férfiviseletet 
kapott a múzeum: ingeket, alsószoknyákat, főkötőket, mellényeket, kötényeket és lábbeliket. 
Ezeket egészítette ki egy festett láda és két festett papír falikép. Az anyag jól összeválogatott, 
értékes népviseleti tárgyakból álló kollekció. Kodolányi János is beszámolt róluk az 1963-
1964-es tárgygyarapodások között. „A négy öltözet tehát nemcsak azért jelentős, mert eddig 
nagyon hiányos lengyel gyűjteményünk alapjait veti meg, kiállításra is alkalmas, hanem a Kár
pátok vidéke népviseletének kutatásában is forrásértékű” (1965b. 258). 1971-ben egy 18. 
századi üvegképhez (ltsz.: 71.90.1) 1978-ban egy ikerpohárhoz (ltsz.: 78.106.32) jutott a mú
zeum. Az utolsó gyarapodás egy korbács, Lévay Gyula hagyatékából került a gyűjteménybe 
1987-ben (ltsz.: 87.13.211).

Ukrajnából, pontosabban a Krím-félszigetről 1938-ban ajándékozott 3 kendőt a mú
zeumnak Tagán Galimdsán (ltsz.: 136013-136015). 1959-ben 5 ingrészt vásárolt a múzeum 
Volhiniából (ltsz.: 59.147.1-59.147.5), majd 1960-ban egy bőrmellényt Delatyu Nadvornából 
(ltsz.: 60.13.1). Azóta összesen 7 darabbal bővült az ukrán anyag. Ebből 2 szőlőmetsző kést 
Vincze István gyűjtött 1963-ban a Krím-félszigeten (ltsz.: 63.1.1-2). „Az egyik (ltsz.: 63.1.1) 
nyélbe behajtható, a pengéje enyhén ívelt, recés élű. Hasonló a Bulgáriából és Albániából is
mert formákhoz. A másik (ltsz.: 63.1.2) sarlóformájú, a pengéje erősen ívelt, a nyele eszter- 
gályozott keményfa. Segítséget nyújtanak a magyar szőlőmetsző típusok feltárásához.” 
(K o d o l á n y i 1965b. 258-259.) 1964-ben és 1966-ban egy-egy ikont (ltsz.: 64.22.1, 66.165.1) 
vásárolt a múzeum, 1966-ban pedig egy szoknyát (ltsz.: 66.107.1) kapott a Jelmezkölcsönző 
Vállalattól, majd a Lévay Gyula hagyatékból egy női tarsolyt (ltsz.: 87.13.203). Az utolsó gya
rapodás Kerezsi Ágnes ajándéka, egy ukrán női ing a 20. század elejéről, Kijev környékéről 
(ltsz.: 90.26.1).

Fehéroroszországból egyeden tárggyal, egy 1960-ban Mecsési Józsefnétól vásárolt 
kanállal (ltsz.: 60.48.1) rendelkezik a múzeum Belezna Kartocskából. Vincze István Grúziá
ban és Örményországban gyűjtött 2-2 szőlőmetsző kést (ltsz.: 63.1.3-63.1.6).

Összességében az Európa-gyűjtemény létrejöttével kapcsolatban elmondhatjuk, 
hogy expedíciók, terepmunkák révén elsősorban a finnugor gyűjtemény fejlődött, az is in
kább a századforduló tájékán, majd több mint fél évszázados szünet után a 1990-es évek
ben. A többi európai nép gyűjteményeinek tudatos fejlesztésére irányuló törekvés már a 
kezdeti időszakban megtorpant. Kivételt képeznek a Trianon előtti Magyarország területén 
élő nemzetiségek, akiktől már Xántus János és Rómer Flóris is gyűjtött tárgyakat, de ezek 
nagy része nem az Európa-gyűjteménybe, hanem a magyar gyűjteményekbe került. A Jankó
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János által fémjelzett pár évben, mint tudjuk, óriási gyűjtőtevékenység folyt nemcsak ma
gyar, nemzetiségi, finnugor, hanem távoli népek körében is. Érdekes, hogy még ebben a ter
mékeny időszakban is viszonylag háttérbe szorultak a nemzetiségeinken kívül eső más eu
rópai és nem finnugor népek. Ezen „hátrányos helyzetű” európai népek tárgyainak többsé
ge ajándékozás, vásárlás és csak kisebb számú expedíció révén került a múzeumba. Ez sem 
átgondolt koncepció alapján történt, hanem az esetek többségében a gyűjtemények ötletsze
rűen, alkalmi vásárlások révén, illetve az esetleges ajándékozások következtében gyarapod
tak. Természetesen az Európa-gyűjtemény alakulása, akárcsak a többi gyűjteményé, tükrözi 
a múzeum egészének hányatott sorsát, nehézségeit és mindazokat a problémákat, amelyek
kel a múzeumnak napjainkig meg kell küzdenie. Tudjuk, hogy soha nem volt elég pénz gyűj
teménygyarapításra, tudjuk, hogy a két világháború közötti kiélezett politikai helyzetben 
alig vagy egyáltalán nem lehetett tárgyakhoz jutni egész földrajzi, politikai régiókból, mint 
például a Szovjetunióból vagy a volt nemzetiségi területekről. Tudjuk, hogy miután a Nép
rajzi Múzeum önálló lett, bármennyire is törekedtek a hazai és az egyetemes anyag profil
jának megfelelő szétválasztásra, történtek olyan kisebb hibák, amelyek megoldása napjain
kig várat magára, Így például az Európa-gyűjtemény és a magyar gyűjtemények anyagának, 
illetve az Európa-gyűjtemény és az Ázsia-gyűjtemény néhány szamojéd tárgyának már több
ször említett következetlen, egymást átfedő felosztása. Ugyanakkor ebből a gyűjteménybe
mutatásból az is kitűnik, hogy nemcsak a 2. világháború előtt, de utána is folyamatosan vol
tak fejlesztési törekvések azzal a céllal, hogy minél szélesebb skáláját gyűjtsük össze az eu
rópai népek tárgyi világának. Nagy szakértelemmel összeválogatott, kiváló tárgyegyüttes az 
európai bútorok kisszámú, de annál értékesebb csoportja, melyek közül a német és az oszt
rák bútorok külön is kiemelhetők. Folyamatosan érzékelhető tárgygyarapodásban a törekvés 
a cserekapcsolatok ápolására is. Akárcsak régen, az utóbbi évtizedekben is a múzeum min
den lehetőséget megragadott a múzeumok közötti műtárgycserék intenzívebbé tételére. Ezt 
a törekvést példázzák a bolgár, a lengyel, a francia és az udmurt múzeumokkal kötött csere
megállapodások. Ha nem is túl sokszor, de előfordultak a finnugor népeknél folytatott ku
tatásokon kívül is helyszíni gyűjtések. így például Bulgáriában több alkalommal is megfor
dultak a múzeum kutatói. 1912-ben Győrffy István, 1948-ban Balassa Iván, Kresz Mária és 
Vargha László, 1955-ben Szolnoki Lajos, 1957-ben Boros Marietta, míg 1993-ban Horváth 
Gyula. Ennek ellenére még így is vannak olyan nemzetek, például a portugálok, a spanyo
lok, az angolok, a görögök, amelyek nincsenek vagy alig vannak tárgyaikon keresztül képvi
selve a Néprajzi Múzeumban. Természetesen alig van olyan európai néprajzi múzeum, 
amely Európa népei kultúrájának a tárgyi dokumentumait azonos intenzitással gyűjti. En
nek ellenére jó lenne ezeknek a népeknek a tárgyi világából is műtárgykiegészítésre töre
kedni, esetleg csere vagy vásárlás formájában.

Az Európa-gyűjtemény anyagának és néhány más ország múzeumi anyagának (Né
metország, Csehország, Finnország, Észtország, Oroszország) ismeretében nyugodtan állít
hatjuk, hogy ez a gyűjtemény az európai hasonló gyűjteményekkel felveheti a versenyt, 
mind mennyiségben, mind minőségben, természetesen az adott múzeumok nemzeti voltá
ból adódó arányeltolódások figyelembevételével. Hiszen például sem a finneknél, sem az 
oroszoknál, sem az észteknél, illetve cseheknél nem jobb Európa más népeinek tárgy
együttese. A Néprajzi Múzeum finnugor anyaga ugyanakkor rendkívül teljes, sokrétű, ki
emelkedő értékű, jelentőségű és színvonalú a meglévő hiányosságok és egyenetlenségek el
lenére is.
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A g y ű jtem én y  je len leg i Ö sszetétele tárgy található az Európa-gyűjteményben. Ez

a szám azóta némileg módosult, mert ajándé
kozás révén, vásárlás útján és helyszíni gyűjtések eredményeképpen újabb anyag került a gyűj
teménybe. Jelenleg a gyűjteményben lévő tárgyak száma csaknem 10 000 darab. Az Európa- 
gyűjtemény belső tagolása, tárgyainak elhelyezése a gyűjteménytörténetben is használt föld
rajzi tagolást követi, külön egységben kezelve a gyűjteményen belül az egyes népeket. Ebben 
a gyűjteményben a tárgyak sokféleségéből adódóan sem kor, sem tárgyféleségek vagy alap
anyagok alapján nem lehet a tárgyakat csoportosítani, hiszen egy-egy néptől a kultúrájukat 
jellemző néprajzi tárgyak összessége egy gyűjteménybe kerül. Az egyes népek tárgyegyütte- 
sén belül külön helyet kaptak a más-más anyagféleségekből készült tárgyak.

Az Európa-gyűjtemény földrajzi megoszlása igen tág, hisz elvileg a magyarokon kí
vül Európa összes népe ebben a gyűjteményben kap helyet. Gyakorlatilag a kör még bővebb, 
hisz a szibériai rokonnépek tárgyanyaga is itt található. A lokalizálhatatlan tárgyak aránya, ha 
a Balkán megjelölést is annak tekintjük, a 10 000 tárgyból álló gyűjtemény csaknem egytized 
része. 1997-ben sikerült egy fegyverszakértő régész bevonásával beazonosítani egy sor balká
ni fegyvert, melyekről eddig alig tudtunk valamit.

A gyűjtemény gyarapítása során az az általános elv érvényesült, hogy lehetőleg mi
nél több néptől legyen tárgykollekció. Mivel a tudatos tárgygyűjtés révén hozott anyag meny- 
nyisége (kivéve a finnugor anyag) elhanyagolható, ezért azután jelentős aránytalanságok ala
kultak ki Európa népeinek tárgyegyütteseiben. Az Európa-gyűjtemény több mint egyharmad 
része finnugor anyag, egyharmada a Balkán-félszigetről, míg a maradék a többi európai nép 
anyaga. A több mint 70 európai népből vannak, amelyek egyáltalán nincsenek a gyűjtemény
ben képviselve. Idetartoznak a kaukázusi népek, de Nyugat-Európából a vallonok, flaman- 
dok, írek, skótok, katalánok, baszkok is. Sajnos igen szegényes az angol, a francia, a holland, 
a portugál, a dán, a svéd, a norvég, az olasz, a görög, az orosz, az ukrán, a belorusz, a len
gyel, a román anyag is. Nagyon jónak tekinthető a finnugor gyűjtemény, ugyanakkor a nyu
gati finnek, mint például a vepszék, vótok, izsórok teljesen hiányoznak. Alig van mordvin és 
komi anyag a múzeum birtokában. Oroszország más Urál környéki népeivel hasonló a hely
zet. Kimondottan jó viszont az obi-ugor, a finn és az észt anyag, bár ez utóbbiból egyes tárgy
féleségek, mint például a lakástextil vagy a bútorok teljesen hiányoznak.

Gondot okoz, hogy egyes a szamojéd népek anyaga, mint például a nyenyec, 
amelynek mind Európában, mind Szibériában éltek csoportjai, egyrészt az Európa-gyűjte
ményben, másrészt az Ázsia-gyűjteményben található.

Hasonló a helyzet a történelmi Magyarország népeivel is, elsősorban a szlovák és 
román anyaggal. Nem lehet pontosan megállapítani, hogy hány volt nemzetiségi, azaz szlo
vák, ruszin, román, szerb, horvát vagy bosnyák tárgy van, mert ezeknek nagy része a textil
gyűjteménybe, illetve más magyar gyűjteményekbe került. Ugyan erre már többször történ
tek kísérletek a gyűjteményi revíziók alkalmával, de újra meg kellene próbálni közös össze
fogással átnézni a gyűjteményeket és kiválasztani, hogy melyik tárgy kerüljön át az Európa- 
gyűjteménybe, illetve onnan melyik tárgy menjen át más gyűjteményekbe.

Nemcsak földrajzi, etnikai hiányosságok tapasztalhatók az Európa-gyűjteményben, 
hanem a gyarapodás esetlegessége miatt előfordulnak funkcionális hiányosságok is. Azaz ko
rántsem minden nép esetében rendelkezik a múzeum egy kisszámú, de jól összeválogatott 
anyaggal. De még azoknak a népeknek az esetében is, akiktől sok műtárgyat őriz a gyűjte-
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meny (például albánok), a tárgyak többsége textília, azon belül is egyes darabok, nem pedig 
teljes öltözetek, s nem tudják megfelelően reprezentálni az adott nép kultúráját, népművé
szetét, az etnikai csoportjaik között meglévő különbségeket, hanem jó esetben annak csak 
egyes részleteit. Általában az Európa-gyűjteményben, kivéve a már többször említett finn
ugor-gyűjteményt, a textilek vannak többségben, dominálnak a kendők, főkötők, ugyanakkor 
lakástextíliát alig tartalmaz. Viszont a viseletdarabok is olyanok, hogy teljes öltözet alig állít
ható össze belőlük. Az egyes népek gazdasági tevékenységét, háztartását, társadalmi tagoló
dását vagy hitvilágát reprezentáló tárgyaink száma még az előzőeknél is kevesebb.

Sajnos nem túl jó a gyűjtemény ismertségi állapota, szakirodalmi feldolgozottsága 
sem. Az Európa-gyűjtemény finnugor tárgyai, különösen az obi-ugor tárgyak jelentős része 
feldolgozásra került, és kiállításokon is szerepelt. Kodolányi János összeállításában sajtó alatt 
van a Jankó oroszországi kutatásait dokumentáló kötet, a műtárgyak katalógusával. Az ud- 
murtok (votjákok), komik, a mordvinok, a marik (cseremiszek) és a balti finn népek anyaga 
már kevéssé ismert, nem kerültek be a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Ezért is tar
tom időszerűnek és hasznosnak a finnugor tárgykatalógus elkészítését.

Az Európa-gyűjtemény többi tárgy kollekció ja azonban még alig került feldolgozás
ra, és a kiállításon szereplő műtárgyak száma is jóval kevesebb, mint a finnugorok esetében. 
Kivételt képez az a néhány osztrák és német bútor, amelyeket Csilléry Klára részben feldol
gozott. Az európai tárgyak közül egy-egy a Néprajzi Múzeum kénesei című kiadványban publiká
lásra került (K o d o l á n y i  1972a), de összességében a tárgyak sem kiállítva, sem publikálva 
nem voltak. Természetesen a kép teljessé tételéhez az is hozzátartozik, hogy a tárgyak eset
legességéből fakadóan igen nehézkes a kiállításuk. Természetesen vannak olyan tárgycsopor
tok, mint például híres elődök vagy jeles magángyűjtők darabjai, amelyek egy emlékkiállítá
son jól bemutathatok lennének. Vagy olyan „exotikus” országok, mint például Albánia, amely
ről alig tudnak valamit a látogatók, és amelynek népművészete szintén körvonalazható len
ne azzal a több száz tárggyal, amellyel abból a régióból rendelkezik a múzeum.

Az Európa-gyűjtemény ismeredenségének másik objektív oka, hogy kevés hazánk
ban az olyan néprajzkutató, aki Európa népeit, azok tárgyi kultúráját, népművészetét kutat
ná, de még az Európa-gyűjteményben dolgozó gyűjteménykezelő muzeológusok is évtizede
ken keresztül finnugrisztikával foglalkozó szakemberek voltak.

A nyilvántartással összefüggő kérdések közül a legsúlyosabb probléma a tárgyak 
pontos földrajzi meghatározása. Mint a többi nemzetközi gyűjtemény esetében is, az Euró
pa-gyűjteményben is sok gondot okoz a következetlenség. Sajnos nem minden esetben van 
feltüntetve a tárgyak leírókartonjain vagy a törzskönyvben az ország, a megye, a járás, falu 
vagy ezek valamelyike híján az a földrajzi egység, táj, ahonnan a tárgy származik. így példá
ul sok lapp tárgy esetében a földrajzi megnevezés helyén mindössze annyi áll: „Lappföld”. De 
hogy emögött Norvégia, Svédország, Finnország vagy Oroszország van, nem tudni. Obi-ugor 
tárgyainkon is gyakran szerepel helymeghatározásként, hogy Északnyugat-Szibéria, azonban 
hogy ennek a kontinensnyi területnek melyik részéről származik a tárgy, nincs adatolva sem 
a törzskönyvben, sem máshol. De nem sokkal jobb a helyzet a nagy nemzetek tárgyaival sem, 
hiszen például Németország, Franciaország vagy Oroszország is túlságosan nagy ahhoz, hogy 
helymeghatározásként csak az országnév szerepeljen. Az olyan sajnálatos helymegjelölések
kel, mint Balkán, illetve Európa, már fentebb foglalkoztunk. „Ennek az a legfőbb oka, hogy 
a gyűjtemények leltárai, eltérően több európai múzeum nyilvántartásaitól, nem tartalmazták 
mindazokat az adatokat, amelyek a gyűjtést követően még rendelkezésre álltak. Utólag kell



pótolni tehát az ötvenes évek előtti nyilvántartások hiányosságait, amennyiben ez egyáltalán 
lehetséges. Az 1950-ben bevezetett új nyilvántartás már jobban kielégíti az igényeket.” (Ko- 
d o l á n y i  1973. 38.)

A fent felsorolt gondok és hiányosságok ellenére az Európa-gyűjtemény a kutatá
sok végzésére, illetve kiállítások megrendezésére alkalmas állapotban van, hiszen csaknem az 
összes szekrényen, fiókon, polcon leltári számmal fel van tüntetve, hogy honnan és milyen 
tárgy található az adott tárlóban.

Állagvédelmi szempontból az Európa-gyűjtemény a jobbak közé sorolható. Az ál
landóan működő deffensor és a folyamatos restaurátori ellenőrzés biztosítja a műtárgyak je
lenlegi állapotának megőrzését. Komoly gondot a rénszarvasprémből készült obi-ugor tár
gyak jelentenek, mert a prém minden egyes mozgatással sérül, hullik.

Bár az Európa-gyűjtemény durván két nagy
A gy ű jtem én y  jövője csoportra oszlik, a finnugor és a nem finnugor

népek anyagára, a gyűjtemény kettéválasztását, 
egységének megbontását nem tartjuk indokoltnak. Inkább szükség lenne egy nem finnugor 
népekkel foglalkozó kutatóra is a gyűjteménybe, aki át tudná vállalni az Európa-gyűjtemény 
többi részének gondozását. Különösen jó lenne egy Balkán-kutató, egy Nyugat-Európa szak
értő vagy egy szlavista.

Az Európa-gyűjtemény elvileg fejleszthető, bővíthető lenne, amire nagy szüksége 
is van a múzeumnak. Mindez „csak” pénz kérdése. Mint láttuk, nem is távoli rokonaink tár
gyainak gyűjtése a legégetőbb feladat, mert Szibériából és az Urál vidékéről a múlt századi és 
a jelenkori gyűjtéseknek köszönhetően elég jó anyag áll rendelkezésre. Ugyanakkor, mint em
lítettük, a nyugati finn, a mordvin vagy komi anyag már közel sem annyira gazdag, mint pél
dául az obi-ugor vagy a finn.

Nagyon hiányzik az európai anyag, ami kétséges, hogy pótolható-e. Különösen hi
ányzik a környező szláv népek, románok vagy Nyugat-Európa országainak tárgyi világa. 
Hasznos lenne megállapodást kötni a szomszédos országok múzeumaival, hogy tárgycsere 
vagy közös terepmunka formájában kiegészíthető legyen egymás hiányzó anyaga.

476 Kerezsi Agnes
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AFRIKA-GYŰJTEMÉNY

FÖLDESSY EDINA

A gyűjteményfeltáró tanulmányhoz elsősorban a Néprajzi Múzeum Nyilvántartási Osztályán 
megtalálható gyűjteményi adatokat és az irattárban őrzött dokumentumokat használtam fel. 
A múzeumi kiadványokban megjelenő éves jelentések az irattárban őrzött eredeti anyagok
hoz képest gyakran rendezettebb formában, kivonatosan jelentek meg, ami ha nem is a leg
fontosabb információk, de bizonyos háttéradatok kihullását eredményezte. Az irattár anyaga 
azért is értékes forrás, mert megtalálhatók benne olyan adatok, melyek nem csak a gyűjte
ménykialakulás valóságos történetéhez nyújtanak adalékot, ahhoz, hogy mi és hogyan jött lét
re, hanem arról is szólnak, ami nem valósult meg. A gyűjteménytörténet feltárásához ez utób
bit, a „negatív adatot” éppolyan információhordozónak tartom, mint a megvalósult gyarapo
dások bemutatását. A kiállítások ismertetéséhez a már említetteken túl egyéb iratok, korabe
li újsághíradások és kiállítási vezetők nyújtottak segítséget.

Ismert tény, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum
B evezetés Néprajzi Osztálya külföldről származó gyűjte

ményekből jött létre. Az 1872. évi megalaku
lás után azonban szinte rögtön megindult a hazai tárgyak gyűjtése is. A századvégre az osz
tály tervében a magyar és a magyarsággal nyelvi, illetve etnográfiai rokonságot mutató népek 
felé tolódott el a hangsúly. Ezek után következett a nemzetközi, „exotikus” anyag. A Népraj
zi Osztály második vezetője, Jankó János volt az, aki a gyűjtési feladatkör e hármas felosztá
sát meghatározta, és aki a specifikusan magyar helyzetből kiindulva előrevetítette a magyar 
és a nemzetközi gyűjtemény egy intézményben való kezelését. A két gyűjtemény intézményi 
szétválasztása később sem vetődött fel.

Jankó belátta, hogy a „Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának nem lehet 
czélja, hogy gyűjteményei oly államok gyűjteményeivel versenyezzenek melyek az anyagot 
akár tengerentúli coloniákból hivatalosan, akár kifejlett tengerészetük utján olcsón, közvet
len forrásokból szerzik be” (Ja n k ó  1997. 23-24). A nemzetközi gyűjtemény hivatását a kö
vetkezőképpen fogalmazta meg: „...nem zárkózhatunk el azon feladat elől sem, hogy az álta
lános nemzetközi ethnográphiából a legfontosabb typusokat bár kicsiny, de rendkívül válo
gatott gyűjteményekben be ne mutassuk, nemcsak az általános összehasonlítás szükségessége 
szempontjából, hanem azért is, mert úgy az iskolai tanítás, mint az általános művelődés ezen
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követelményének Magyarországon más intézet, mint a Magyar Nemzeti Múzeum erre már 
történeti múltjával előkészült Néprajzi Osztálya meg nem felelhet” (Jankó 1997. 23-24).

Míg az etnográfusok nagy lelkesedéssel fedezték fel és gyűjtötték a hazai anyagot, 
addig a múzeumlátogató közönség szívesebben fordult a nemzetközi gyűjtemény „exotiku- 
ma” felé. A Néprajzi Osztály harmadik vezetője, Semayer Vilibáld az első állandó kiállításról 
is szóló egyik írásában így fogalmaz: „Mi ezt [a közönségvonzódást] abból vettük észre, hogy 
a nemzetközi gyűjteményt magában foglaló szobák padlója az év végén teljesen sárosra van 
koptatva, a hazai gyűjtemény szobái ellenben simák, fényesek.” (Semayer 1902a. 366.)

A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztá- 
Az első a frik a i tá rg y a k  lyába az első afrikai tárgyak az osztály megala

kulása után két évvel, 1874-ben kerültek. Az 
Abesszíniából és Núbiából származó négy pajzs (ltsz.: 1903-1906) bekerülési módjáról a kö
vetkező, 11-es számot viselő törzskönyvi bejegyzés tudósít: „Ismeretlen származású gyűjte
mény, meg nem nevezett alapból vétetett, ajándékozó ismereden.”

Bővebb információ tehát nem derül ki ezekről a tárgyakról, de itt válik szét gyűj- 
teményileg Afrika az Arab-félszigettől, hiszen az ugyanekkor beérkezett ötödik, Arábiából 
származtatott pajzs már az Ázsia-gyűjtemény anyagát gazdagította. Igaz, a két gyűjtemény el
különítése -  mely földrajzi határokon alapul, és nem többé-kevésbé egységes népcsoportot 
vagy kulturális tömböt vesz figyelembe -  csak jóval később, az 1950-es években történik. A föld
rajzi szétbontás azonban nem minden esetben szisztematikus: marokkói vagy kabil (algériai 
berber) tárgy ugyanúgy található az Ázsia-gyűjteményben, mint szíriai az Afrika-gyűjtemény- 
ben. Arra is van példa, hogy andalúziai tárgyat soroltak az afrikai kontinenshez. Háttérada
tok hiányában ma már nehéz megítélni, vajon puszta tévedésről volt-e szó, vagy inkább ar
ról, hogy a gyűjteménybe való besorolásnál hol a gyűjtés helyét, hol a készítés vagy a hasz
nálat helyét vették figyelembe.

Az Ázsia- és az Afrika-gyűjtemény közti határvonal meghúzása ma is kérdésként 
vetődhet fel. A párizsi Musée de l’Homme-ban például külön gyűjteményként kezelik Feke- 
te-Afrikát és Észak-Afrikát a Közel-Kelettel együtt. A bécsi néprajzi múzeumban a fekete-af
rikai gyűjteményt szintén elválasztják az észak-afrikaitól, de ez utóbbihoz tudomásom szerint 
az ázsiai iszlám világ is hozzátartozik, egészen Afganisztánig. Igaz, mindkét múzeum gyűjte
ménye jóval nagyobb a magyar Afrika-gyűjteménynél, és elképzelhető, hogy a szétválasztást 
ez is indokolja. Egyébként 1947-ben a Néprajzi Múzeum osztályokra történő tagolásakor az 
Afrika-gyűjteményt három területre bontották: Fehér-Afrikára, Néger-Afrikára és Madagasz
kárra a kelet-afrikai szigetekkel együtt.1 Ennek az elvi felosztásnak a gyakorlatban azonban 
nem volt jelentősége.

A Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya, habár 
A g y ű jtem ényép ítés  kezdete i hivatalosan 1872-ben alakult meg, a gyűjtemény-

gyarapításra is felhasználható rendes évi állami 
dotációhoz csak 1887-től jutott. Addig az Afrika-gyűjtemény egyedenegy tárggyal sem gyara
podott. 1888-ban viszont nyolc új tárgy (ltsz.: 2667-2668, 3886-3891) került a gyűjtemény
be, melyet a múzeum a dotációból 55 darab, más kontinensről származó tárggyal együtt vá-

1 NMI 157/1947. A Néprajzi Múzeum hároméves terve.
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sárolt Frank A. G. londoni kereskedőtől. Az Amerika- és az Ázsia-gyűjtemény korábbi meg
alapozásához az 1848-as szabadságharc emigránsai is hozzájárultak, az afrikai kontinens vi
szont nem szerepelt úticéljaik közt.

Magyarok ugyan többen jártak a műit század közepén és harmadik negyedében Af
rikában, a pályáját hajósként kezdő Magyar László a mai Angola területén, csak példaként 
említve, gróf Forgách Károly, Inkey László, gróf Széchenyi Béla vadász-utazók Észak- és Ke- 
let-Afrikában, tudósítók a Szuezi-csatorna megnyitásakor és azt követően Egyiptomban. Kö
zülük egyesek jelentősebb szellemi alkotásokat hoztak létre, mások természettudományi gyűj
teményeket gazdagítottak,2 de az ő jóvoltukból tárgyak nem kerültek a Néprajzi Múzeumba.

Az első komolyabb gyűjtemény 1889-ben, gróf Teleki Sámuelnek (1845-1916) kö
szönhetően került a múzeumba. Teleki 1887-1888-ban egyéves vadász- és felfedezőutat tett 
Kelet-Afrikában, a Kilimandzsáró vidékén.3 Az ott gyűjtött néprajzi tárgyak közül több mint 
négyszáz darabot ajándékozott a múzeumnak, beleltározásra 338 került.4

Telekit útjára Ludwig von Höhnel (Höhnel Lajos) osztrák tengerésztiszt kísérte el, 
akire a gróf a földrajzi leírás, a tudományos gyűjtés és a helymeghatározás feladatát bízta 
(Havasné Bede -  Somogyi 1973.115). Höhnel volt az is, aki németül kiadta az expedíció be
számolóját, eredményeit. Úgy látszik, tárgygyűjtést azonban csak Teleki végzett, mert az ex
pedíció visszatértének évében tárgycserére került sor a bécsi Hofmuseummal. A Teleki-gyűj
teményt reprezentáló 52 tárgy ellenében a Néprajzi Múzeum 67 tárgyhoz jutott,5 közöttük 
Afrikából, Brazíliából, Peruból, Új-Guineából és Polinéziából származó tárgyakhoz. A 
Hofmuseumtól kapott 30 afrikai tárgy (ltsz.: 3848-3877) gyűjtői, adományozói között olyan 
nevek szerepelnek, mint Rudolf trónörökösé és a híres felfedező Emin pasáé (Edouard 
Schnitzer), akinek Felső-Nílus-vidéki fogságáról és kiszabadításáról Jankó tudósít (JANKÓ 
1890. 113-124).

1889-ben vásárolták és leltározták be azt a 31 tuniszi tárgyat (ltsz.: 3788-3818) is, 
amelyeket Jankó János gyűjtött ugyanabban az évben az észak-afrikai városban. Jankó egyéb
ként kezdetben az afrikai kontinenshez vonzódott, és 1888-ban, harmadéves egyetemista ko
rában a budapesti kereskedelmi és iparkamara támogatásával el is jutott Egyiptomba.6 1889- 
ben ugyancsak a kamara megbízásából Észak-Afrika nyugati kikötőit járta be két hónapig, 
Tripolisztól az algériai-marokkói határszélig. Feladata szerint a partvonal kikötőinek nemzet- 
gazdasági viszonyait tanulmányozta, különös tekintettel az ottani magyar kereskedelmi érde
kekre. Jankó id. Luczenbacher Pál főrendiházi tag támogatásának köszönhette, hogy -  a ke
reskedelmi megbízatás mellett -  földrajzi megfigyeléseket végezhetett, és egy kisebb népraj
zi gyűjteményt is összeállíthatott a tuniszi és tripoliszi népéletről (Ja n k ó  1889). Jankó érdek
lődése később, már múzeumi alkalmazottként a magyar etnográfia felé fordult.

2 L á s d  b ő v e b b e n  J a n k ó  1888. A fr ik á b a n  já r t  m a g y a r  u ta z ó k r ó l  é s  g y ű j tő k r ő l  lá s d  B e n d e f y -B e n d a  1934, 
B o g l á r - E c s e d y  1971; H a v a sn é  B e d e  -  So m o g y i  1973; V id a c s  1984.

3 Teleld expedíciójáról és a Teleki-gyűjteményről lásd BORSOS 1998.
4 Ltsz.; 2973-3308, 3979-3980. A gyűjtemény bekerüléséről szóló tudósítást lásd X á n t u s  1889.
5 Az elcserélt és cserébe kapott tárgyak számát illetően eltérés mutatkozik a leltárkönyv és az adattári ira

tok közt. Az NMI 8/1891 számú iratban (A bécsi múzeummal cserélt tárgyak jegyzéke) 51 tárgy (39 
tétel) szerepel a leltárkönyv 65 tárgyával szemben.

6 1890-ben elkészült doktori disszertációja gróf Benyovszky Móricz földrajzkutatóról és utazásairól, egy 
másik, németül is kiadott geológiai munkája egyiptomi útjának eredményeiről szól. Jankó afrikai útjai
nak leírását és Afrikáról írt cikkeinek felsorolását lásd B e n d e f y -B e n d a  1934. 205-207.
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1898-ban a Néprajzi Osztály az Iparművészeti Múzeumtól visszakapta Xántus Já
nos gyűjteményét, amelyben 71 óegyiptomi szobor7 is szerepelt. Ezeket Xántus feltehetően 
rövid egyiptomi tartózkodása alatt vásárolta 1869 januárjában, mielőtt a Szuezi-csatornán ke
resztülhajózva a kelet-ázsiai expedícióhoz csatlakozott. Xántus egyiptomi útvonala Alexand- 
rián, Kairón és Szuezen át vezetett.

Az Afrika-gyűjteménybe Xántus tárgyain kívül más ókori egyiptomi tárgyak is 
bekerültek. A későbbiekben még részletesebben tárgyalandó missziós anyaggal érkezett 1898- 
ban 1 (ltsz.: 27115), ugyanez évben Hopp Ferenctől ajándékba 4 (ltsz.: 26935-26938), 1903- 
ban vétel útján Eperjesi Károlytól 1 (ltsz.: 46575), 1904-ben Berger Samu kereskedőtől 36 
tárgy (ltsz.: 53025-53031, 53722-53750), majd 1909-ben ajándékképpen Vojnich Osz
kártól 4 darab a kairói múzeum kiselejtezett tárgyaiból (ltsz.: 78102- 78105). 1914-ben ifj. 
László Zsigmond haditengerésztiszttől újabb 6 (ltsz.: 106647- 106652), 1920-ban gróf Zi
chy Jenőtől 7 (ltsz.: 119891-119897), vétel útján Pázmán Ferenctől 6 (ltsz.: 116114-116119), 
a Hopp Ferenc Keletázsiai Múzeum 1921-es átadása révén 41 (ltsz.: 116309-116338, 124795) 
egyiptomi tárgy, valamint 1932-ben Altmann Andortól egy thébai múmiafej (ltsz.: 130757) 
került a múzeum gyűjteményébe. Karthágói pun tárgyakat 1898-ben Hopp Ferenc (95 da
rab8), 1903-ban pedig József Ágost főherceg (1 darab, ltsz.: 41985) ajándékozott a Néprajzi 
Múzeumnak. Az ókori tárgyak az Iparművészed Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, a Ré
giségtár és a Néprajzi Osztály között vándoroltak. 1913-ban íródott levelekben9 egyiptomi 
tárgyak átadásáról van szó a Régiségtárból a Néprajzi Osztály számára. Ugyanezekből derül 
ki, hogy a Régiségtár az Iparművészeti Múzeumtól is kapott ilyen gyűjteményt. 1914-ben „a 
haladással együtt járó differenciálódás” miatt a Néprajzi Osztály 16 egyiptomi szobrot kény
szerült átadni a Szépművészeti Múzeumnak. Semayer vonakodott az átadás dolgában, és jó 
szívvel csak 2 darabtól vált volna meg, mert a többiről úgy vélte, hogy azok „csak normális 
sírmellékletek és síremlékek és a Szépművészeti Múzeum keretébe nem valók”.10 1916-ban 
a Néprajzi Osztály a Régiségtárnak adott át egyiptomi tárgyakat, annak ókori művészeti be
mutató anyagához. (Cserébe a csíki Szent Ferenc-rendi zárdából kapott 18. századi berende
zési tárgyakat.) Oktatási célokra örök letétként az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Is
kola is kapott ókori anyagot a múzeumtól, Hopp Ferenc hagyatékából.11 1934-ben dőlt el 
végleg a Néprajzi Múzeum egyiptomi és pun gyűjteményének sorsa: az ókori anyag átkerült 
a Szépművészeti Múzeumhoz.12 Az eredetileg 261 darabos ókori tárgyegyüttesből 47 darab13 
azonban máig megmaradt.

7 Ltsz.: 15919-15926, 27053-27112, 119381-119385, 119387.
8 Ltsz.: 26939-27029, 27128, 27132-27134.
9 NMI 3/1913. Felterjesztés az igazgatósághoz a Heyerman-féle könyvtárnak a Régiségtárból az osztály

ba való áthelyezéséről. NMI 57/1913. Felterjesztés az igazgatósághoz különböző egyiptomi gyűjtemé
nyek stb. ügyében.

10 NMI 76/1914. A Szépművészeti Muzeum által kért antik szobrok ügyében felterjesztés az igazgatóság
hoz.

11 NMI 13/1922. Iparművészeti Iskola letétbe kér különböző tárgyakat oktatás céljára.
12 NMI 21/1934. Jegyzék az Országos Magyar Szépművészeti Múzeumnak átadott óegyiptomi tárgyakról.
13 Ltsz.: 26936, 26945-26946, 26960-26961, 26964-26968, 26981, 26984, 26992-26993, 27003- 

27006, 27008, 27012, 27015,27018, 27020, 27024,27026,27028,27128, 27132,106649,106651, 
116309-116321, 116323,16326, 119891.
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Nem maradt viszont egyetlen tárgy sem az Afrika-gyűjteményben a Néprajzi Osz
tály alosztályaként működő Embertani Osztály14 anyagából, mely -  az ókori anyaghoz hason
lóan -  szintén kikerült a múzeum gyűjtőköréből. A csontmaradványok ásatások, más múzeu
mi osztályokról (Régiségtár) való átadások és tengerentúli gyűjtések útján érkeztek. A teljes 
anyagot 1941-ben a Régészeti Osztály kapta meg.15

A gyűjtemény szerkezetének tudatos formálására több kísérlet történt, melyekről 
dokumentumok tanúskodnak a Néprajzi Osztály levelezésében. 1895-ben Jankó egy Szán- 
thai nevezetű, madagaszkári utazásra készülő személynek azt az útmutatást adta, hogy a szi
get mindkét népétől (hóvá és szakalava) az egész nép életét bemutató, mindennemű felsze
relésekből szedjen össze teljes gyűjteményt. így a ház (sátor, kunyhó), ruházat (hétköznapi, 
ünnepi, harci), vallás (babonatárgyak, bálványok), foglalkozások (különösen pásztorélet, va
dászat, halászat, hadviselés, primitív földművelés és erdészet eszközei), a házasságkötés, a 
temetkezés tárgyai, zeneeszközök, táncdíszek szerepeltek a listán. Mivel ez időben a Nép
rajzi Osztály csontleleteket is gyűjtött, Jankó egész csontvázat és koponyát is kért. Kérése 
szerint minden tárgyhoz cédula mellékelendő névre, rendeltetésre, a gyűjtés helyére és ide
jére vonatkozó információval. Jankó ekképpen fogalmaz: „Szóval nem czifraságok vásárát, 
hanem rendszeres gyűjtést kérünk; nem egyféle tárgyakból nagy sorozatokat, hanem min
denfélékből jellemző példányokat kérünk, hogy az egész népéletről kapjunk képet, s nem 
egyes részletekből kimerítő sorozatokat, mely utóbbi csakis nagy múzeumoknak lehet czél- 
ja.”16 Jankó a várható költségeket is megadta. A Néprajzi Osztály 1886-os keretéből a ki
számított költség egynegyedét-felét kívánta biztosítani. A fennmaradó részt a Nemzeti 
Múzeum igazgatójától kérte, csakúgy mint hivatalos felkérést, ajánló- és megbízólevelet 
Szánthai számára. Ez a gyűjtemény -  ha egyáltalán létrejött -  soha nem került be a Nép
rajzi Múzeumba. A meghiúsulás oka ismeretlen, további levelezés az ügyben nem találha
tó a múzeum irattárában.

1897-től új lehetőség nyílt a tengerentúli gyűjtemény gyarapítására, melyet Jankó 
nagy lelkesedéssel próbált kiaknázni. Negyedéves jelentésében így írt erről: „Nem kevésbé 
örvendetes esemény osztályunk jövő fejlődésére nézve, hogy a mire már évek során át vá
gyódtunk Igazgató Úr Ő Méltósága teljesedés felé vitte, a midőn egyik bécsi tartózkodása al
kalmával az illetékes fórumoknál kieszközölte, hogy ezentúl a cs. és k. tengerészet ún. isko
lajáratai alkalmával a hajóorvosok necsak a bécsi udvari múzeumoknak, hanem ugyanazon 
feltételek mellett a mi múzeumunknak is gyűjtsenek ethnographiai tárgyakat és hogy ily czél- 
ból már is 150 aranyforintot adtunk ő Felsége »Zrínyi« nevű hajójának, mely D-Amerika ke
leti és Afrika nyugati partjait látogatja meg.”17

A 19. század közepétől az osztrák kereskedelmi hajórajok mellé hadihajókat állí
tottak kísérőként, és gyorsjáratú misszióhajókat is járattak diplomáciai feladatok és kereske
delmi célok ellátására. A flottában kezdetben kevés magyar szolgált, de az 1889-es véderő
törvény után számuk megnőtt. Az 1. világháború előtti évben a magyarok aránya a legénység

14 A Néprajzi Tár 1932-ben vette át a Régészeti Osztály embertani anyagát. Ezután minden ásatásból az 
antropológiai anyag automatikusan a Néprajzi Tár embertani gyűjteményébe adatott á t NMI 50/1932. 
Az antropológiai anyag átszállítása a Néprajzi Tárból a Régészeti Tárba.

15 NMI 9/1942. Jelentés a Néprajzi Múzeum 1941. évi működéséről.
15 NMI 25/1895. Jelentés Szánthai madagaszkári gyűjtő ajánlatáról.
17 NMI 65/1897. Jelentés az 1897. 2. negyedévről.



484 Földessx Edina

egynegyedét tette ki, míg a tisztikar 18 százaléka volt magyar. A Néprajzi Múzeum ezeknek 
a hajóknak, illetve az ott szolgáló tiszteknek és orvosoknak több száz tárgyat köszönhet.

Jankó, ismerve előre a hajók útvonalát, tárgygyűjtésre vonatkozó útmutatást kül
dött a kapitányoknak. A hajók egyike, a Zrínyi Afrika nyugati partján is végighajózott a Fok
földtől a Zöldfoki-szigetekig. Erről a területről Jankó így vélekedett:... a Szenegáltól észak
ra a mór, a Damara-földtől [Közép-Namíbia] délre az európai művelődés uralkodik, ezek te
rületéről ez idő szerint nem kérünk semmit.” Jankót a Szenegáltól a Kongóig húzódó terü
let tárgyai érdekelték, ahol pásztorkodást és földművelést folytattak. Mivel erről a területről 
még nem volt anyaga a múzeumnak, szívesen fogadott ruházatot, fegyverzetet, házberende
zési tárgyakat, különböző gazdasági berendezéseket, az ősfoglalkozások, a halászat, a pásztor
élet, a vadászat eszközeit, és a „legnagyobb köszönettel jöhet” koponya és csontváz is. Jankó 
a tárgyakhoz csatolandó leírócédulák említése mellett a rovarkárok és nedvesség elleni helyes 
csomagolás módjára is javaslatot tett.18

1897-től a század elejéig több levél tanúskodik a Néprajzi Múzeum és a különbö
ző hajók közötti tranzakciókról: németül írt „instruction”-ok a kapitánynak és köszönőleve
lek. Az Afrika-gyűjtemény ezen a beszerzési csatornán keresztül 112 tárggyal gyarapodott: 
1890-ben Czirer Lajos sorhajóhadnagy Nossi Béből és a Comores-szigetcsoportról két hang
szert (ltsz.: 4000-4001) ajándékozott, 1898-ban a „Zrínyi” fregatt orvosa, Roberth Liebman 
(vagy Liehm?) Freetownból és Lagosból hét tárgyat (ltsz.: 24765-24770, 24772) adott el, 
Schubert Antal kapitány 14 dél-afrikai (Natal) tárgyat (ltsz.: 27966-27977) ajándékozott, 
1903-ban Zechmeister Hugó sorhajóorvos 83 dél-afrikai tárgyat19 adott el, végül 1914-ben 
ifj. László Zsigmond haditengerésztiszt ajándékképpen 6 egyiptomi tárgyat (ltsz.: 106647- 
106652) bocsátott a múzeum rendelkezésére.

Bár Jankó lelkesen fogadta a hajószállítmányok lehetőségét, és utódja, Semayer 
Vilibáld is jónak és olcsónak tartotta az effajta gyűjtést,20 a tengerészek afrikai gyűjtése tar
talmában esedegesnek, számát tekintve változónak bizonyult. Kivételt jelentett a „Zenta” ha
jón szolgálatot teljesítő Zechmeister Hugó, aki -  Semayer dicsérő kifejezéseivel élve -  vára
kozáson felüli kitűnő módon felelt meg a gyűjtés feladatának.21 A hajóorvos 600 korona elő
leget kapott,22 és elszámolásából kiderül, milyen gondossággal teljesítette a parancsnokságtól 
kapott megbízatását etnográfiai tárgyak szerzésére: nem vásárolt utazó idegenek számára ké
szült imitációkat vagy ismeretlen eredetű tárgyakat. Gyűjteményét -  valószínűleg a többi ten
gerészhez hasonlóan -  a kikötőkben működő néprajzi tárgyakkal kereskedő cégeknél szerez
te be, számlákkal bizonyítva a vásárlást.23 A múzeum hajósoktól történő tárgybeszerzési le
hetősége 1914 után megszűnt.

A múlt század végén az Afrika-gyűjtemény legnagyobb gyarapodása az 1896-os 
millenniumi kiállításhoz köthető. Akkoriban, és még a 20. század elején is számos nyugat-eu
rópai és amerikai múzeum gyűjteménye a rendszeresen rendezett világkiállítások, országos 
kiállítások anyagából jött létre, illetve gyarapodott. Valójában a Néprajzi Múzeum magyar

18 NMI 35/1897. Utasítás a „Zrínyi” hajó orvosa részére néprajzi tárgyak gyűjtésére.
19 Ltsz.: 45794-45817, 45923-45973, 46081-46088.
20 NMI 106/1903. Felterjesztés a Kaiserin Elisabeth hadihajónak esetleges néprajzi gyűjtés tárgyában.
21 NMI 129/1903. Jelentés Zechmeister dr. délafrikai gyűjtéséről.
22 NMI 74/1902. A „Zenta” hadihajó megbízása Afrikában és Amerikában néprajzi tárgyak gyűjtésével.
23 NMI 109/1903. Zechmeister Hugo sorhajóorvos afrikai tárgyainak jegyzéke.
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gyűjteménye köszönhet igazán sokat e kiállításoknak, de a millenniumi kiállítás kapcsán a 
Nemzeti Múzeum épületében rendezett úgynevezett Néprajzi Missio-kiállítás a nemzetközi 
anyag egyszeri, jelentős gyarapodását is lehetővé tette. Ez a világ népeinek kultúráját bemu
tató kiállítás24 nem etnográfusok ötlete volt, hanem egy kispesti plébánosé, Ribényi Antalé, 
aki a kiállítás bevételéből és az összegyűlt anyag eladásából kívánt templomot építeni. 1895- 
ben felhívást intézett a különböző kontinenseken működő missziókhoz a kiállítási anyag ösz- 
szeállítására. Bár nyugati múzeumok is próbálkoztak a misszionáriusok gyűjtőtevékenységbe 
való bevonásával, itt a jótékony, vallási cél mindennél jobban megtette hatását: közel ötezer 
tárgy érkezett a kiállításra, nem is beszélve a gazdag fotóanyagról. A missziós anyagot -  Jan
kó közbenjárásának eredményeként -  a Vallás- és Közoktatási Minisztérium támogatásával si
került megvásárolni. Beleltározásra 1898-ban került sor.

Az Afrikában tevékenykedő misszionáriusok jóvoltából 1520 tárggyal25 gazdago
dott a gyűjtemény, melyek zöme Dél-Afrikából (41%) és Észak-Afrikából (37%), kisebb része 
Kelet-Afrikából (13%) és Nyugat-Afrikából (9%) érkezett.

Ez idő tájt tevékenykedett két magyar jezsuita misszionárius is Zambéziben, Czim- 
mermann István és Menyhárt László atyák, akik szintén küldtek tárgyakat a kiállításra. 
A misszionáriusok gyűjtésében főként háztartási felszerelések, használati tárgyak, textilek, 
fegyverek, hangszerek, növényi rostból font tárgyak szerepelnek. Ezek között vannak olya
nok is, amelyek a misszionáriusok vagy apácák által vezetett iskolákban készültek.

Észak-Afrika országaiból szinte csak a városi kultúrát reprezentáló tárgyak érkez
tek, az egyetlen jelentős kivétel egy kabil kerámiaegyüttes. Bár a területről a továbbiakban is 
kerültek be tárgyak a gyűjteménybe -  igaz, nem jelentős számban - ,  ezek is a letelepedett 
életmód tárgyai. A „nagy szaharai nomádok”, a tevetartó tuaregek és a dél-marokkói félno
mádok anyagi kultúrája teljesen hiányzik az Afrika-gyűjteményből.

Jóllehet kívül esik a gyűjteményleírás témáján, megemlíthető, hogy a millenniumi 
kiállítás alkalmából egy másik egzotikus „kiállítás” is nyílt: egy afrikai falut építettek fel az Ál
latkert területén. A falu 250 lakosát egy francia üzletember, Gravier úr szállította Accrából 
(D. G. A. 1896). Ez a budapesti esemény megfelelt a századvégi nagy nyugati kiállítások 
programtervének, amelyben az úgynevezett „amusement zone”-okban egy-egy nép életét 
mutatták be ilyen módon (B e n e d ic t  1991).

Az „állatkerti afrikaiak” kívül estek az etnográfusszakma látókörén, és az afrikaiak 
által a helyszínen készített tárgyak közül sem került egyeden darab se az Afrika-gyűjtemény- 
be. Újságírók számoltak be az eseményről, a következő leírást adva: „Elet foly [...] itten, még 
pedig elég lármás élet; hisz ezek vidám négerek, kik egyre tréfálóznak, kacagnak egymás 
közt. Ellenségeskedésnek, czívódásnak nyoma sincs. Szelíd ez a faj, békeszerető; aztán a te
lep kitűnően is van szervezve. Sehol rossz szag ennyi vad ember közt! Ez igazán bámulatos. 
Nem éreznek semmiben hiányt; jó húsban vannak, elégedettek; s csodák csodája, nem kol
dulnak! Ellenkezőleg, modoruk a legtisztességesebb. Nem idegenkednek a nézőtől; moso
lyognak rá, szívesen váltanak szót vele; néhányan beszélnek angolul is.” (D. G. A. 1896. 575.)

A már említett gyarapodásokon kívül a század végéig csak kisebb tételek kerültek 
a gyűjteménybe. Az 1888-ban Frank A. G. londoni kereskedőtől vásárolt 63 darabos nem-

24 A k iá l l ítá s ró l  b ő v e b b e n  lásd : K a l a u z  1896.
25 Ltsz.: 24981-25371, 25392-25903, 25955-25956, 25963-25964, 25974-26218, 26222-26408,

26450-26588, 26870-26872, 27115.
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zetközi anyagban 8 angolai és kelet-afrikai tárgy (ltsz.: 3886-3891, 3910-3911) is található. 
A következő évben ugyancsak tőle vásárolt 64 tárgy között 2 észak-afrikai fonott ülőke (ltsz.: 
2667-2668) volt. 1896-ban dr. Winternitz Antal ajándékaként egy szenegáli tárgy (ltsz.: 
9580) került a gyűjteménybe. Az Iparművészeti Múzeumtól visszakapott Xántus-gyűjtésben 
-  a már említett ókori egyiptomi tárgyakon kívül -  7 darab, zömmel Eszak-Afrikából szár
mazó néprajzi tárgy26 szerepelt. Leiter „argentin hazánkfiától” 1893-ban ajándékképpen 2 
zulu karperec (ltsz.: 5198-5199), Rétki Zsigmond régiségkereskedőtől 1898-ban 2 kelet-af
rikai tárgy (ltsz.: 28002-28003) vétel útján, 1899-ben ajándékul Rasskó Szilárd zeilai keres
kedőtől 4 paleolit baltakő (ltsz.: 28407-28410) a Gallák földjéről, majd Csallány Gábortól 1 
zanzibári karperec (ltsz.: 28898) gyarapította a gyűjteményt.

1894-ban a Néprajzi Osztály anyaga összesen 5622 darabból állt (Semayer 1902d). 
1899 végére, Jankó vezetése alatt ez a szám 29 497-re nőtt. A nemzetközi gyűjteményen be
lül nagyságrendben Ázsia (6817 darab) és Óceánia (4574 darab) után az afrikai anyag követ
kezett 2088 tárggyal (Jankó 1900c). A századfordulóra a mai gyűjtemény valamivel több 
mint egyötöde állt össze, alapjában két nagyobb tárgygyűjteményből: gróf Teleki Sámuel aján
dékából és a Néprajzi Missio-kiállítás vásárlás útján megszerzett anyagából.

A megnövekedett gyűjteményi anyag nyomán felvetődött a kiállítás kérdése, amit 
a Csillag utcai bérházba való költözés lehetővé is tett. Tíz hónapos előkészület után, 1898. 
június 16-án nyílt meg a Néprajzi Osztály első állandó kiállítása 32 teremben, fele-fele arány
ban megosztva a magyar és a nemzetközi anyag közt. A kiállítást a kor múzeumi gyakorlatá
nak megfelelően rendezték: a bemutatótermek egyben raktárként is szolgáltak. A kiállítás a 
múzeumi gyűjtőkör hármas szerkezetét illusztrálta: magyar, magyarral rokon és idegen népek 
néprajza. A nemzetközi anyag Uj-Guinea bemutatásával indult. Afrika az indokínai kultúra 
után következett a nyugat-afrikai négerség néprajzával, a misszionáriusok és a Zrínyi hadi
hajó gyűjtéséből. Egy másik teremben a Teleki-féle maszai anyag (300 darab) kapott helyet, 
mely az afrikai arab műveltség hatását mutatva természetes átmenetül szolgált az észak-afri
kai arabok néprajzához. Ez utóbbi terem mintegy 500 tárgya kizárólag a missziós-gyűjte
ményből állt össze (Ethnographia 1898a; V ikár 1898).

Az Afrika-gyűjtemény szempontjából a múlt század utolsó évét két ajándék-gyűjte
mény beérkezése tette emlékezetessé. Az egyiket, egy 72 darabos kelet-afrikai anyagot Schoel- 
ler Miksa bécsi Afrika-utazó bocsátotta a múzeum rendelkezésére, a másikat a párizsi világ- 
kiállításra kiutazó és ott „a múzeum számára való koldulás terén valódi virtuozitást” kifejtő 
Szalay Imre igazgató és Semayer Vilibáld szerezték be (Semayer 1901). Nem volt könnyű 
dolguk, mert több más múzeumigazgatóval kellett versenyezniük a kiállítások végén szétosz
tásra, eladásra szánt néprajzi anyagért. Gyűjteménykiegészítésre -  grönlandi eszkimó, izlan
di, ceyloni, sziámi, dagesztáni és portugál tárgyak megvételén kívül -  egy 74 darabos mada- 
gaszkári anyagot27 ingyen sikerült beszerezniük. A gyűjtemény becses darabjai közt találha
tók rafiaszövetek, faragványok, hangszer és nagyméretű szakalava házminták. Ez utóbbiak 
egyedülállóak az Afrika-gyűjtemény történetében, sem azelőtt, sem azóta nem került be ilyen 
jellegű tárgy. Róluk Jankó is megemlékezett egy kiállítás kapcsán, ugyanis méretük miatt nem 
volt lehetőség a felállításukra. Magyarországra tehát még eljutottak, ma azonban már nincse
nek a gyűjteményben, sorsuk ismereden.

26 Ltsz.) 15505, 15605, 15902, 15927, 15779, 119379-119380.
27 Ltsz.: 31938-32008, 32237 + 2 darab fényképalbum.



Afrika-pyűitemém  487

A nemzetközi gyűjteményekről 1901-ben értékbecslés készült a múzeum biztosí
tási összegének megállapításához. A becslésben a Teleki-gyűjtemény igen rangos helyet ka
pott (6000 korona), ha azt vesszük, hogy az ötezer tárgyat magában foglaló missziós anyagot 
50 000 koronára, a párizsi kiállítás szerzeményeit 3000 koronára, Schoeller afrikai gyűjtését 
1000 koronára és a Zrínyi hajó által hozott tárgyakat 400 koronára becsülték fel. Kiemelke
dő tételként szerepeltek még Hopp Ferenc karthágói kerámiái, 2000 koronás becsértékkel.28

A 20. század szintén sikeresen indult az afri- 
20. Század: a század e lő tő l kai tárgygyűjtés terén. Báró Bornemisza Pál
a  2. v ilág h áb o rú ig  (1854-1909), jóllehet az 1880-as években meg

előzte Telekit az afrikai kontinensen, csak 
1901-ben került kapcsolatba a múzeummal, amikor első gyűjtését ajánlotta föl megvételre. 
Bornemiszáról nem sok adat maradt fenn, pedig 15-18 évet töltött a fekete kontinensen, és 
az egyik legnagyobb gyűjtőnek számít.29 Az Afrika-gyűjtemény neki köszönheti mai gyűjte
ményének több mint egynegyedét.

Bornemisza öt alkalommal adott el tárgyakat a múzeumnak 1901 és 1905 között, 
illetve a legelső tárgyat, egy csontból készült szivarszipkát (ltsz.: 34499) ajándékképpen nyúj
totta át. Ezt leszámítva 1901-ben 100, 1903-ban 1077, 1904-ben 337 és 1034, 1905-ben 50, 
vagyis összesen 2598 tárgyat30 küldött a múzeumnak Német Kelet-Afrikából.

A korabeli külföldi szakirodalom és a múzeumi igények ismeretében Bornemisza 
tudatos gyűjtést végzett. Egyik leveléből kiderül, hogy ismerte a Teleki-féle anyagot, és töb
bek között olyan tárgyak beszerzésére törekedett, amelyek ezt kiegészítik.31 A tárgyakról 
részletes katalógust készített angolul, feljegyezve a tárgy angol és helyi nyelvű megnevezését, 
a gyűjtés és származás helyét, a tárgyra vonatkozó minden egyéb információt (használat, hi
edelmek, megszerzés körülményei).32

Bornemisza sűrű, de többnyire egyoldalú levelezést folytatott a múzeummal. Ezek
ből a levelekből kiderül, hogy a kapcsolat közte és a múzeum között egyáltalán nem volt fel
hőtlen. A báró, aki rendkívül érzékeny lelkületű és sértődékeny természetű emberként tűnik 
fel írásaiban, panaszkodott Jankó „morga” viselkedése és Semayer válaszainak elmaradása miatt. 
Több bátorítást szeretett volna kapni, és gyűjtéséről útmutató kritikát a további munka érde
kében. Pedig Szalay Imre, a Nemzeti Múzeum igazgatója a kultuszminiszterhez intézett le
velében dicsérettel szólt Bornemisza felkészültségéről és gyűjtéséről. Negyedévenként 1600 
korona mint „előirányzat nélküli hitel” kiutalását kérte Bornemisza számára. A hadihajók ál
tali gyűjtés pénzügyi megelőlegezésén kívül Bornemisza volt az első olyan terepen dolgozó 
gyűjtő, akinek a múzeum előleget próbált folyósítani. A báró saját néprajzi és zoológiái gyűj
tésein túl ebből az összegből volt hivatott ellátni a vele egy időben Kelet-Afrikában tartóz-

28 NM I 37/1901. Felterjesztés az osztály 1900. évi jelentésének és osztályvezető 1900. évi párizsi úti je
lentésének.

29 Tolmácsként vett részt a dél-afrikai búr háborúban, majd Brit Kelet-Afrikában kívánt letelepedni, és 
farmgazdálkodással, kávéültetvénnyel foglalkozni.

30 Ltsz.: 34399-34498; 44813-45514, 45526-45793, 45974-46080, 52588-52687, 52715-52921, 
52957-52986 és 53032-53709, 53796-53900, 53994-54150, 54207-54300; 60850-60899.

31 NMI 113/1902. Br. Bornemisza Pál Közép- és Dél-afrikai útjára támogatás javaslása néprajzi tárgyak 
gyűjtésére.

32 Ez a katalógus Vidacs Bea (ViDACS 1986) szerkesztésében jelent meg.
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kodó és a Nemzeti Múzeum számára szintén állattani gyűjtést végző Kittenberger Kálmán 
„preparatort” is.33 Bornemisza egyik leveléből arról értesülhetünk, hogy később a báró fel
mondta szerződését Kittenbergerrel34

A Bornemisza-anyagban szerepel egy olyan tárgyegyüttes, amelynek birtokába -  
Bornemisza szerint -  a világon elsőként a Néprajzi Múzeum jutott. A Kilimandzsáró vidé
kén egy Thomé nevezetű misszionárius pap addig még ismeretlen rituális tárgyakat -  Borne
misza megfogalmazásában idolokat, helyi elnevezéssel „nungu”-kat -  fedezett fel és gyűjtött 
össze. Thomé atya felfedezése után 5-6 nappal Bornemisza is megszerezte az első ilyen tár
gyat. Leveleiben foglalt beszámolója szerint a bárónak nem kis erőfeszítésébe került, hogy rá
vegye a papot a tárgyak eladására a múzeum részére, méghozzá jutányos áron.

1904. május 4-én kiállítás nyílt Bornemisza anyagából a Nemzeti Múzeum dísz
termében és két másik helyiségében. Nyitóbeszédet az akkori vallás- és közoktatási minisz
ter mondott. A Bornemisza „keletázsiai gyarmati és vadászati kiállítás”-nak nevezte a be
mutatót, melynek tárgyai zömmel Kelet-Afrikából származtak, de más területek is képvi
selve voltak (C h o l n o k y  1904b. 452). A kiállításon a természettudományi és néprajzi 
anyag együtt szerepelt olyan tárgyakkal is, amelyek nem kerültek be a múzeumba. Az első 
teremben a vízi és szárazföldi vadászat trófeái mellett művészi faragású szantálfa dobozok 
gyöngyház és ezüstberakással, sásfonatú szőnyegek Zanzibárból, régi rézedények a zanzi- 
bári szultán hagyatékából, perzsa és arab művészek porcelánjai és máltai csipkék voltak ki
állítva. A levágott elefántlábak, keresztesmajom-, párduc- és leopárdbőrök, antilopszarvak, 
strucc- és marabutollak, seychelles-i kettős kókuszok burjánzó együttese aratta a legna
gyobb közönségsikert, annál is inkább, mert a tárgyak nagy része megvásárolható volt. A 
második termet tisztán az etnográfiának és az antropológiának (koponyagyűjtemény) szen
telték. Az itt kiállított fegyverek, használati tárgyak, bálványok a terület antropológiai jel
legéről adtak képet, „a tiszta arabtól az arab-etióp keveréken át a vérbeli szerecsenig” 
(C h o l n o k y  1904b). Teleki, aki részt vett a megnyitón, külön kiemelte a világon páratlan 
pipagyűjtemény jelentőségét. A harmadik terem Bornemisza búr háborús emlékeit tárta a 
közönség elé: liddit löveget, dum-dum golyót, hatszáz fontos ágyúgolyót, összelőtt kalapot, 
tábori felszerelést.

A századelő másik jelentős gyűjteménye, mely nagyságában ugyan jóval elmarad a 
Bornemisza-gyűjteménytől, de összetételét tekintve igen értékes, Torday Emil (1875-1931) 
ajándékaként került a múzeumba 1910-ben. Torday Közép-Afrikába, Belga Kongó (a mai Za
ire) területére először 1900-ban, a belga kormány banktisztviselőjeként jutott el. Négyéves 
megbízatása lejártával a British Museum gyűjtőjeként tért vissza még két alkalommal az afri
kai kontinensre, ahol összesen tíz évet töltött. Torday a londoni múzeumnak közel három
ezer tárgyat gyűjtött, és oda került Torday koponyagyűjteménye, valamint több ezer tételből 
álló fotóanyaga is.35 Torday-tárgyak azonban más nyugati múzeumokban is találhatók: Musée 
de l’Homme (Párizs), Pitt Rivers Museum (Oxford), Museum of Cultural History (Los An
geles), University Museum Philadelphia (ViDACS 1984; M a c k  1990).

33 Lásd Szalay Imre igazgató 1902. december 13-i keltezésű levelét a kultuszminiszterhez (NMI 113/1902).
34 NMI 117/1903. A Bornemisza által küldött tárgyak jegyzéke.
33 A koponyagyűjtemény és Torday csaknem teljes fotóanyaga, valamint számos feljegyzése 1941-ben egy 

német bombatámadáskor keletkezett tűzvészben megsemmisült. Csak az a kb. 1500 fotója maradt meg, 
amely éppen ki volt kölcsönözve (K u ba ssek  1991).
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Torday saját gyűjteményéből összesen 473 tételt adott át a Néprajzi Múzeum
nak, köztük 391 néprajzi tárgyat (ltsz.: 80485-80875), 80 fotót és az utolsó expedíciójá
ban részt vett Norman Hardy festő egy képét. A babunda népcsoporttól származó tárgy
együttest a területen előtte járt magyar kutató, Magyar László emlékének szentelve aján
lotta fel azzal a kikötéssel, hogy a tárgyakat együttesen kell kezelni és kiállítani (Semayer 
1910a). Torday hagyatékából 1953-ban újabb 18 néprajzi tárgy (ltsz.: 53.21.1—53.21.18) ke
rült a múzeumba, melyet a szegedi Móra Ferenc Múzeum adott át. Ugyanebben az évben, 
ugyancsak a szegedi múzeumból két további kongói rafiaszövettel (ltsz.: 53.82.1-53.82.2) 
gazdagodott az Afrika-gyűjtemény. A Móra Ferenc Múzeum korabeli bejegyzése alapján 
két adományozótól származott az átadott anyag: Kass János szegedi lakos 1919-ben beke
rült 25 darabos vegyes nemzetközi, és Böhm Hedvig budapesti lakos 20 darabos „Torday 
Emil Afrika kutató hagyatékából” való gyűjteményéből, melyet 1932-ben leltároztak be 
Szegeden. A két szegedi gyűjtemény leírását a Néprajzi Múzeumba beleltározott tárgyak 
listájával összevetve kiderül, hogy a két anyag összekeveredett, sőt esetleg további tárgyak 
is kerültek az átadott darabok közé. A 18 darabos úgynevezett Torday-hagyaték tartalmaz 
ugyanis Kass János-féle tárgyat (vízmerítő kanál, ltsz.: 53.21.1), és további hat olyan tárgyat 
(ltsz.: 53.21.13-53.21.18), melyek nem szerepelnek a szegedi Torday-listán. Ugyanakkor a 
Budapesten ismeretlen gyűjtőtől szerepeltetett két darab rafiaszövet feltehetőleg azonos a 
szegedi Torday-tárgylista két utolsó darabjával (a Móra Ferenc Múzeum leltári száma: 4712). 
Ezek után talán joggal feltételezhető az is, hogy a szegedi Móra Ferenc Múzeum még ren
delkezik néhány Torday-tárggyal.

Torday -  saját elmondása szerint -  az afrikai tárgyakat a gyűjtéskor nem szépségü
kért választotta, hanem az antropológusokat érdeklő szempontok alapján. Ugyanakkor eszté
tikai elragadtatását is kifejezte, mikor kuba gyűjteményéről beszélt, és a kubákat Fekete-Af- 
rika legnagyobb művészeinek tartotta (P h il l ip s  1991). Kétségtelen, hogy a Torday-gyűjtemény 
esztétikai értelemben vett legszínvonalasabb tárgyai a londoni múzeumban találhatók (kuba 
királyszobrok, maszkok, rafiabársonyok), de a Néprajzi Múzeum is hozzájutott két kiváló 
pende maszkhoz, díszesen faragott pálmaborkupákhoz, dobozokhoz, állat alakú jóslófákhoz, 
fegyverekhez és néhány rafiabársony darabhoz.

Az egyik pende maszkhoz rafiaöltözet is tartozik, ami egyedülálló kombináció a 
gyűjteményben. Nagy hiányossága ugyanis az Afrika-gyűjteménynek, hogy maszkok önma
gukban szerepelnek benne, hozzá való ruházat és egyéb kiegészítők nélkül, amelyek az ere
deti rítus kontextusában szintén szimbolikus jelentőséggel bírtak. A maszkok kontextusból 
való kiragadása egyrészt közeledést mutathat a tárgyak művészetszemléletű felfogásához, 
másrészt utalhat azokra a nehézségekre, amelyekkel a gyakran növényi rostokból készített öl
tözetek beszerzése, csomagolása és szállítása járt.

Tordayt egyébként a múzeum miniszteri köszönetre terjesztette fel. A felterjesztet
tek között szerepelt még Vojnich Oszkár, aki 1909-ben és 1910-ben összesen 113 tengeren
túli, köztük 51 szudáni tárgyat (ltsz.: 78101-78123, 86278-86295) ajándékozott a múzeum
nak. Vojnich tárgyai közül a múzeum hézagpótlásra szabadon választhatott.36 A Torday- 
gyűjtemény értékét 8000, Vojnichét 1000 koronára becsülték fel.

Tordayval szinte egy időben járt Kamerunban Kalmár Jenő (1873-1937), a Né
met Dél-Kameruni Társaság alkalmazottjaként. Kereskedelmi célú utazásai során a bantu né-

36 NMI 25/1910. A Vojnich, Spitzer és Torday-féle ajándék-gyűjtemények megköszönése than.
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pék életét tanulmányozta (Kalmár 1931), és tárgyakat gyűjtött. 223 darabos gyűjteményét 
(ltsz.: 109387-109609) 1916-ban ajándékozta a múzeumnak.

Az Afrika-gyűjteménybe az utolsó nagyobb ajándékgyűjtemény közvetlenül a 2. vi
lágháború előtt érkezett, dr. Fuszek Rudolf (1882-1941) jóvoltából. Fuszek trópusi betegsé
gekre specializálódott orvosként először Kamerunban dolgozott egy német vasúti társaság
nál, majd 1913-tól kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen haláláig Libériában élt. Pályáját 
mint az ország első és egyeden orvosa kezdte. Kórházat szervezett, ápolónőképzést tartott, 
és 1931-ben egészségügyi miniszter lett.37

Fuszek 1937 és 1939 között három alkalommal ajándékozott tárgyakat a múzeum
nak: 1937-ben 614, 1938-ban 2, majd 1939-ben 56 darabot.38 Az ajándékozást megelőzően 
egyébként a múzeum már egyszer kapcsolatba került Fuszekkel: 1925-ben hivatalos bizonyít
ványt állított ki az orvos hédádányi műtárgyáról, igazolva, hogy azok „Északnyugatafrika 
[sic!] Libéria nevű államából származó néger közönséges néprajzi régiségeket” tartalmaz
nak.39 A múzeumnak szánt tárgyak 1937-ben hat csomagban Hamburgból érkeztek.40 A má
sik hét láda sorsa ismeretlen.

A Fuszek-tárgyak több mint fele libériái, de van Kamerunból (274 darab), Ghá
nából (16 darab), Nigériából (14 darab), Kelet-Afrikából (6 darab) és Kongóból (3 darab) 
származó tárgy is. A gyűjteményben Libéria különböző törzseitől 121 maszk és 22 fafarag- 
vány szerepel. A többi tárgy használati eszköz (kanál, tál, kosár, doboz, légyhajtó, párna), test
dísz, öltözetkiegészítő (karperec, fejdísz, táska), textil (takaró, köntös), hangszer (dob, csör
gő, furulya). A gyűjteményben jelentős a fegyverek -  főleg nyíl, dárda, kisebb számban tőr, 
kard -  aránya. Ezek között szerepel egy piros-fehér-zöld nyelű díszlándzsa (ltsz.: 135329) és 
egy -  még eddig azonosítatlan -  faragott elefántcsont markolatú tőr; ezeket a libériái elnök 
ajándékozta Fuszeknek (Kovrig 1937. 6).

Az ajándék nagyszerű alkalmat nyújtott a múzeum kiállítási stratégiájának megújí
tására, közönségcsalogató időszakos kiállítások rendezésére. Ennek a jövőbeli folyamatnak 
lett nyitánya az 1937-ben bemutatott Fuszek-kiállítás. Fél Edit -  akkor még ösztöndíjas gya
kornok -  rendezte a bemutatót háromszáz tárgyból, a tengerentúli gyűjtemény egyik külön
termében. A megnyitón maga Fuszek is jelent volt, ahol rövid előadásban ismertette a gyűj
temény származását és jelentőségét.41

A gyűjtemény jelentőségét mutatja, hogy nemzetközi érdeklődésre is számot tar
tott. Az utolsó tétel bekerülése után, 1939-ben Etta Donner, a bécsi Museum für Völker
kunde tisztviselőnője tanulmányozta egy hétig a gyűjteményt42 A már egy libériái expedí
cióban részt vett és saját gyűjtésű tárgyakkal rendelkező kutatónő a magyar múzeumon kívül

37 Fuszek élettörténetéről lásd Borsányi László: Egy ismeretlen magyar világutazó nyomában. Dr. Fuszek 
Rudolf élete. Kiadadan kézirat, 1969, 11 o. EA 10310.

38 Ltsz.: 135037-135211,135221-135635,135671-135694; 135728-135729; 136628-136662,136666- 
136667, 136669-136687. A tárgyak mellett Fuszek Rudolf végrendelete alapján a Néprajzi Múzeum 
kapta meg könyvtárából a néprajzi jellegű műveket, összesen 229 könyvet. A gyűjteményről és a gyűj
tőről szóló első híradás Gunda Béla tollából jelent meg (G u n d a  1937c).

39 NMI 87/1925. Fuszek Rudolf részére hivatalos igazolvány libériái néprajzi gyűjteményről.
40 NMI 84/1937. Jegyzék a dr. Fuszek Rudolf által a Néprajzi Múzeumnak ajándékozott ny. afrikai gyűj

teményről.
41 NMI 2/1938.
42 NMI 98/1939. dr. Fuszek Rudolf gyűjteményével kapcsolatos jelentés.
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még a Bécsben és Berlinben található libériái gyűjteményeket dolgozta fel. Kutatásainak 
eredményét egy évvel később publikálta (Donner 1940). A Fuszek-gyűjtemény egyes tárgya
iról úgy vélte, hogy azok fontosak a kultúrterület képének pontosításához.

A felsorolt négy nagyobb gyűjteményen kívül a század elejétől a 2. világháború ki
töréséig folyamatosan, szinte minden évben érkeztek a múzeumba afrikai tárgyak. Kivétel az 
1902-es, 1906-os, 1915-ös, 1921-es év, és az 1917-1919, 1923-1927, valamint az 1933- 
1936 közötti periódus. A múzeum összesen huszonnégy személytől kapott ajándékba tárgya
kat, tizenhattól vásárolt, két hagyatékhoz jutott hozzá, két múzeumtól kapott átadásként gyűj
teményt, és egytől vásárolt. Egy esetben ismeretlen a megszerzés módja. Míg a századelőn 
gyakoriak voltak a tárgyvásárlások, addig az 1914 és 1939 közötti időszakban az Afrika-gyűj- 
temény kizárólag ajándékozás útján növekedett. Egyetlenegy kivétel az 1921-ben Pázmán Fe- 
renctől való vásárlás.

Az ajándékozók és eladók között olyan híres személyek is szerepeltek, mint a már 
említett József Ágost főherceg, Bartók Béla, aki egy algíri nádfurulyát (ltsz.: 107044) ajándé
kozott 1913-ban, Szécsi László, aki részletes leírással kísérve varázslómaszkot (ltsz.: 130805) 
adott ajándékba 1932-ben.43 Szécsi később Amerikában Segy Ladislasként vált ismertté mint 
magángyűjtő és galériatulajdonos.

A harmadik állandó kiállítást a háború veszé- 
A 2. v ilág h áb o rú tó l n a p ja in k ig  lyei miatt 1942-ben lebontották, és a tárgyakat

ládákba csomagolták. A nemzetközi gyűjtemény 
károsodás nélkül vészelte át a háborús időket.44 Az 1940-es évek elején elmaradtak az idő
szakos kiállítások, és megcsappantak a tárgyvásárlás lehetőségei. 1940-ben új leltározási rend 
lépett életbe, és a múzeum összes gyűjteményében raktárrendezési és revideálási munkálatok 
folytak. Az afrikai anyagot Gunda Béla múzeumi segédőr rendezte, aki 1941-re fejezte be az 
új cédulakatalógus felállítását és annak tárgycsoportok szerinti besorolását.

1940-ben az Országos Magyar Történeti Múzeum -  amelyhez akkoriban a Népraj
zi Tár tartozott -  megállapodást kötött a Vas- és Fémgyűjtő Központtal, hogy „az ország egész 
területén összegyűjtésre kerülő tárgyak közül a művészi jellegűeket beolvasztás előtt” egy tiszt
viselő megnézhesse, és a műértékkel bíró tárgyakat ily módon megmenthesse.45 Némiképp 
előrefutva az időben itt említhető meg, hogy 1954-ben hét karperec (ltsz.: 54.88.1-54.88.7) 
került az Afrika-gyűjteménybe, melyeket a csepeli ócskavastelepen talált egy magánszemély.

1939 után közel tíz éven keresztül egyetlen tárgy sem került az Afrika-gyűjte
ménybe. A gyűjteménygyarapodás a 2. világháború után, 1948-tól indult meg újra. Két évig 
az Afrika-gyűjtemény ajándékok és más múzeumoktól való tárgyátadások révén növeke
dett. A pénzügyi helyzet javulását mutatja, hogy 1950 és 1952 között 134 tárgyat vásárol
tak. A 20. század második felére jellemző, hogy az ajándékozások ritkulnak, és a gyűjte
ménygyarapítás lehetősége egyre inkább a vásárlásban rejlik. Ez a tendencia, melyet a to
vábbiakban kimagasló értékű gyűjteményekkel illusztrálunk, a hatvanas évek végétől mar
kánsan jelentkezik.

43 NMI 32/1932. Szécsi László -  Párizs -  afrikai varázsló maszk ajándéka a Néprajzi Tárnak.
44 NMI 17/1945. Jelentés a Néprajzi Múzeumot ért háborús károkról.
45 NMI 9/1941. Jelentés az Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárának 1940. évi állapotáról, 

anyagainak gyarapodásáról.
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1967-ben özv. Gajdács Mátyásnétól vásárolt meg a múzeum egy 192 darabos etió
pjai gyűjteményt (ltsz.: 67.76.1-67.76.192). A zömmel ezüst kopt keresztet és ékszereket ma
gában foglaló tárgyegyüttest 1915 és 1965 között gyűjtötték.

A 1970-es években egy-egy eladótól 15 darab alatti tárgyegyüttesek vásárlása után 
1981-ben egy nagyobb (70 darabos, ltsz.: 81.135.1-81.135.70) és magasabb vételárú gyűjte
mény került a múzeum birtokába dr. Misur György nagykövet kongói tárgyainak eladása révén.

A kilencvenes évek -  minisztériumi segítséggel történt -  nagyobb összegű vásárlá
sai közé tartozik Rudnyánszky István és felesége, Szávay Edit hagyatékának megszerzése. 
Rudnyánszky István Nyugat-Afrikában, Egyiptomban és Párizsban volt sajtótudósító, és eze
ken a területeken, valamint utazásai során szerzett be afrikai tárgyakat. Az ő gyűjteményéből 
összesen 246 darab (ltsz.: 95.4.1-95.4.224, 97.11.169-97.11.190) került a Néprajzi Múzeum
ba. Szávay Edit 30 egyiptomi és közel-keleti kerámiatárgyához (ltsz.: 95.68.1-95.68.30) aján
dékozás útján jutott hozzá a múzeum.

Az 1990-es évek egy másik, a szokásos múzeumi vásárlásokhoz képest nagyobb 
összegű kiadása egy köztartozás címén lefoglalt és a múzeumnak vásárlás céljára a Fővá
rosi Bíróság Végrehajtó Irodája által felajánlott gyűjteményt érintett. Ilyen módon került 
a múzeumba egy Közép-Afrikából származó, néhány eredeti, de zömmel turistáknak ké
szült másolatot magában foglaló 25 darabos tárgyegyüttes (ltsz.: 93.54.1-93.54.25). Mi
vel az Afrika-gyűjtemény az idáig nem rendelkezett a másolatok alapjául szolgáló és a te
rületre jellemző tárgyakkal, a felkért szakértők feltétlenül érdemesnek tartották a gyűjte
mény megvásárlását.

Ugyan -  mint azt a fentiekben említettük -  az ajándékozások az utóbbi évtizedek
ben megcsappantak, egy nagyobb gyűjtemény birtokába mégis ezúton került a múzeum. 
A Teleki-expedíció centenáriumára, a Teleki Sámuel által bejárt terület végigjárására szerve
zett tudományos expedíció két tagja, Füssi Nagy Géza és Sárkány Mihály gyűjtéséből 70 
tárgy46 került az Afrika-gyűjteménybe.

Az 1953-as évtől kezdődően az Afrika-gyűjte- 
A g y ű jtem énynövekedés Új m ód ja  mény raktárrendezés elmén beleltározott tár

gyakkal is bővül. Nagyrészt azonban nem újabb 
s újabb tárgyakra sikerült rábukkanni a raktár egy félreeső zugában, hanem a leltározási szem
lélet változott meg oly módon, hogy az addig egy tárgyként kezelt tárgycsoportokat bontot
ták fel és számozták újra. Minden egyes tárgynak külön számon kellett szerepelnie. 1962-ben 
ilyen módon került beleltározásra 274 kameruni tárgy Fuszek Rudolf gyűjteményéből, me
lyek döntő többsége magból faragott állatmintás szerencsepénz (az 135692-es leltári szám 
felbontása). Az 1968-as revíziós raktárrendezéskor előkerült további tételek négy leltári 
számcsoport alá kerültek.47 Összesen 913 tárgy kapott új számot ebben az évben. Ezért az 
újraszámozás miatt találni például a 487 darabos leltáriszám-sorozat alatt szinte minden ad
digi gyűjtőtől, gyűjteményből tárgyakat: Jankó, Teleki, Néprajzi Missio-kiállítás, Schoeller, 
Bornemisza, Zechmeister, Torday, Kalmár, Pázmán, Hopp, Fuszek. A tételfelbontás és újra
számozás az 1969-ben is folytatódott, összesen 385 darabbal (ltsz.: 69.137.1-69.137.385). Az

46 Ltsz.: 9 0 .2 7 .1 -9 0 .2 7 .7 0 . A  gyű jtem ény  egyik tá rgyáró l tudom ányos pub likác ió  is készü lt (Sá r k á n y  
1998).

47 Ltsz..- 6 8 .1 1 .1 -6 8 .1 1  487, 6 8 .6 9 .1 -6 8 .6 9 .1 2 0 , 6 8 .1 2 1 .1 -6 8 .1 2 1 .3 0 4  és 6 8 .1 7 9 .1 -6 8 .1 7 9 .2 .
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átszámozások során nem minden esetben jelölték az eredeti leltári számot, így fontos infor
mációk vesztek el a gyűjtőre, a tárgyak eredeti bekerülési dátumára vonatkozóan. Azonban 
beazonosítatlan, beazonosíthatatlan tárgyak is előkerültek, melyek zöme lándzsa és nyilvesz- 
sző. Raktárrendezés címén összesen 1247 tárgyat leltároztak be, ami az Afrika-gyűjtemény 
számszerű, de nem mennyiségi növekedését jelentette.48

Múzeumi átadások
A gyűjteménygyarapítás egyik formája volt már a kezdetektől a Nemzeti Múzeum egyes osz
tályai, illetve múzeumok közötti átadás. A múzeumok születésénél a gyűjtőterület, a gyűjten
dő tárgykörök körüli bizonytalanság, majd később -  a profil kialakulásakor -  a gyűjtemény
be nem illő tárgyaktól való megszabadulás igénye eredményezett tárgyátadásokat.

Ez a gyarapodási mód a magyar gyűjteményeknél volt a legmarkánsabb, de az 
Ázsia-gyűjteményt is nagymértékben érintette a Xántus-, Zichy- és Hopp Ferenc-féle gyűjte
mények esetében. Afrikai tárgyak gyűjtésére -  főként ha a fekete-afrikai területre gondolunk 
-  egyedül a Néprajzi Múzeum specializálódott. Az Iparművészeti Múzeum egyiptomi anya
got és arab behatású, művészi kivitelű tárgyakat gyűjtött Afrikából. Az ókori egyiptomi gyűj
temények múzeumok közötti vándorlásáról és a Szépművészeti Múzeumba való révbe jutá
sáról már volt szó. A Néprajzi és az Iparművészeti Múzeum (Hopp Ferenc Keletázsiai Mú
zeum) között olyan megítélés szerint kerültek tárgyak átadásra, hogy azoknak művészi vagy 
néprajzi értéke domináns.49 Fekete-afrikai anyagra azonban ez nem vonatkozott.

A már említett, 1898-as Xántus-féle egyiptomi szobrokon kívül az első, múzeum
tól származó afrikai tárgyak 1907-ben érkeztek: 13 marokkói tárgy a M. K. Kereskedelmi 
Múzeumtól.50 51 1916-ban a Régiségtártól, Révai Ferenc hagyatékából kapott a múzeum 6 
észak- és kelet-afrikai tárgyat.

Az 1920-as évek első felétől váltak gyakoribbá az átadások. 1921-ben 168 afrikai 
tárgy érkezett a Hopp Ferenc Keletázsiai Múzeumtól, a gyűjtő hagyatékából. A világutazó, 
akinek főleg észak-, kelet- és dél-afrikai tárgyai voltak, 1898-ban, 66 éves korában Kongóban 
is járt. Ő volt az első utas, aki turistaként tette meg a Stanley Pool és Matadi közti utat vas
úton -  legalábbis Így mutatták be Hopp Ferencet Matadiban a francia kormányzónak. Hopp 
a városban francia altisztektől elefántcsont agyarakat és kürtöket, valamint a Felső-Kongó vi
dékéről származó fegyvereket vásárolt (Bendefy-Benda 1934. 187-200). Ezek a tárgyak 
szintén bekerültek az Afrika-gyűjteménybe.

1950-ben a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja elrendelte a vidéki 
közgyűjtemények Európán kívüli néprajzi anyagának központi -  a Néprajzi Múzeumban tör
ténő -  elhelyezését. Indokként a tudományos feldolgozás megfelelő szakmai keretének biz
tosítása és a vidéki múzeumok nem megfelelő raktározási helyzete szerepelt, szemben a Nép
rajzi Múzeum akkori, Könyves Kálmán körúti épületében megteremtett korszerű feltételek-

48 Kivétel a 97.39.1-97.39.7 leltári számú tétel, mely a Nyilvántartási Osztály raktárából került az Afrika- 
gyűjteménybe.

49 NM I 79/1921. A Hopp-féle hagyaték jegyzéke.
50 Az átadásról szóló NMI 45/1907 számú iratban (Kimutatás a MNM Néprajzi Osztálya által a keleti 

mintatárból kiválasztott tárgyakról) 17 tárgy szerepel.
51 NM I 68/1950. Néprajzi tárgyak elhelyezése az Országos Néprajzi Múzeumban.
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kel.51 Négy vidéki gyűjteményt érintett a központosítás: Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged. 
A nemzetközi anyag kiválasztásával Bodrogi Tibort bízták meg a Néprajzi Múzeum részéről. 
A vidéki múzeumok a kényszerű átadás fejében régészeti vagy magyar anyagot kértek cseré
be, illetve -  Szeged esetében például -  bizonyos gyűjtemények számukra történő megvásár
lását indítványozták.52 Ezen igények megnehezítették a nemzetközi gyűjtemény központosí
tását, lévén hogy a Néprajzi Múzeum nem tudott azoknak egykönnyen eleget tenni. Minden
esetre e rendelet nyomán került át 1953-ban Szegedről Budapestre 18 afrikai tárgy, mint ar
ról részletesebben beszámoltunk a Torday-gyűjtemény kapcsán, továbbá Miskolcról egy tárgy 
(ltsz.: 53.122.1).

Tárgyak átadási lehetőségével a Néprajzi Múzeum is élt, ami afrikai tárgyakat is 
érintett. Néhány konkrét példa: 1921-1922-ben oktatási célokra adtak át örök letétként az 
Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskolának tárgyakat Hopp Ferenc hagyatékából. Zömmel ter
mészetrajzi anyagról (kagyló, csiga, strucctojás) volt szó, azonban akadtak fatárgyak, egyipto
mi kerámia, szfinx, mécses, szkarabeusz is az átadott közel 200 tárgy közt. Bátky ezekről a 
Hopp-féle tárgyakról úgy nyilatkozott, hogy muzeális értékük nincs, és nem is lettek leltárba 
véve.53 Ugyanekkor kapott a Földtani Intézet és a Nemzeti Múzeum Ásvány- és Növénytá
ra tárgyakat a Néprajzi Múzeumba jutott Hopp-gyűjteményből54

Az 1920-as évek elején a múzeum eladás révén is selejtezett tárgyakat. Az Afrika- 
gyűjteményben addig felgyülemlett 50 kg elefántcsontot (agyar és töredékek) kilogrammon
ként 900 koronáért értékesítették. A befolyt összeget magyar fizikai antropológiai kutatásra 
kívánták volna fordítani,55 ám azt végül is az állampénztárba kellett befizetni56

A Könyves Kálmán körúti épületbe való költözéskor túlzsúfoltság miatt döntöt
tek egyes tárgyak selejtezéséről. Ebbe a kategóriába olyan tárgyak kerültek, melyek nem 
letétként vagy ajándékként voltak a múzeumban, nem rendelkeztek tudományos vagy mu
zeális értékkel, és több darab volt belőlük. A Néprajzi Missio anyagából sok ázsiai és né
hány afrikai tárgy került így árverezésre, például a Nemzeti Vagyonmentő Vásár aukció
ján. Az afrikai anyagból művészi kivitelű, városi kultúrára jellemző darabokat válogattak: 
alexandriai csont- és ébenfa berakású asztalkát (ltsz.: 26479), szőttes sálakat (ltsz.: 
26452-26453), tuniszi hímzett térítőt (ltsz.: 2 6 2 8 2).57 Mai tudásunkkal sajnálattal álla
pítható meg, hogy egyetlenegy hasonló asztalka sem maradt az Afrika-gyűjteményben, és 
hogy a jelenlegi, nem kifejezetten gazdag textilanyagban is még megfértek volna az árve
résen kiselejtezett tárgyak.

A Néprajzi Múzeumba „be nem oszthatódként jelzett zoológiái relikviákat az Or
szágos Magyar Természettudományi Múzeumba küldték: a Fuszek-gyűjteményből például 
majombőrt és két gyíkbőrt. Ez a besorolás azonban kérdéseket vethet fel, hiszen a gyűjte
ményben a mai napig is vannak kikészített állatbőrök.

52 NMI 68/1950 és 90/1950.
53 NMI 79/1921, 13/1922.
54 NMI 79/1921.
55 NMI 9/1921. Néprajzi Osztályban eladásra kerülő tárgyak lebonyolítására bizottság létesítése.
56 NMI 23/1921. Prónay Mihálynak köszönőlevél az ajándékozott tárgyakért.
57 NMI 35/1924. Eladásra javasolt tárgyak ügye. A tengerentúli anyag egy részének raktári elhelyezését 

és kiselejtezését Kemény György végezte (NMI 6/1925. Évi jelentés a gyűjtemény gyarapodásáról.).
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Tárgycserék és tárgykölcsönzések
Az Afrika-gyűjteményt érintő első, a bécsi Hofmuseummal 1889-ben lezajlott cseréről már 
esett szó. Adattári iratok bizonyítják, hogy a cseretárgyak kiválogatása a Teleki-anyag nemze
tiségi felosztásán alapult, arányos megoszlással a gyűjtött mennyiséghez képest. így a gyűjte
ményben 121 darabbal legjobban reprezentált kikuju népcsoport tárgyaiból adták cserébe a 
legtöbbet (23 darab), a 92 maszai tárgyból tízet, a többi, tíz és negyven közti tárggyal szerep
lő népcsoport anyagából pedig egy-három darabot.58

Időrendben a következő csere 1896-ban történt, amikor egy szarvasagancsból fa
ragott lőportartóért egy maszai lándzsát kapott az ajándékozó.59 Azt nem sikerült kideríteni, 
vajon melyik gyűjtőtől, milyen gyűjteményből származott a lándzsa. Ez az eset egyedinek 
mondható, ilyen jellegű csere a későbbiekben nem fordult elő.

A múzeum a további cseréknél nem minden esetben járt el olyan körültekintően, 
mint a Teleki-tárgyak esetében. Sokáig nem is volt rá alkalom, mivel csak az 1950-es évektől je
lentek meg olyan hazai gyűjtők, majd a hetvenes évektől olyan külföldi gyűjtő-kereskedők, akik
kel a múzeum csereügyleteket bonyolított le. A cserékre -  művészeti szempontból tekintve -  a 
két legkvalitásosabb afrikai anyag, a Torday- és a Fuszek-gyűjtemény tárgyaival került sor a leg
gyakrabban. Ugyanakkor afrikai anyagot az Ázsia- és az Óceánia-gyűjteményből elcserélt tárgya
kért is kapott a múzeum. A cserék indoklásaként az Afrika-gyűjtemény hiányosságainak kikü
szöbölése, a készülő ötödik nemzetközi állandó kiállítás anyagának összeállítása szerepelt.

Egyelőre lehetedennek bizonyult minden idevágó iratanyagot felkutatni és szálat 
végigkövetni, ezért csak pár kiragadott példa álljon itt cserékről, kölcsönzésekről.

1948-ban a Természettudományi Múzeum kért két faszobrot letétbe az ott rende
zendő Afrika-kiállításához. Két kameruni fétist (ltsz.: 135148 és 135163) adtak át Vértes Lász
lónak a Fuszek-gyűjteményből, de nem kiállítási letétként, hanem további rendelkezés ide
jéig.60 Végigkövetve a tárgyak ezutáni sorsát, szövevényes történet kerekedik ki. A leltárkönyv 
adatai és a Fuszek-gyűjtemény nagyobb részének bekerülésekor készített lista szerint a 135163 
leltári számú tárgy nem is kameruni fétis, hanem a libériái mendi törzstől származó takaró.

A 135148 leltári számú szobor sorsát kronológiai sorrendben próbáljuk meg követ
ni. A tárgyat tehát a Néprajzi Múzeum 1948-ban a Természettudományi Múzeumnak letétbe 
átadta, majd 1956-ban (újra) megszerezhette Vértes Lászlónétól, immáron vétel útján (új ltsz.: 
56.74.1). A tárgy az 1982-es revízió alkalmával még megvolt, de az 1997-es revíziónál már 
nem került elő. Külön érdekesség, hogy a 135148-as leltári számot 1961-ben törölték a 
leltárkönyvből.61 A Radics Ferenc főigazgató által aláírt iratból kiderül, hogy a két kameruni 
fétisen kívül a Néprajzi Múzeum 1950-ben további hat tárgyat bocsátott a Természettudomá
nyi Múzeum, illetve személyesen Vértes László rendelkezésére az afrikai kiállításhoz: négy 
nyilat,62 egy bárdot (ltsz.: 145671) és egy rézmaszkot (ltsz.: 13766263). A tárgyakról annyit 
tudni, hogy „1956. október 24-én az ellenforradalom pusztításai következtében elégtek, illet-

58 NMI 10/1889. A Teleky-gyűjtemény (Afrika) nemzetiségi katalógusa.
59 NMI 14/1896. Tárgycsere Csikó Katnuttal.
60 NMI 348/1948. Természettudományi Múzeum kér kiállításra tárgyat.
61 NMI 863-0866/1961.
62 Ltsz.: 145667,145668, 145669 és 145670.
63 Ez a leltári szám szerepel helytelenül a tárgy leltárból való törléséről szóló iraton. A helyes leltári szám: 

136662.
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ve a két faragvány eltűnt”.64 További pikantériája a dolognak, hogy egy bejegyzés szerint csak 
a 135148-as tárgyat sikerült törölni, mert a többi a magyar Matyasovszky-Zsolnay-gyűjtemény- 
ben van (illetve azokon a leltári számokon szerepel), melyet 1951-ben helyeztek letétbe a mú
zeumnál. A megjegyzés annyiban téves, hogy két tárgy biztosan a Fuszek-gyűjteményből való 
(135163, illetve ami helyette volt és 137662, illetve helyesen 136662).

Vértes Lászlóval cserék is bonyolódtak. Irattári adatok szerint 1949-ben a Fuszek- 
gyűjteményből a 135071 leltári számú, a libériái kpelle törzstől származó maszkot adta oda 
a múzeum egy nyugat-afrikai származású elefántcsont kürt ellenében (ltsz.: 141956). A maszk 
mind a mai napig megvan, de a kürt további cserével Patkó Imre műgyűjtő újságíróhoz 
került.65 1950 februárjában a múzeum egy új-guineai bálványszobrot ajánlott fel Vértes Lász
lónak egy libériái trónszékért. A cserét Szendrey Ákos főigazgató-helyettes azzal indokolta, 
hogy bálványszobor több példányban van a múzeumban, míg a trónszék értékesen egészíte
né ki a gyűjteményt. Ugyanez év szeptemberében viszont Vértes az, aki egy új-guineai ős
szobrocskát ajánl fel egy afrikai szoborért (ltsz.: 142724), mely tárgytípusból Szendrey sze
rint bőséges gyűjtemény van a múzeumban, míg az új-guineai tárgy -  ugyanazokkal a szavak
kal élve, mint az előző esetben -  „értékesen egészítené ki” a gyűjteményt.66 Az Afrika-gyűj- 
temény szoboregyüttese akkoriban körülbelül 40 darabosra volt tehető, ami a „bőséges” jel
zőt egyáltalán nem tette indokolttá. Egyébként az afrikai szobor abból a dr. Bedő Rudolftól 
1950-ben megvett 7 darabos faragványegyüttesből került ki, amelyből megmagyarázhatatlan 
módon mára, a Vértes Lászlóval való cserén túl, újabb két darab hiányzik.

1969-ben Patkó Imrével történt csere, aki 10 tárgyat adott 9 múzeumiért. Ezek kö
zött volt egy Fuszek- és egy Torday-tárgy is. A csere indokaként az odaadott tárgyak több pél
dányban való megléte vagy bizonytalan származása, a kapott tárgyak esetében a gyűjtemény
kiegészítés szerepelt.67 A Fuszek-tárgy (ltsz.: 136667) nincs meg másolatban, és ha a fotóról 
jól látni, egy maszk készítési fázisát mutatja, amikor az még nincs hátulról leválasztva a fada
rabról. Talán ezért is szerepel különböző listákon különböző megnevezésekkel: maszkután
zat, szobor. Ha ez a feltételezés igaz, a tárgy egészen különleges értéket képvisel. A Torday- 
tárgy (ltsz.: 80506) egy Janus-arcú pohár volt, mely típusból csak pár darabbal rendelkezett 
a múzeum, és szintén a legbecsesebb tárgyak egyikének számított.

Sorban az utolsó, legnagyobb mértékű cserére a hetvenes évek elején került sor, az 
ötödik állandó kiállítás anyagának összeállításakor. Ezt a témát a Kiállítások című résznél tár
gyaljuk. (Az Afrika-gyűjtemény gyarapodásáról lásd az 1. számú ábrát.)

A gyűjtemény tudatos összeállítására való tö- 
M eg v a ló su la tlan  gyarapodási rekvés példájaként már említettük, hogy 
leh e tő ség ek  1895-ben Jankó miként igazította el a Mada

gaszkárra készülő Szánthai urat a néprajzi 
gyűjtés dolgában. Ez a gyűjtés ismeretlen okok miatt sohasem valósult meg. Arról is volt szó, 
hogy az osztrák-magyar hadihajók felkérést kaptak a múzeumtól néprajzi tárgyak gyűjtésére. 
Hiába adódott a nagy lehetőség az Afrika-gyűjtemény számára (is), ha a hajók -  nyilvánvaló

64 NMI 863-0866/1961.
65 NMI 361/1969. Csere Patkó Imre műgyűjtővel.
66 NMI 48/1950. A néprajztudomány terve 1950. évre.
67 Lásd a 65. számú lábjegyzetet.
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kereskedelmi megfontolásokból -  szívesebben tűzték ki úti célul az amerikai és az ázsiai kon
tinens országait, kikötőit.

A múzeum történetét végigkísérte az általános pénzszűke, korlátok közé szorítva 
a növekedés ütemét. Ezen túlmenően a magyar és a nemzetközi gyűjtemény egy fedél alatt 
élése óhatatlanul financiális prioritások felállítását is eredményezte, ami miatt a nemzetközi 
gyűjteménynek le kellett mondania bizonyos vásárlási lehetőségekről. Ugyanakkor a gyarapo
dási lehetőségek meghiúsulásában nemcsak a gyűjtési területek közti hangsúlyeltolódások, ha
nem a tengerentúli gyűjtemény esetében a tárgyak nemzetközi piaci árfekvése, illetve a ma
gyar és a külföldi fizetőeszközök árfolyamaránya is közrejátszott. Az 1899-es költségvetésben 
a gyűjtemény a kilencedik helyen szerepelt. Jankó úgy számolt be az akkori helyzetről, hogy 
„a nemzetközi ethnographia fejlesztésére, tekintve ennek rendkívüli nagyságát s a piaczi árak 
magasságát, mert sajnos expedítiokra egyelőre nem gondolhatunk, az 500 frt. mint minimum 
áll elénk”. A könyvtár fejlesztésére ugyanebben az időben 1000 forint jutott.68

1897-ben dr. Finsek(?) Ottó afrikai német gyarmatokról származó, közel százda
rabos gyűjteményt ajánlott fel megvételre. A múzeum az egyes tételek árait nagyon méltá
nyosnak tartotta, de a végösszeg olyan magasra rúgott, hogy kénytelen volt lemondani a gyűj
temény megszerzéséről.69

A gazdasági és politikai viszonyok adta lehetőségek mellett személyes ismeretségek 
is közrejátszottak a gyűjteményfejlesztésben vagy annak kísérletében. 1899-ben Jankó a 
Hofmuseum igazgatójával való személyes kapcsolata révén kapta meg azt a lehetőséget, hogy 
az angolok által Beninben felfedezett 800 bronz- és elefántcsont tárgy közül, melynek egy ré
sze a nemzetközi műtárgypiacra került, 25 darabot megvásároljon. A vásárlás az akkori piaci 
árakhoz képest igen jutányos áron történt volna, s Jankó a soha vissza nem térő lehetőségre és 
a gyűjteményfejlesztéssel kapcsolatos erkölcsi kötelességre hivatkozott, midőn a tárgyak meg
szerzésére támogatást kért a Nemzeti Múzeum igazgatójától. A Hofmuseum a tárgyakból egy 
mintakollekciót Budapestre küldött, de a múzeum a megadott rövid határidőn belül nem tu
dott pozitív döntést hozni. A bemutatóanyag visszaküldésekor a bécsi múzeumra ráterhelt 
szállítási költség feszültséget teremtett, és egy sérülten visszakerült tárgy is rossz szájízt hagyott 
a két múzeum kapcsolatában.70 A benini bronzok és elefántcsont tárgyak esetében a „mi lett 
volna, ha” történelmi fikciója könnyen előrevetíthető: a magyar Afrika-gyűjtemény ma felbe
csülhetetlen értékű, páratlan kincsnek lenne a birtokában. Ugyanebben az évben pénzszűke 
miatt H. Schrüver (?) 122 kongói tárgyát is kénytelen volt elutasítani a múzeum.71

Külföldi múzeumoktól többször érkezett eladási ajánlat a Néprajzi Múzeumba. 
1903-ban például a tárgykereskedéssel is foglalkozó német Umlauff magánmúzeum ajánlott 
fel megvételre körülbelül kétszáz fekete-afrikai tárgyat, zömükben fegyvereket és éksze
reket.72 Pontos információk hiányában csak találgatni lehet, vajon az ár vagy a gyűjtemény 
összetétele játszott szerepet abban, hogy a gyűjtemény nem került a magyar múzeumba. 
1911-ben ugyancsak ettől a múzeumtól érkezett árajánlat egy herero női, két maszai harcos,

68 NMI 56/1899. Költségvetés az 1900. évre.
69 NMI 42/1897. Finsch Ottó afrikai gyűjteményét megvételre ajánlja.
70 NMI 114/1899. Felterjesztés Benin-bronzok vásárlása tárgyában. NMI 132/1899. Felterjesztés a Be-

nin-szobrok vásárlása tárgyában. NMI 136/1899. Curt Schembera Benin-bronzokat ajánl.
71 NMI 137/1899. H. Schijrer Congo-tárgyakat ajánl.
72 NMI 59/1903. A lipcsei cseretárgyak jegyzéke.
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valamint dajak és sziú indián öltözetre. Ebben az esetben viszont -  mely ugyancsak folytatás 
nélkül maradt -  az ajánlattétel a magyar fél kérésére történt.73 Az Umlauff következő aján
latát 1916-ban tette, kameruni és joruba tárgyakra, de ez is válasz nélkül maradt.74

A nagynevű vadász, Kittenberger Kálmán 1907-ben több mint kétszáz tárgyat ha
gyott a múzeumban megtekintésre, amelyet az -  a Bornemisza-gyűjtemény birtokában, mely 
azonos területről származott -  valószínűleg visszautasított. 1908-ban Kittenberger visszavet
te tárgyait.75 Három tőle származó tárgy (ltsz.: 141561-141563) azonban mégis került az Af- 
rika-gyűjteménybe, de csak jóval később, 1948-ban, a Természettudományi Múzeum által tör
tént átadás révén.

1910-ben egy Harry W. Róna nevű úr hazafiságból a Néprajzi Múzeumnak és nem 
a bécsi Hofmuseumnak ajándékozta közel háromszáz darabos tárgygyűjteményét, melynek 
fele az éppen német gyarmatként működő Kamerunból, másik fele Közép-Nigériából, míg 
néhány darab a libériái kru törzstől származott. Semayer Vilibáld a gyűjteményt 1911-ben kí
vánta beleltározni, és ugyanebben az évben kért köszönőlevelet Róna úr számára a Nemze
ti Múzeum igazgatójától. A kameruni címmel rendelkező Róna egyébként folytatni kívánta 
a tárgygyűjtést, a már meglévő anyag kiegészítésére.76 Az üggyel kapcsolatban egyetlen kér
dés marad csak hátra: hol a gyűjtemény? A törzskönyvbe nincs bevezetve, az adattári iratok
ban pedig semmi nyoma az esetleges visszavételnek.

1912-ben Rudolf Kmunke bécsi főmérnök közel másfél száz afrikai tárgyat pró
bált eladni a múzeumnak, melyet letétként helyezett el. Kiváló darabnak csak tíz közép-afri
kai pajzs találtatott, míg a gyűjtemény többi része, ha nem is olyan szép példányokban, de 
már képviselve volt a magyar gyűjteményben. A múzeum így könnyen lemondott a vásár
lásról.77 1922-ben, amikor a letétet visszaadták, 15 ugandai tárgy ajándékként mégis a mú
zeumba került.

1914- ben egy Panhaus nevű (német vagy osztrák?) fogorvos ajánlott fel megvétel
re 59, az Aranypartról, Togóból, Dél- és Észak-Nigériából, valamint Kamerunból származó 
tételt. A múzeum szívesen megvett volna gyűjteménykiegészités céljából egy asanti fétis
együttest, 25 darab arany súlymértéket és 5 cizellált kalabári tálat. A meghiúsulás oka ebben 
az esetben a túl magasra szabott ár volt.78

1915- ben Bánó Jenő volt mexikói főkonzul egyiptomi gyűjtése maradt el a hábo
rús idők pénzviszonyai miatt. Bánó, akivel a múzeum már 1903-ban kapcsolatba került, gya
pottermelő gazdaságokat készült tanulmányozni a Nílus völgyében. Semayernek régi vágya 
teljesült volna, ha Bánó -  „krajcáros értéken” -  össze tudott volna állítani egy gyűjteményt 
az egyiptomi földművelés eszközeiből, éppen arról a területről, ahol ezek „a maguk nemé
ben a lehető legprimitívebbek”. 79

73 NMI 35/1911. Levél a Museum Umlauffhoz, Hamburg, figurinák vétele ügyében.
74 NMI 115/1916. Umlauff levele katalógusa tárgyában.
75 NMI 57/1907. Kittenberger Kálmán keletafrikai tárgyainak jegyzéke. NMI 86/1908. Kittenberger Kál

mán elismervénye k. afrikai tárgyainak átvételéről.
76 NMI 2/1911. Felterjesztés az igazgatósághoz Róna W. Harry ajándékgyűjteménye ügyében.
77 NMI 76/1912. Felterjesztés az igazgatósághoz Kmunke Rudolf bécsi főmérnök által az osztálynak 

megvételre felajánlott afrikai gyűjtemény ügyében. NMI 5/1922. Ch. Kmunke hagyaték.
78 NMI 105/1914. Dr..Panhaus fogorvos megvételre felkínált tárgyainak válasza.
79 NMI 93/1911. Felterjesztés az Igazgatósághoz Bánó Jenő mexikói főkonzul gyűjtése ügyében. NMI 

5/1915. Bánó Jenő -  Alexandria -  levele amerikai gyűjtés ügyében.



Afrika-gjü]temény 499

1927-ben Banda Vilmos, a „nép fiaiból” álló, négy évre tervezett földkörüli expe
díciójának céljául tűzte ki a múzeumi néprajzi gyűjtemény bővítését is. A Néprajzi Múzeum 
akkori vezetőjétől, Bátky Zsigmondtól kért a gyűjtéshez néprajz és régész szakos tanár kísé
rőt. Bátky ugyan nem tudta teljesíteni a kérést, de nem zárkózott el a további kapcsolattól.80 
Az ügyre ezután soha nem tértek vissza.

A szomorú gazdasági helyzetre hivatkozva -  amikor nincs mód tengerentúli anyag 
vásárlására -  utasította el a múzeum 1931-ben dr. Walter Edlinger Windhuk előnyös áron 
ajánlott busman néprajzi tárgyait. Windhuk -  talán vigaszdíjként -  egy kőbaltát meg ásványo
kat küldött ajándékba az Ásványtárnak.81 A busman kőbaltát azonban a Néprajzi Múzeum
ba leltározták be.

A tárgyszerzések meghiúsulási listájában egy olyan eset is található, amikor a mú
zeumnak nem pénzébe, hanem egy állami kitüntetés kijárásába került volna egy gyűjtemény. 
Hans Paschen, Kamerunban gyűjtő berlini férfi ugyanis csak ennek fejében kívánta átadni 
tárgyait. A múzeum jónak tartotta a gyűjteményt, s szabadkozva bár, hogy a kitüntetés a mi
nisztériumtól függ, arra biztatta Paschen urat, küldje el a tárgyakat múzeumi költségen. S ha 
nincs érem, a tárgyak visszakerülnek hozzá.82 Ennek az ügynek sem lett folytatása.

A Néprajzi Múzeum fennállása óta a nemzet- 
KiÓllítÓSok közi gyűjteményből öt állandó kiállítást ren

deztek. A kezdetek kapcsán már említett első, 
Csillag utcai kiállítás után következett az iparcsarnoki, ahová a múzeum 1905-ben költözött. 
Az első állandó kiállításhoz hasonlóan a tárgyak itt is raktárszerűen kerültek bemutatásra.

A kiállítások rendezési elvében változást a harmadik állandó kiállítás hozott, ame
lyet -  egyéves előkészület után -  1927-ben nyitottak meg a múzeum által elfoglalt Könyves 
Kálmán körúti gimnáziumi épület második emeletén.83 itt az előző kiállításhoz képest „jóval 
kevesebb, de gondosan válogatott, restaurált” anyagot mutattak be, melynek válogatásakor az 
esztétikai elvekről sem feledkeztek meg. Ez utóbbiakról Bátky így fogalmaz: „E szemponto
kat azonban tudatosan nem toltuk előtérbe, amire különben nem egy, újonnan átrendezett 
nyugati, különösen német múzeum nyújtja mostanában a csábító példákat. Művészeti gyűjte
ményekben tiszteljük ezt a törekvést -  ahogy a németek is főleg ezekben adnak erre példát 
- , de néprajzi gyűjtemények igénytelenebb tárgyainak ily egyénies kezelése, beállítása ellen
kezik a néprajz ama tételével is, mely szerint a nép a maga alkotásaiban nem szereti, sőt nem 
tűri az egyénieskedést. A nép maga is tömegfogalom s a köréből származó gyűjteménynek is 
e fogalomhoz kell simulnia s az állandó kiegyenlítődést tárgysorozatokkal kell igazolnia.”84 

A harmadik nemzetközi állandó kiállítás (1927-1942) tizenegy terméből három 
termet szenteltek afrikai tárgyaknak. A kiállításon ötvözték a földrajzi régiók és a tárgykate
góriák szerinti bemutatást. A Földközi-tenger melléki kultúrákban, ahol a mohamedán Kelet

80 NMI 68/1927. Banda Vilmos, Szeged expedíciós úttal kapcsolatos ajánlata.
81 NMI 70/1931. Dr. W. Edlinger DNY. Afrika, részére köszönőlevél a Néprajzi Tárnak küldött kőbaltáért.
82 NMI 85/1911. Hans Paschen, Berlin, nyugat afrikai gyűjteményt ajánl fel.
83 Bár a tengerentúli nemzetközi kiállítást a magyar állandó kiállítással egyszerre, 1926-ban szerették vol

na megnyitni, az egyes emeleti helyiségeket még elfoglaló lakók miatt ez az elképzelés meghiúsult A ki
állítást egyébként a magyar anyaggal egyenértékűnek tartották, és hasonló terjedelműre tervezték. NMI 
6/1925. Jelentés a Néprajzi Osztály 1924. évi állapotáról.

84 NMI 77/1927. 1924-1927. évi összefoglaló jelentés a Főigazgató számára.
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is helyet kapott, észak-afrikai cserépedényeket, nyugat-ázsiai rézedényeket, textileket, bőrtár
gyakat, hangszereket és fegyvereket állítottak ki. A második afrikai teremben egyiptomi régi
ségeket és múmiákat láthatott a közönség. Ezeket a tárgyakat, melyek Bátky Zsigmond (1929) 
szerint nem tartoztak szorosan a múzeum keretébe -  hiszen nem az akkori nép kultúrszint- 
jét reprezentálták, hanem a néptömeg munkájából élő másfajú előkelő rétegét -  nagyrészt az 
iskolás látogatók kedvéért mutatták be. A harmadik terembe a „Négerség” tárgyai kerültek a 
népek két nagy nyelvi, egyben pedig életmódbeli csoportosításában: az egyik a Nyugati-part 
mente és a Kongó-medence nagyobbik fele, ahol őserdő terül el, és a társadalom egyszerű 
földművelő, a másik a Szaharától délre fekvő terület, ahol ligetes mezőségen magasabb ren
dű gabonanövényeket termesztenek, és állatokat tartanak nomád pásztorkodás formájában. 
Ennek jegyében a közönség a dél-afrikai zuluk, a Kongó-medence, Kamerun és Kelet-Afri- 
ka népeinek tárgyi kultúrájából kapott ízelítőt. Ez a kiállítás 15 éven keresztül állt, mígnem 
a háborús károktól féltve a gyűjteményt 1942-ben lebontották.

A háború után 1949 végén nyílt meg az újabb, sorban a negyedik állandó kiállítás, 
amely Csehszlovákia népeinek művészete és az eke története mellett harmadik egységként a 
természeti népek életét mutatta be, az őstársadalom legfontosabb típusainak (gyűjtögető ha
lász-vadász, nomád állattartó, kapás földművelő) felvázolásával.85 Ezen munkálatokon kívül 
az idegen népek magyar kutatói és a gyarmati imperializmus témájában is készült kiállításra 
a Nemzetközi Osztály. Ez utóbbi elhelyezését a Kis népek szabad élete a Szovjetunióban című ki
állítással szemközti oldalra tervezték.

Az említett kiállítások tervezésével, előkészületeivel egy időben rendezték Buda
pesten a Világ Ifjúsági Találkozót, amelynek keretében egyes országokból tárgyak és fotódo
kumentációk is bemutatásra kerültek: zulu néprajzi tárgyegyüttes, madagaszkári, dél-afrikai és 
(munkáslakásokról) marokkói képanyag. A múzeum kísérletet tett a tárgyak -  akár letétként 
történő -  megszerzésére, sikertelenül. Balassa Iván főigazgató a VIT vezetőségéhez írt kérel
mében úgy érvelt, hogy a kiállított anyag alkalmas a „szabad országok tartalmába szocialista 
és formájába nemzeti népművészetét” bemutatni, illetve a gyarmati népek életére fényt vet
ni.86 Az ötvenes évek tárgygyűjtési és kiállítási koncepcióit a kor politikai áramlata és ellen
tétpárjai határozták meg: szocialista (jó)/imperialista (rossz) -  Kis népek szabad élete a Szovjetuni
óban, A  gyarmati népek élete és harca a szabadságért című kiállítások. A gyarmati népek életéről szó
ló és egyéb vándorkiállítások (Melanézia, Dél-Amerika népei) kapcsán íródott a következő: 
„Ezek a kiállítások a valóságnak megfelelően mutatják be a gyarmati imperialisták kizsákmá
nyoló módszereit, a gyarmati népek öntudatosulását és szabadságmozgalmuk egyes korsza
kait.”87 A néprajzi kiállítások fő szempontjai közé tartozott, hogy „tudományosan megalapo
zottnak és politikailag harcos felvilágosítónak” kellett lenniük, valamint történeti alapon, éle
sen el kellett különíteniük a felszabadulás előtti és utáni állapotot.88

Ezen ideológiai célok megvalósításán is kellett munkálkodnia a Fél Edit vezetése 
alatt álló Nemzetközi Osztály négy beosztott muzeológusának (Vajda László, Diószegi Vil-

85 NMI 1/1949. Jelentés az 1948. évi működésről; 1949. évi munkaterv és féléves jelentések. Ezt a kiál
lítást 1951-ben bírálat érte, mert nem felelt meg a kor ideológiai követelményeinek (NMI 7/1951).

86 NMI 245/1949. Kérés a Világifjúsági Találkozó vezetőségéhez külföldi tárgyaknak a Néprajzi Múze
umban való letéti elhelyezése tárgyában.

87 NMI 1/1951.
88 NMI 7/1951.
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mos, Bodrogi Tibor, Kodolányi János). A kiállítások előkészületein kívül a háború miatt biz
tonságba helyezett anyag kicsomagolását, az anyag kontinensek, nép- és tárgycsoportok sze
rinti szétválogatását, revízióját végezték, valamint új leltári, földrajzi és szakutaló cédulákat 
írtak nemzetközi formátum szerint. Ebben az időben kezdtek el foglalkozni a múzeumi gyűj
temények történetével, régi utazók hagyatékával és a magángyűjtemények számbavételével. 
Az osztály munkatársai publikációkra is készültek: Vajda László az afrikai borotvatokok, paj
zsok, maszkok témáján és a csaga anyag katalógusán dolgozott.89

A negyedik állandó kiállítást 1969-ben a megnövekedett irodai és raktári helyigé
nyek kiszorították a Könyves Kálmán körúti épületből. Ezután a múzeum időszaki kiállítása
inak az Iparművészeti Múzeum vagy a Szépművészeti Múzeum adott otthont. A korlátozott 
budapesti kiállítási tér bővítését jelentették a vidéki múzeumokban rendezett gyűjteményi be
mutatók (az időszaki kiállítások listáját lásd a mellékletben). A hatvanas évek elejétől kezdő
dő politikai enyhülés lehetővé tette az ideológialag kevésbé kötött kiállítások rendezését is. 
A bemutatás formáját tekintve újdonság volt, hogy a látványtervek kialakításához külső mű
vész-grafikus szakembert is alkalmaztak.

Az ötödik állandó kiállítás Az őstársadalmaklól a civilizációkig címmel már a Kossuth 
téri épületben nyílt meg 1980-ban, többéves előkészület után. A kiállítás tematikája a mur- 
docki Primitive Society felosztás alapján készült, evolúciós sémát követve, az újkori gyarmatosí
tás előtti társadalmak tizenkilenc életformáját mutatta be. A forgatókönyvet Boglár Lajos és 
Ecsedy Csaba írta, több külső szakértő bevonásával. A kiállítás látványtervében a diorámás 
bemutatás került előtérbe.

A Zsákmányolás és a nemzetiségi rendszer című kiállítási egységben a busmanokat, a Me
zőgazdaság és a törzsi szervezetben a libériái főnökségeket és a kongói kuba királyságot, a Noma- 
dizmusban a kelet-afrikai pásztorokat mutatták be. A Civilizációk peremén című egységben nem 
volt afrikai részleg.

Az előkészületekhez tartozott a gyűjtemények téma szerinti felülvizsgálata és a hi
ányosságok, gyengébben képviselt területek felderítése. A hetvenes évek közepére kialakult 
külföldi magángyűjtői kapcsolatokat vettek igénybe a kiállításhoz szükséges, de a gyűjtemény
ből hiányzó területek pótlására. Afrikában ez több régiót érintett: Nyugat-Afrika nyugati ré
sze, Nigéria, Kamerun és Kelet-Zaire. A vásárláshoz szükséges pénzügyi alapok híján a mű
tárgycsere vetődött fel egyetlen tárgyszerzési lehetőségként.

Kisebb részben Maurice Bonnefoy genfi,90 nagyobb részben Émile Deletaille bel
ga műtárgykereskedővel bonyolódott le a csere. Ez utóbbinak -  ma már vitatható válogatás
ban -  óceániai tárgyakat ajánlottak fel afrikai és indonéziai tárgyakért. E két múzeumi gyűj
teményről Hoffman Tamás főigazgató úgy nyilatkozott, hogy „egy-egy jól dokumentált terü
let mellett -  jelentős részben kiállításra alkalmatlan, partikuláris jellegű anyagot tartalmaz
nak”. A csere indoklásában egyes tárgyak nagy mérete is hangsúlyt kapott, ami a reprezenta
tív bemutatást vetítette elő.91 A Deletaille-féle csere révén az Afrika-gyűjtemény 49 tárggyal 
(ltsz.: 73.108.1-73.108.2, 73.188.1-73.188.47) gyarapodott: 26 Nigériából, 15 Zaire-ból, 5 
Kamerunból, 1-1 Maliból, Elefántcsontpartról és Ghánából.

89 NMI 1/1948. A Néprajzi Múzeum 1947. évi tervteljesítő jelentése. NMI 1/1949.
90 Tőle négy tárgyat kapott az Afrika-gyűjtemény: dogon maszk Maliból (ltsz.: 70.109.1), nigériai szobor,

dogon házpillér, bamum maszk Kamerunból (ltsz.: 71.93.1-71.93.3).
91 NMI 503/73.
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Az 1950-es évek előtt elenyésző számban je- 
A g y ű jtem én y  tu d o m án y o s lent meg publikáció az Afrika-gyűjteményről.
fe ld o lg o zása  Tudósítások jobbára egyes kiállításokról szól

tak, melyek különböző napilapokban láttak nap
világot (C h o l n o k y  1904a; 1904b;92 K o v r ig  1937; K a la u z  1896; V a sá r n a pi Ú js á g  1904).

E korban a tudományos feldolgozás talán egyetlen példája a már említett osztrák 
Etta D o n n e r  (1940) által írt cikk Fuszek Rudolf gyűjteményéről. A libériái „anyagi kultúrá
ról” képet adó és abba a Fuszek-tárgyakat beillesztő írás azért is érdekes, mert egyes tárgyak
ra vonatkozóan olyan magától Fuszektől származó információkat közöl, amelyekkel a mú
zeum egyébként nem rendelkezett93

A gyűjtemény tudományos feldolgozása valójában az ötvenes években kezdődött a 
szakmúzeológus Vajda László úttörő munkájával. Vajda behatóbban a Teleki- és Bornemi- 
sza-gyűjteményt és azok egyes tárgyegyütteseit tanulmányozta (V a jd a  1953;94 1954b;95 
195596). Ettől a kortól kezdve a kiállításokról -  a vezetőkön kívül (B o d r o g i 1956a; Ö S - 

TÁRSADALMAK 1982) -  néprajzi szaklapokban is jelentek meg tudósítások (B O D R O G I 1952; 
1977a; Sá r k á n y  1972).

Az 1960-as évek kiemelkedő tudományos publikációja a Bodrogi Tibor által írt A f
rika művészete című, gazdagon illusztrált könyv (B o d r o g i  1967a), mely a magyar kiadás után 
egy évvel angolul is megjelent.97 Az 1960-as években több, főként Torday- és Fuszek-tár
gyakat bemutató tudományos-népszerűsítő cikk is megjelent tollából a Művészet című lap ha
sábjain (B o d r o g i 1 9 6 1 c; 1963b; 1963c). Ebben a műfajban, melynek művelése az ötvenes 
években vette kezdetét (Va jd a  195698 99), a későbbiekben is publikáltak más, a Nemzetközi 
Osztályon dolgozó és az Afrika-gyűjtemény kezelésével megbízott muzeológusok (B O G L Á R -  

E c sed y  1971;" V id a c s  198310°).

92 A cikk egyik érdekessége, hogy illusztrációként 3 fotót közöl a kiállításról (447. és 448. o.), amelyről 
más képi megörökítés eddig még nem ismert.

93 Illusztrációként 14 fekete-fehér fotó szerepel a Fuszek-gyűjtemény tárgyairól: ltsz.: 135038, 135047, 
135048 (elcserélve), 135061, 135081, 135087, 135093, 135099, 135139, 135142, 136101, 136636, 
136642, 136651. Donner több fotót közöl Fuszek magángyűjteménybeli tárgyairól is.

94 Ebben a publikációban Vajda 39 fekete-fehér fotót közöl a Bornemisza-gyűjteményről, ltsz.: 53673- 
53688, 53690-53704, 53707-53709, 54259-54260.

95 A cikk illusztrációi 1 fekete-fehér fotó (ltsz.: 51.8.45) és 12 rajz: ltsz.: 3064-3065  (Teleki-gyűjtemény), 
45109-45115, 52841, 52844, 52846 (Bornemisza-gyűjtemény).

96 Illusztrációként 9 fekete-fehér fotó szerepel a Bornemisza-gyűjteményről, ltsz.: 53056-53064.
97 A mű 8 tárgyról színes, 143 tárgyról pedig fekete-fehér fotót közöl. A Néprajzi Múzeum tárgyain kívül 

magyar magángyűjtők, valamint a drezdai, lipcsei és prágai néprajzi múzeumok tárgyai is szerepelnek a 
következő megoszlásban: Néprajzi Múzeum (gyűjtő megnevezése nélkül): 18 fotó, Fuszek-gyűjtemény: 34 
fotó, Torday-gyűjtemény: 21 fotó, Rudnyánszky István magángyűjtő: 14 fotó, Vértes László magángyűjtő: 
7 fotó, Berndorfer Alfréd magángyűjtő: 3 fotó, Bornemisza-gyűjtemény: 1 fotó, Votin József, Gyurkó 
László, Kós Péter magángyűjtők: 1-1 fotó, külföldi múzeumok: 50 fotó (a múzeumban gyengén vagy egy
általán nem képviselt tárgycsoportokról, területekről: benini bronzok, kameruni maszkok, Nigéria (jóm
ba, ibo), Guinea, Kongó (jaka, luba, mangbetu, azande).

98 6 fekete-fehér fotó szerepel illusztrációként a Torday- és a Fuszek-gyűjteményről (beazonosított ltsz.: 
80500, 800507, 80505 és 136645).

99 A szerzők 6 fekete-fehér fotót közölnek a Torday- és a Fuszek-gyűjteményről.
109 A cikket 1 színes tárgyfotó illusztrálja (ltsz.: 135101).
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A hatvanas évek végén Fuszek Rudolf maszkgyűjteményét vette vizsgálódás alá 
Borsányi László, aki néprajzi szakdolgozatában egy, akkoriban Magyarországon újdonságnak 
számító matematikai módszerrel dolgozta fel azt (BORSÁNYI 1969). Kutatásainak eredményét 
több cikkben is publikálta (B o r s á n y i 1978a; 1978b; 1984101).

A nyolcvanas évek elején két kiemelkedő tudományos publikáció született. 1980- 
ban készült el Vidacs Bea gondozásában a Bornemisza-gyűjteményt bemutató szakkatalógus, 
amely a gyűjtő által a gyűjteményről készített jegyzék publikációja, angol nyelvű bevezetővel 
ellátva és Bornemisza néhány fotójával, valamint 260 tárgyfotóval illusztrálva. Bodrogi Tibor 
szerkesztésében jelent meg 1981-ben a kétkötetes Tömi művészet című könyv (BODROGI-BOG- 
l á r  1981), melynek Afrikáról szóló fejezeteit Bodrogi Tibor, Ecsedy Csaba és Sárkány Mi
hály írták. Ettől az időtől kezdve, ami egybeesik azzal, hogy az Afrika-gyűjtemény szakmu
zeológus nélkül maradt, tudományos publikáció nem jelent meg többé.

1961-ben a Központi Népi Ellenőrzési Bizott- 
A gyű jtem ény  n y ilv án ta rtá s i ság vizsgálatot végzett a múzeumnál a társadal-
fe ld o lg o zo ttság a  mi tulajdon védelmének tárgyában. A 21 gyűj

teménycsoport közül négyet választottak ki 
(kerámia, bútor, pásztorművészet és textil), a gyűjteményekben foglalt tárgyak jelentős érté
ke alapján, valamint azért, mert ezeknek a gyűjteményeknek hosszabb ideje állandó kezelő
je volt. Ötödikként az Afrika-gyűjteményre esett a választás, olyan indokkal, hogy annak ép
pen a közelmúltban változott meg a kezelője.

A vizsgálat adataiból kiderül, hogy a nemzetközi gyűjtemények közül feldolgozott
ság szempontjából Ázsia után Afrika állt a második legrosszabb helyen. A gyűjteményben le
vő 6259 tárgy közül csak 788-ról készült leírókarton. A múzeum tízéves tervben irányozta 
elő, hogy az Afrika-gyűjtemény teljes feldolgozását 1970-re befejezik. 1967-re 1796 leírókar
ton készült el. A tízéves tervet máig, vagyis 39 év alatt sem sikerült teljesíteni. Ugyanakkor 
az 1982-es szuperrevízió adatai nagyfokú javulást mutatnak. Ekkor 8158 tárgyat ellenőriz
tek, és 304 szám nélküli vagy hibás számú tárgyat különítettek el. Leírókartonja 5414 tárgy
nak volt. Hiánylistára 865 tárgy került.

Az 1997-es revízió számítógépre vitt adatai további feldolgozást igényelnek,102 így 
a következőkben megadott számok tájékoztató jellegűeknek tekintendők.

A gyűjteményben 1998. november 4-én 9119 olyan tárgy volt, amely leltári száma 
alapján egyértelműen azonosítható a leltárkönyvbe bevezetett tárgymegnevezéssel. Ezek közül 
6225-nek van leírókartonja és 4501-nek fotója, illetve 504-nek rajza. 3684 tárgyról leírókar
ton és fotó egyaránt készült. Leírókartonnal, fotóval és rajzzal 313 tárgy rendelkezik. A hiá
nyosságokról: 2204 tárgyról a leltárkönyvi bejegyzésen kívül semmiféle részletesebb doku
mentáció nem készült, se leírókarton, se fotó, se rajz. A szám nélküli, illetve hibás számmal 
rendelkező tárgyak száma 532. Eszerint az Afrika-gyűjtemény állománya 9651 tárgyból áll.

Hiánylistára 966 tárgy került, de ebből még jócskán levonandók a cserék és átadá
sok. Ez a munka -  az eredeti csere-, illetve átadási dokumentumok, listák felkutatása, tanul-

101 Illusztrációként 11 fekete-fehér fotó szerepel a Fuszek-gyűjtemény tárgyairól: ltsz.: 135079, 135084, 
136052,136631,136637 (teljes kép); 135054,135072,135075,136058,136075,136642 (részletkép).

102 Hátravan még a szám nélküli tárgyak egyeztetése a hiánylistával, a tárgycserék, kölcsönadások, átadások 
teljes és pontos felkutatása, a gyűjteményi leírókartonok és fotók egyeztetése a nyilvántartási anyaggal 
és fotónegatívokkal.



mányozása és összevetése leltárkönyvi adatokkal, illetve a gyűjteményi állománnyal -  folya
matban van. A pozíciós leltárkönyvből kiderül, hogy az 1950 előtti 982 darabos hiányból 687 
tárgy mellett nem szerepel revíziós pecsét. Az 1950 utáni hiánylistán szereplő 180 tárgy kö
zül 76 darab rubrikái üresek.

Az 1997-es revízió és az 1982-es szuperrevízió adatait összevetve a következők ál
lapíthatók meg:

1. 1982 óta 972 tárggyal gazdagodott a gyűjtemény. A leírókartonok száma ehhez 
képest 799 darabbal nőtt, vagyis elmaradt a tárgynövekedés ütemétől, az addig felhalmozó
dott kartonelmaradás így valamelyest tovább növekedett.

2. Az 1982-es 865 darabos és az 1997-es 966 darabos hiánylistákról mindössze 
200 tárgy egyezik meg. A többi tárgy vagy 1982-ben hiányzott és 1997-ben megkerült, vagy 
fordítva. A 2. számú ábra a tárgyak és leírókartonok arányát mutatja 1961-ben, 1967-ben, 
1982-ben és 1997-ben.

Az 1997-es revízió alkalmával igen szigorú 
A tá rg y a k  á lla p o ta  megítélés alapján a 9651 tárgy közül 3804

volt teljesen épnek tekinthető. A nagyon sé
rült, illetve nagyon hiányos tárgyak száma 82. Kiselejtezésre javasolt 10 darab. Egy olyan 
tárgy került elő, amelyet ugyan már kiselejteztek, mégis a gyűjteményben maradt.

Raktárhelyzet
Az Afrika-gyűjtemény raktárhelye három kisebb, egymásba nyíló helyiségből áll, melyek egyi
ke galériázott. A tárgyak zöme zárt fiókos vagy polcos szekrényben van elhelyezve. A na
gyobb méretű tárgyak (maszkok, szobrok, dobok, pajzsok, gyékények stb.) a szekrények tete
jére, a galériára vezető lépcső alá vagy a fal és a szekrénysor közt fennmaradó üres helyre ke
rültek. A kisebb fegyverek, szerszámok, korbácsok és parázslegyezők sűrű, tálcás polcozású 
soron kaptak helyet papírvattával letakarva.

A raktárban a tárgyak csoportosítása anyagféleségek és tárgytípusok szerint történt. 
Kivételt képeznek a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek derekán beérkezett egy-egy 
gyűjtőtől származó nagyobb gyűjtemények, melyek megbontadanul, egy helyen tárolódnak.

Az 1997-es revízió alkalmával elkészült a raktárhelyek beosztása, aminek alapján a 
tárgyak adataival együtt a raktárhelyi pozíció is bekerült a számítógépes nyilvántartásba. A 
helyazonosítás négy eleme a következő: 1. a helyiség sorrendi száma római számmal, 2. szek
rényegység vagy Salgó-tároló betűjele, 3. szekrénysor vagy Salgó-polc vízszintes felosztása 
arab számozással, 4. a vízszintes és függőleges tengellyel meghatározott egység belső bontá
sa (fiók, polc) arab számjeggyel.

A tárgyak raktározási körülményei aránylag megfelelőek, kivéve a textilekét és a 
növényi rostból font táskákét, melyek elhelyezése egyrészt zsúfolt, másrészt nem megfelelő 
méretű polcos, fiókos szekrényekben történt. Helyhiány miatt a kifektetésük nem lehetséges, 
az összehajtás pedig károsítja a tárgyakat. A dárdák összekötözve állnak. Az áttekintést lehe
tővé tevő elhelyezésük megoldásra vár.

A nemrégiben beérkezett gyűjtemények elhelyezése egyre több gonddal jár. Hely
bővítésre a második terem galériázásával nyílna mód.
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A gyűjteménybe beleltározott tárgyak (9130) 
A gyű jtem ény  m eg o sz lása  közül pontos helymeghatározás nélkül -  csak

„Afrika” megjelöléssel -  873 tárgy szerepel. A 
fennmaradó 8257 tárgy közül legjobban képviselt terület Kelet- és Dél-Afrika, hozzávetőle
gesen három és fél ezer tárggyal. Közép-Afrika ötszáz körüli, Délnyugat-Afrika ennél vala
mivel több tárggyal képviselt. Észak-Afrikából közel hétszáz tárgy származik.103

A gyűjtemény tárgycsoportjainak megoszlását a jelenlegi feldolgozottság mellett csak 
hozzávetőlegesen lehet megadni. A számítógépes nyilvántartásban a tárgyak egyelőre csak 
egyedi elnevezésük szerint vannak bevezetve. Nincs még felállítva egy olyan többszintes ka
tegorizálórendszer, amelybe az egyedi elnevezések fölé mind tágabb gyűjtőfogalmak kerülné
nek. Az eddigi raktári kategorizálásnál a funkció és az anyag szerinti csoportosítás párhuzamo
san megtalálható. Kidolgozott rendszer hiányában az alábbiakban megadott hozzávetőleges 
tárgycsoportosítás (a szám nélküli tárgyakat is beleértve) is ezt a kettősséget tükrözi:

Berendezési tárgy (fejtámasz, zsámoly): 86 darab
Fegyver (pajzs, lándzsa, íj, nyílvessző, tegez, buzogány, tőr,
kard, kés, puska): kb. 1800 darab
Hangszer: kb. 171 darab
Használati eszköz:

burnóttartó: 207 darab
pipa: 193 darab
fésű, szemkaparó: kb. 30 darab

Kerámia: 236 darab
Konyhai felszerelés, edények:

fából (kupa, doboz, kanál): 261 darab
tökből (vízmerítő, tál, kanál): 68 darab
növényi rostból (tartóedény, doboz): 287 darab

Maszk: 207 darab
Öltözet (textil): kb. 160 darab
Szerszám: 85 darab
Szobor, plasztika: kb. 206 darab
Testdísz, ékszer: 789 darab
Vallási-rituális élet (talizmán, kereszt, olvasó): kb. 226 darab

. , ... „. A gyűjtemény gyarapítási módjára -  csakúgy,
A gyű jtem ény  jovoje mint a múltban -  két irányt lehet kijelölni: egy

részt a már meglévő gyűjtemények megszerzését, másrészt a helyszíni gyűjtést.
Az első lehetőségét illetően éppen napjainkban mutatkozik egy olyan tendencia, 

hogy egyre-másra bukkannak fel Magyarországon élő vagy külföldre vetődött magyarok gyűj
teményei, akár első kézből, akár házastársak (jobbára özvegyek) vagy leszármazottak révén. 
A múzeumnak mindenképpen feladatának kell tekintenie és beépíteni terveibe ezek módsze
res felkutatását és megszerzését, tegyük hozzá, mielőtt még a tárgyak a csábítóbb árfekvésű 
nemzetközi műtárgypiacra kerülnének.

103 Fele-fele arányban a Néprajzi Missio-anyagból és húszon felüli egyéb kisebb gyűjteményből.
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Konkrét példákból kiindulva elmondható, hogy a gyűjtők egy része az orvostársa
dalomból került ki. Köztük szerepelnek egyrészt -  Fuszek Rudolfhoz hasonlóan -  trópusi 
betegségekre specializálódott, Afrikában tevékenykedő orvosok (Thanhoffer Lajos a 2. világ
háború előtt és után Belga Kongóban), másrészt olyan műértő, műkedvelő orvosok, akik 
szakmájukban világhírnévre tettek szert, és ennek köszönhetően sokat utaztak a háború előtt, 
sőt még a háború utáni nehéz időkben is (Berndorfer Alfréd, Tangl Harald). Berndorfer 
Alfréd külföldi műtárgykereskedőkkel, műgyűjtőkkel fenntartott kapcsolatai révén állított fel 
jelentős afrikai és ázsiai gyűjteményt, amelynek első részét -  a Nemzeti Kulturális Alap pá
lyázatát elnyerve -  már sikerült a múzeumnak megszereznie.104 Rövid távú cél a teljes gyűj
temény megszerzése.

Tangl Harald baráti kapcsolatban állt Thanhoffer Lajossal, és pár darabos gyűjte
ményében felbukkantak olyan tárgyak is, amelyek Thanhoffer 1943-ban megjelent könyvét 
illusztrálták (T h a n h o f f e r  1943). Valószínű, hogy ezeket a tárgyakat Thanhoffertől kapta, 
aki valószínűleg nagyobb gyűjteménnyel rendelkezett. Minisztériumi támogatással a mú
zeumnak sikerült hozzájutnia öt Thanhoffer-tárgyhoz (ltsz.: 99.21.1-99.21.5), továbbá az 
1943-ban megjelent könyvet illusztráló néhány eredeti Thanhoffer-szénrajzhoz.

Közép- vagy hosszú távon az is várható, hogy a hetvenes-nyolcvanas években Afri
kában dolgozó kooperánsok, diplomaták által esetleg megszerzett gyűjtemények eladásra kerül
nek. Ezen a téren előrelépést jelentene, ha a múzeum meghatározott periódusonként országos 
felhívást jelentetne meg afrikai tárgyak felvásárlására, s ezt beépítené pénzügyi tervébe is.

A gyűjtések terén több terv merülhet fel:
1. A gyűjtemény földrajzi megoszlás és tárgytípusok szerinti kiegészítése
Az Afrika-gyűjtemény földrajzi eloszlása igen egyenlőtlen (vö. fentebb). Alig vagy 
egyáltalán nem képviseltek Nyugat-Afrika tengerparti részei, a Szahara, valamint 
Dél-Afrika nyugati területei. Világos, hogy nem lehet minden területre múzeumi 
gyűjtőutat szervezni, ám Afrikában élő, odautazó magyarok vagy akár külföldi kap
csolatok (kutatók, afrikai múzeumok) révén pótolni lehetne bizonyos hiányosságo
kat.
A tárgytípusok tekintetében is nagy a szóródás. A teljesség igénye nélkül megem
líthető, hogy például észak-afrikai ékszerek vagy bárminemű afrikai viselet tekin
tetében igen szegényes a gyűjtemény. A különféle mesterségek szerszámai -  leszá
mítva a Bornemisza-gyűjteményben található kovácsszerszámokat -  szintén hiá
nyoznak. Ezekre a hiányosságokra gondolva gyűjtötte össze az Afrika-gyűjtemény 
jelenlegi kezelője dzserbai terepmunkája során egy fazekas teljes szerszámkészle
tét és öltözetét, a fonás eszközeit, és kezdte el összeállítani a berber női ruhatárat 
a hozzá való kiegészítőkkel.
2. Egy adott téma alapos feldolgozása
Bevett múzeumi gyakorlat, hogy a kiállítások témáját a gyűjteményben már meglé
vő, -  az Afrika-gyűjteményben többnyire múlt századi vagy század első feléből va
ló -  anyag határozza meg. Ezen túllépve másfajta, a jelenhez jobban kötött jelen
ségek is bemutatásra kerülhetnének. Egy ilyen téma kiállításban való feldolgozása 
további gyűjtési területet jelölhet ki akár a már meglévő anyag kiegészítésével, akár

104 Ltsz.: 98.31.1-98.31.21 (Afrika), 98.31.22-98.31.26 (Ázsia).
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a teljes anyag összegyűjtésével. Példaként említve: egy-egy rítus teljes kelléktárával, 
amely többfajta típusú tárgyat feltételez, például nem rendelkezik a múzeum. Nem 
feltétlenül kell azonban terepmunkához kötni a kiállításhoz szükséges anyag össze
gyűjtését, hiszen ilyen esetben szerepet kaphatna más múzeumokkal való együtt
működés, tárgykölcsönzés vagy közös kiállítás formájában.
3. A változás folyamatának muzeológiai ábrázolása
A gyűjtemény eddig megszerzett darabjai kultúrák statikus állapotát reprezentálják. 
A világ makrofolyamatainak változása, mikrokultúrákban való lecsapódása úgy len
ne megragadható, ha adott területen, adott szempontok szerint kiválasztott témák
ra összpontosítva kutatna, gyűjtene a múzeum. A programot hosszú távra lenne ér
demes tervezni. Terepmunkákra megadott periódusonként kerülhetne sor, mond
juk 5 évenként. A kutatás, gyűjtés akkor lenne igazán érdekes, ha több kontinen
sen folyna, és így a kiragadott példák egymáshoz viszonyítva is elemezhetők len
nének. A kultúrák közti találkozások, külső-belső migráció, a turizmus, a rendszer- 
váltás lecsapódásai az anyagi kultúra terén csak példák egy tudományos program
tervhez. Cél lehet e téren egy nemzetközi tudományos projekthez való csatlako
zás is.
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2. számú ábra. A tárgyak és a leírókartonok aránya 
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ÁZSIA-GYŰJTEMÉNY 
ÉS INDONEZIA-GYŰJTEMÉNY

WILHELM GÁBOR

Ebben a tanulmányban a Néprajzi Múzeum két Európán kívüli gyűjteményét, az Ázsia- és 
az Indonézia-gyűjteményt ismertetem. Mivel a két gyűjtemény 1949-ig nem vált szét, a be
mutatásuk egyeden tanulmányban, bár a történeti rész esetében elkülönítve történik. A mun
ka során a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában található, a gyűjteményekre vonatko
zó dokumentumok, feljegyzések, levelezések, a Néprajzi Értesítő számaiban megjelentetett, 
időszakos múzeumi jelentések, valamint gyűjteményismertetők, illetve a két gyűjtemény 
tárgyállománya a hozzájuk kapcsolódó dokumentációval jelentették a fő forrásokat. Az ismer
tető írásának kezdetekor a két gyűjtemény anyagának kb. kétharmad része volt számítógépes 
adatbázisban hozzáférhető, ezt egészítettem ki a többi adattal. Valójában így nyílt igazából 
lehetőség összetételük áttekintésére, megbízható elemzésére és a felépítésüket illusztráló sta
tisztikák elkészítésére -  a dokumentációjuk minden pontadansága és hiányossága ellenére.

ÁZSIA-GYŰJTEMÉNY

Az Ázsia-gyűjtemény kiterjedése, földrajzi
B evezetés gyűjtőterülete létrejöttétől máig változott. Az

ismertetőben mindig az adott korszak értelme
zése szerint tekintem a gyűjteménycsoportokat ázsiainak vagy sem. Ez azt jelenti, hogy a kez
deti évtizedekben foglalkozom az indonéz és a nyugat-szibériai finnugor anyaggal is. A füg
gelékben közölt éves tárgygyarapodási lista összeállításakor azonban a jelenleg is használatos 
felosztásból, illetve leltárkönyvből indultam ki.

A nemzetközi osztály jelenleg ismert -  hatgyűjteményes -  felosztása 1950 után 
alakult ki. A század elején a nem magyar néprajzi anyagot a földrészeket követő, klasszikus 
ötös sémába sorolták: Óceánia, Afrika, Amerika, Ázsia, Európa (Jankó 1900c. 37-38). Az 
Ázsia-gyűjtemény ugyancsak szigorúan a földrajzi határok mentén vált el Európától, Afriká
tól és Óceániától, azaz Kis-Ázsia az Ázsia-gyűjteményhez tartozott, Törökország nyugati ré
sze viszont az Európa-gyűjteményhez, Egyiptom az Afrika-gyűjteményhez, Arábia ugyanak
kor Ázsiához. Oroszország nyugati részét ugyancsak az Európa-gyűjteményhez sorolták, Szi
bériát azonban Ázsiához. Az indonéz szigetvilág hasonló módon szerves részét képezte az
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Ázsia-gyűjteménynek. 1947-ben, miután szervezetileg kettévált a Magyar Osztály és a Nem
zetközi Osztály, ez utóbbi rövid ideig még őrizte az öt gyűjtemény -  öt kontinens fel
építését.1 1949-ben azonban már önálló gyűjteményként működött az Indonézia-gyűjtemény,2 
anyagát külön teremben raktározták. A törzskönyvben önálló gyűjteményként szerepelt, kü
lön gyűjteményi leltárkönyvben is vezették a tárgyjegyzékét, önállóan revideálták. Földrajzi
lag az elhatárolódás Ázsiától a szárazföld-sziget kategóriák mentén érvényesül. Tehát az a ma
láj tárgy, mely a Maláj-félszigetről származik, az Ázsia-gyűjteménybe került, a másik, ugyan
csak maláj tárgy, mely valamelyik szigetről jutott a múzeumba, az Indonézia-gyűjteményben 
őrződött. Valószínűleg a szárazföld-szigetvilág elkülönítés érvényesül abban a logikában is, 
mely szerint a Fülöp-szigetek néprajzi tárgyai szintén az Indonézia-gyűjtemény részét képe
zik, noha földrajzilag -  és kulturálisan -  ehhez semmi közük. Az éves jelentésekben, kimu
tatásokban ugyanakkor még előfordult, hogy például Óceánia és Ausztrália anyagával össze
sítették (1990-es jelentés). Indonézia újabb keletű elkülönítését a leltárkönyvi szétválasztás mk- 
rözi, mely a legtöbb esetben -  a 2. világháború után is -  eltért a gyakran más szempontú ka
tegorizálásoktól. így egészen máig például az Ázsia-textilgyűjtemény külön szerepel a gyara
podásokban, és helyileg is külön őrződnek az idetartozó tárgyak. A 2. világháborúig a nem
zetközi gyűjtemények textiltárgyai még nem különültek el a tárolás és őrzés tekintetében a 
magyar textilanyagtól.3 1947-ben szétválogatták, és az újonnan felállított gyűjteményekbe 
osztották a megfelelő tárgyakat. Miután 1947-től Fél Edit lett az új Nemzetközi Osztály ve
zetője, a következő években újból együtt kezelte a nemzetközi és a magyar textileket. Utód
ja, Kodolányi János osztályvezetősége idején a nem magyar textiltárgyak újból visszakerültek 
az egyes nemzetközi gyűjteményekbe. 1975-ben az Ázsia-textilgyűjtemény anyagát önállóan 
revíziózták, szemben az Ázsia-gyűjtemény törzsanyagával, melynek revíziójára 1970-ben ke
rült sor. Hasonlóan folyt a legutóbbi revízió 1989-től 1992-ig. Ennek során az Ázsia-gyűjte
mény után éppen az Ázsia-textilgyűjtemény revíziója előtt maradt abba a munka. Ugyanak
kor a közös leltárkönyv miatt a két „gyűjteményt” lehetetlen egymástól függetlenül kezelni. 
Nincs semmilyen önálló lista, mely egymástól külön kezelné a kettőt.

A Kaukázus népeinek tárgyai a kezdetektől fogva az Ázsia-gyűjteménybe kerültek, 
az északnyugat-szibériai anyagnak azonban kalandosabb a története. Kezdetben a földrajzi el
vek bizonyultak erősebbnek, a 2. világháború után viszont -  az Ázsia egyéb szélein érzékel
hető bizonytalankodással időben párhuzamosan -  itt is fellazultak, áttevődtek a határvona
lak. Ebben az esetben ráadásul sokkal többről volt szó, mint gyakorlati szempontú vagy akár 
önkényes „határmódosításról”. Bár a korábban említett kettősség a kutatásban és gyűjtésben 
-  a magyar és a nemzetközi anyag együttes jelenléte a múzeumban -  végig tudatosan vállalt 
elve maradt a múzeumnak, a nemzetközi anyagon belül már az 1880-as években kialakult 
egy sajátos, jellegzetesen magyar részgyűjtemény, alosztály (BÁTKY 1906a. 6). Ez a „rokon né
pek” nevet viselte egészen a 2. világháborúig, és a szerepe döntően a gyűjtemények bemuta
tásakor, a kiállításokban, illetve a gyűjtésekben mutatkozott meg. Az ugyanis hamar nyilván
valóvá vált a Néprajzi Tár vezetői számára, hogy nem lévén Magyarországnak sem gyarma
ta, sem tengerre nyíló területe, a határon kívül eső vidékek néprajzi anyagának gyűjtésében

1 NMI 157/1947. A Néprajzi Múzeum hároméves terve.
2 NMI 1/1949. Jelentés az 1948. évi működésről; 1949. évi munkaterv és féléves jelentések.
3 Fél Edit számol be erről egy 1960-as évekbeli átadási-átvételi feljegyzésben (az információhoz Horváth

Terézia szívességéből jutottam hozzá).
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behozhatatlan hátrányban marad az ilyennel rendelkező országokkal szemben.4 Éppen ezért 
a fő cél a tengerentúli anyag gyűjtésekor a szemléltetés maradt, kisebb méretű, de jellegze
tesnek ítélt kollekciók összeállításával. Más volt azonban a helyzet a rokon népek esetében. 
Itt a feladat -  a magyarországi anyaghoz hasonlóan -  kezdettől fogva a teljes néprajzi anyag 
felgyűjtése volt (Se m a y e r  1904b. 332; 1906. 84) azzal a céllal, hogy az így kapott informá
ciók segítségével jobban értelmezhetővé váljon a hazai néprajzi tárgyanyag. A rokon népek 
kategóriájába három alcsoport tartozott: a finnugor, a török-tatár és a kaukázusi, iráni népek, 
azaz részben a magyarok nyelvrokonai (finnugor vagy uráli népek), részben a „rokon vérű” 
(török) népek, részben pedig a „rokon kultúrájú”, azaz olyan területeken élő népek, ahol fel
tételezhetően a magyarok elődei a vándorlás során megfordultak (Kaukázus) (JANKÓ 1902c. 
357). Ez az urál-altaji-kaukázusi speciális gyűjtemény a 19. század végére a tudatos gyűjtések, 
expedíciók eredményeképpen Európában a legnagyobbra nőtt (Oroszországot nem számítva).

A 2. világháború után a „rokon” gyűjtemény, alosztály megszűnt. A politikai kon
textus megváltozása mellett részben magának a fogalomnak a használhatósága is egyre bi
zonytalanabbá vált, a nyelv és kultúra kapcsolatát a korábbinál jóval esetlegesebbnek látta a 
tudomány, a kortárs néprajzi anyag használhatósága a (magyar) kultúra korábbi állapota 
szempontjából pedig kérdésessé vált. Ennek ellenére az 1950-es évektől máig egyes kuta
tóknak a finnugor népek iránti -  most már elsősorban monografikus -  érdeklődése elég 
erős volt ahhoz, hogy a finnugor tárgyi anyagot egyben tartsa, melynek ázsiai részei Kodo- 
lányi János osztályvezetősége idején kerültek végleg az Európa-gyűjteménybe. így kerülhe
tett át a számbelileg kisebb, Urálon túli finnugor népek tárgyi anyaga azután az Európa- 
gyűjteménybe.

Mivel a tárgyak konkrét, sajátos múlttal bíró egyedi darabok -  még a sorozatok ese
tében is lehetetlen őket egyszerre két vagy több gyűjteményben szerepeltetni, egynél több 
szempont szerint elhelyezni, tárolni. Ha ugyanis a raktári tárolás nem mechanikus, például 
leltári szám szerinti, akkor a tárgy valamilyen jellemzőjét ki kell emelni, és aszerint elhelyez
ni. Számos esetben azonban a puszta földrajzi besorolás sem magától értetődő, és sajátos 
problémákhoz vezethet. A gyűjteményi, földrajzi határterületeken elvileg a tárgy származási 
helye dönt elsődlegesen. Több esetben azonban erre vonatkozóan nincs pontos adat. A pon
tatlan, hiányos adatolás a 2. világháborúig szinte rendszeres. Ha lett volna erre lehetőség, 
időnként akkor sem tartották fontosnak például a falu, szűkebb helység, terület vagy akár az 
etnikum megadását. Ilyen ismeretek nélkül egy-egy arab vagy maláj tárgy gyűjteménybe so
rolása önkényes marad.

Másrészt az sem egészen tisztázott, hogy a tárgyat mely szempont alapján érdemes 
földrajzi helyhez, illetve kultúrához, etnikumhoz kötni. A készítés, a használat, a gyűjtés alap
ján? Ha az ismert etnikum az illető helyen „atipikus”, hol a helye a tárgynak? Látható, hogy 
itt egyáltalán nem gyakorlati kérdésekről van szó, hanem néprajzi elvi, elméleti problémák
ról, úgymint egy-egy etnikum és a kultúra viszonyáról, a kultúra homogenitásának kérdéséről, 
és nem utolsósorban a néprajz és a néprajzi muzeológia tipizáló hajlamáról.

A „megoldás” természetesen az volna, ha az összes szóba jöhető helyre kerülhet
ne a tárgyból. A másik megoldás az lenne, ha a tárgyhoz kapcsolódó információk jobban el 
tudnának szakadni magától a konkrét tárgytól, és a néprajzi tárgy végső soron illusztrálná eze-

4 NM I 25/1895. Jelentés Szánthai madagaszkári gyűjtő ajánlatáról. Jankó 25/1895-ös kéziratában az
elsődleges cél már a hazai gyűjtés volt NMI 46/1895: Jelentés az 1894. IX. 1 -  1895. VIII. 31-i évről.
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két az információkat -  például egy kiállítás formájában. Ekkor a több példányban mozgatha
tó „információk” már minden olyan helyen elérhetők lennének, amihez a tárgynak valami
lyen köze van: a használat, előállítás stb. helyszíneihez.

A „Néprajzi Múzeum” megalakulása szorosan 
G y ű jtem én y tö rtén e t összefüggött Xántus János tengerentúli gyűjté

sével és a hazahozott hatalmas gyűjteményé
vel, melyet 1871-ben mutatott be a közönségnek. Ez tekinthető az első magyarországi nép
rajzi kiállításnak. A 2553 tárgyból álló gyűjtemény5 Xántus 1869-1870 közötti kelet- és dél
kelet-ázsiai expedíciójából származott. Az expedíción való részvétellel és a leendő Néprajzi 
Múzeum alapításához szükséges törzsanyag összeállitásával Eötvös József kultuszminiszter 
bízta meg Xántust 1868-ban az akadémia, az egyetemek és a múzeumok javaslatára.6 Xán- 
tusnak ekkorra már bizonyos gyakorlata volt a múzeumi tárgygyűjtésben, és ismerte a múzeu
mok támasztotta igényeket, bár elsősorban a természettudomány területén (a Smithsonian In
tézetnek több éven át folyamatosan gyűjtött Amerika különböző vidékein7). Számos tárgyat 
ajándékozott Amerikából a Magyar Nemzeti Múzeum természettudományi gyűjteményének 
is. Az 1869-1870-es expedícióból származó néprajzi gyűjteményt Xántus ugyancsak Eötvös 
József kérésére állította ki és írt hozzá magyar, illetve német nyelvű vezetőt. Xántus a Nép
rajzi Osztály megalakulása és múzeumőrré történő kinevezése után 1874-ben leltározta be 
a kiállítás teljes anyagát a kiadott vezető sorrendjében. Ugyanebben az évben adott át Xán
tus egy jelentős gyűjteményt (összesen 1220 tárgyat, főleg papírt, porcelánt, elefántcsontot, 
szobrot, de például borneói kosarakat is, valamint az expedíció során gyűjtött 327 érmét)8 
az expedíció anyagából az Iparművészeti Múzeumnak létrejötte alkalmából örök letétként 
miniszteri engedéllyel. Bár a néprajzi anyag nagysága és ritkasága révén az utolsó lépést je
lentette egy önálló néprajzi gyűjteménytár létrehozásában, Xántus gyűjtése nem minden 
előzmény nélküli.

1872 előtt a Magyar Nemzeti Múzeum technológiai gyűjteményében őriztek né
hány néprajzi tárgyat. A legfontosabb gyűjtemény azonban Reguly Antal nevéhez fűződik. 
Bár az általa 1844-ben megszerzett és 1845-ben hazaküldött szibériai obi-ugor (46 darab) és 
északkelet-európai finnugor (cseremisz, mordvin, lapp) anyag számszerűen kicsi volt, ez szá
mít az első tudatosan gyűjtött néprajzi kollekciónak (Ja n k ó  1902c. 337; B alassa  1954a. 47; 
1/1948), bemutatása 1847-ben a Tudományos Akadémia ülésén pedig az első néprajzi -  bár 
még nem nyilvános -  kiállításnak Magyarországon. Reguly esetében fontos elem, hogy a ro
konnak tartott népek kutatása során először kaptak szerepet a néprajzi tárgyak a korábban 
egyedül vizsgált nyelv mellett. Reguly példája ugyanakkor további 25 évig hatás és folytatás 
nélkül maradt. A Reguly gyűjtötte anyagban összesen 91 darab volt a néprajzi tárgyak száma 
(KODOLÁNYI 1959b. 283). Az Akadémia még 1847-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak aján
dékozta a gyűjteményt, Xántus ezek közül 58-at leltározott be 1874-ben (ltsz.: 2151-2208),

5 Ebből összesen 2325 darabot leltározott be Xántus (1892. 301). Döntő része államköltségen vett tárgy, 
184 darab ajándék, 45 darab letét volt.

6 NMI 2/1888. Jelentés a Néprajzi Tár helyzetéről (helyiség!) a Múzeumi Bizottsághoz.
7 1853-ban Texasban, 1855-ben Kansasban, 1857-ben Dél-Kaliforniában.
8 NMI 1/1874. Az Iparművészeti Múzeumnak átadott tárgyak jegyzéke. NMI 2/1874. A M.N. Múzeum 

Régészeti tárának átadott tárgyak jegyzéke.
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miután évtizedekig gazdátlanul hányódtak a múzeum folyosóin (Ja n k ó  1902c. 338; Bala ssa  
1954a. 50). Három közülük azonban hamarosan átkerült az Iparművészeti Múzeumba (ltsz.: 
2151-2153). A többi néprajzi tárgy a Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárába, az Iparmű
vészed Múzeumba vagy az egyetemre került. Néhány tárgy -  elsősorban a szőrmekabátok -  
megsemmisültek a múzeumban. 1876-ban 74 Reguly-tárgyat lehetett találni Magyar Nemze- 
d Múzeum Néprajzi Tárában. A maradék 17 nyílvesszőt később vette át a Magyar Nemzeti 
Múzeum Régészeti Osztályától.

A Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményébe -  melynek őre 1872-től gyűjtőtevé
kenysége érdeméül éppen Xántus lett -  került az általa adományozott, és korábban megszer
zett 44 amerikai tárgy is, köztük 22 mexikói régészeti lelet. Ugyancsak itt helyezték el azokat 
a mexikói tárgyakat, melyeket Miksa császár katonaorvosaként Mexikóba került Szenger Ede 
küldött haza. Ugyancsak apróbb gyűjteményeket küldtek Magyarországra Scherzenlechner és 
Vidéky László (X á n t u s  1892. 299). Xántus mindezekről a már korábban is meglévő kis gyűj
teményekről a saját expediciós anyagának beleltározása után ad csak számot.

Xántus 1869-1870-es gyűjtése sok szempontból alapvető a Néprajzi Múzeum 
Ázsia- és későbbi Indonézia-gyűjteménye szempontjából. Ilyen hatalmas méretű anyag a ké
sőbbiekben nemigen került egy gyűjtés eredményeként a múzeumba.9 A kétéves expedíció 
elég hosszú volt ahhoz, hogy Xántus a helybeliek nyelvét10 és kultúráját11 megismerve válo
gatni tudjon az ezt reprezentáló tárgyak közül.12 Ugyanakkor jól érzékelhető Xántus gyűjté
sében az a nehézség, amellyel a komplex társadalmakbeli gyűjtéseikor -  Indiában, Japánban, 
Kínában, Kokinkínában és Sziámbán -  találkozott, és ami hiányzott a borneói munkájából. 
Az előbbi helyeken Xántus nem tudott a helyi életmódok mélyebb rétegeire, összefüggései
re utalni a tárgyai segítségével. Azokat vette meg, melyeket a helybeliek is megvettek mond
juk a helyi iparostól, kézművestől vagy a piacon, boltban. Az így összeállított anyag azonban 
nem szól a helybeliek otthoni szokásairól, ünnepeiről, a tevékenységeikben tapasztalható 
mintákról. Az anyag akkor lenne igazán jó, ha kiegészítene egy már eleve meglévő gyűjte
ményt, mely valamennyire illusztrálni képes a társadalomban létező tevékenységi formákat. 
Mondhatjuk persze, hogy Xántusnak nem ez volt a célja, feladata, nem látta át ennek szük
ségességét stb. Ugyanakkor a Xántus-gyűjtemény azért nagyon érdekes, mert ugyanebben az 
anyagban megtalálhatjuk az ellentétét is. A borneói gyűjtése éppen amiatt jó, mert a dajakok 
között élve megismerte az ottani életforma szabályosságait, kulcspontjait, visszatérő elemeit, 
majd ezekhez gyűjtött tárgyakat. A korábbi gyűjteménycsoportokból éppen ezek az ismere
tek, az adott kultúrában való otthonosság hiányzik. Mivel mindkét esetben ugyanarról a 
személyről, ugyanabban az időszakban van szó, hajlok annak a feltételezésére, hogy ebből a 
szempontból a japán, kínai stb. társadalom komplexitása okozta a gondot Xántusnak, szemben

9 Megoszlása (XÁNTUS 1892. 301): Japán: 400, Kína: 750, Kokinkína: 100, Sziám: 300, Borneó: 225, 
maláj szigetek: 100, Szumátra és Jáva: 200, Molukkák: 150, Ceylon: 100.

10 Xántus megtanult malájul az út során (fordított is), szótárcédulái tanúsága szerint emellett megpróbál
kozott a thai nyelvvel is.

11 Xántus megpróbált minden elérhető szakirodalmat beszerezni azokról a vidékekről, országokról és 
népekről, ahol az expedíció során megfordult (lásd a Xántus-hagyaték könyvlistáját, NMI 9/1895. Fel- 
terjesztés a Xantus-hagyaték könyvtárának megvásárlására).

12 Útvonala: Egyiptom, Arábia, Ceylon, India, Kokinkína, Malakka, Penang, Singapore (egyedül az expe
díció nyomában), Jáva (itt csatlakozik a többiekhez), Sziám, Kína, Japán (itt válik ki az expedícióból), 
Formosa (Tajvan), Macau, Luzon, Jáva, Szumátra, Singapore, Sunda-szigetek, Borneó.
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a borneói dajak társadalom, közösség átláthatóságával. Bár ebben az utóbbi esetben is egy sor 
külső korlát nehezítette a gyűjtést -  kevés pénz, szállíttatási nehézségek, eltűnt, megsemmi
sült ládák -, Xántus a Borneón eltöltött fél év alatt világviszonylatban is egyedülálló gyűjte
ményt állított össze méretében és a tárgyak minőségében egyaránt.13 Borneói gyűjteményé
vel kapcsolatban az is érdekes, hogy az értéke már a megszerzés pillanatában nyilvánvalóvá 
vált. Ez azonban számos későbbi gyűjtés esetében nem így volt. Vagy az aktuális értékelésen 
kellett később módosítani a mindenkori szűkebb-tágabb változó muzeológiai kontextusban, 
vagy évtizedekkel később tudtak csak bizonyos gyűjtemények egyáltalán szerephez jutni az 
akkor tudatosuló vagy előálló ritkaságuk következtében. Ugyanez vonatkozik a gyűjtemények 
mellett az egyes tárgyakra is.

A Néprajzi Osztály Ázsia-gyűjteménye az első évtizedekben főképp külföldön élő 
vagy hosszabb ideig ott tartózkodó magyarok ajándékaiból, utazóktól, majd a század utolsó év
tizedében kereskedőktől való vásárlásokból és nagyszabású expedíciók gyűjtései révén gyarapo
dott. Ezekben az években a gyűjtemény több alkalommal kapott egy-két tárgyat ajándékként Kí
nát, Japánt és Indiát megjárt diplomatáktól.14 Az értékesebb néprajzi gyűjtemények azonban a 
korai években is a hosszabb ideig kint élő utazóktól kerültek a múzeumba. Közülük az egyik 
legjelentősebb Duka Tivadar, aki 1877-ig szolgált a kelet-indiai angol hadseregben katonaor
vosként, és közben Körösi Csorna emlékét is kutatta. Az ottléte közben összegyűjtött tárgyak 
egy részét még Indiából Magyarországra küldte.15 Ónody L. 1876-ban Turkesztánból hozott ha
za egy kisebb gyűjteményt.16 Ennek érdekessége, hogy a földrajzi szempont volt az erősebb a 
gyűjtésben és nem az etnikai, azaz a gyűjtött hely bármely nyelvű, etnikumú lakójától gyűjtött 
tárgyat. 1876 után egy tízéves szünet következett az Ázsia-gyűjtemény gyarapodásában, majd 
1886-tól 1897-ig folytatódon az apró, rendszertelen és nagyon kis számú ajándékokkal való 
gyarapodás korszaka kevés tudatos gyűjtéssel és külön gyűjtemények vételével az erre elkülöní
tett pénzkeretből (Pápai Károlytól 1889-ben, Bertalantól, a Teheránban 12 évet élt kocsigyáros
tól 1890-ben,17 valamint értékes indiai csillámképgyűjtemény vétele 1896-ban).18

1889-ben múzeumok közötti cseréből került több tárgy az Ázsia-gyűjteménybe is. 
Az afrikai Teleki Sámuel-gyűjtemény (lásd Földessy Edina tanulmányát e kötetben) 52 da
rabjáért 67 tárgyat kapott a Néprajzi Osztály a bécsi Hofmuseumtól, köztük indonéz -  Szun- 
da-szigeti -  darabokat.

1897 és 1898 fordulópont volt az Ázsia-gyűjtemény életében. Két év alatt több mint 
4000 tárggyal szaporodott a gyűjtemény állománya. Az Iparművészeti Múzeumból 495 japán,

13 Xántus jól tudta kamatoztatni tajztudását az út idején. Több száz fekete-fehér rajzot és színes vízfest
ményt készített az emberektől, tevékenységekről, tájaktól (R 6721-6732; EA 3454, 5531). Saját maga 
készítette fotó nem maradt meg Xántustól. Ugyanakkor sok fényképet gyűjtött össze azokról a kultú
rákról, ahol ő is járt (F 575-714).

14 Csak néhány példa: 1874-ben Ransonnet (Japán), 1874-ben dr. Czapkay (Japán), 1874-ben Millisch 
osztrák-magyar konzul (Formosa), 1874-ben Bethlen Pál (Kína és India), 1880-ban Széchenyi Béla (Ti
bet), 1881-ben József herceg (Kína).

15 Összesen 205 darabot 1874-ben és 1876-ban, ltsz.: 1859-2149 és 2319.
16 Ltsz.: 2330-2359 , összesen 49 darab. Itt jól látható, hogy a korai évtizedekben egy leltári szám alatt 

több tárgy is lehetett. Ónody esetében akár 7.
17 44 perzsa tárgy Teheránból, fegyverek, hangszerek és edények. NM1 12/1890. Bertalan teheráni gyá

rostól vásárolt perzsa tárgyak jegyzéke.
18 43 indiai és 6 perzsa tárgyról van szó. Az eladó ismeretlen, ltsz.: 9413-9455, 9591-9596.
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kínai, indiai, kis-ázsiai, sziámi, perzsa és tibeti tárgy került át a Néprajzi Osztály Ázsia-gyűjte- 
ményébe.19 A nagyszabású Zichy-expedíciók20 révén tekintélyes és értékes kaukázusi, valamint 
turkesztáni anyag jött létre az Ázsia-gyűjteményen belül.21 A Kaukázusból az expedíció első
sorban a kultúra egy-egy kiragadott területére (borászat, fegyver, viselet) jellemző, általánosnak 
tartott darabokat hozott, melyeket különböző etnikumoktól vásároltak, míg Turkesztánból in
kább városi (szárt) ruhákat, kézművestermékeket, hímzést és ékszert. 1896-ban Zichy a csak
nem teljes kaukázusi és közép-ázsiai néprajzi és régészeti gyűjtését a múzeumnak adta, még azt 
az értékes hímzés- és szőnyegmintagyűjteményét is, amit korábban magának akart megtartani.22 
A megvásárolt anyag alapján a gyűjtés elsősorban az abban a korban is hagyományosnak, régie
sebbnek számító tárgytípusokra, és ezen belül is a tradicionálisabb darabokra összpontosított. 
Bár ebben a korszakban már elterjedt a szintetikus festék, valamint a varrógépek használata, 
ilyen jellegű tárgy nem került a gyűjteménybe. Az is észrevehető számos tárgy esetében, hogy 
egyértelműen a gyűjtő számára készült, sőt az ereded helyszínen sohasem használt formában 
állították elő őket, a gyűjtő igényeit figyelembe véve. A kaukázusi szőnyegminta-gyűjtemény egy 
igen sok darabból álló sorozat.23 Ugyanez a gyűjtemény teljes szőnyegekből egyrészt túl drága 
lett volna megvételre, másrészt a szállítása, tárolása is jóval nagyobb gondot okozott volna.24 Az 
üyen jellegű gyűjtések esetében nem szabad elfelejteni, hogy mivel itt mindig tárgy(részletek) 
utólagos elkészíttetéséről van szó, a gyűjtő általában hosszabb időt tölt el a helyszínen, és nem 
kis tárgyismeretre van szüksége, hogy meg tudjon rendelni megfelelő sorozatokat. A gyűjtőt eb
ben a konkrét esetben kizárólag a különböző szőnyegtípusokra jellemző motívumok érdekel
ték. Ennek következtében egy érdekes gyűjteményi típus egy példája jött létre: a mintáé. Itt a 
tárgyak nem egyszerűen egy-egy életmódot hivatottak ülusztrálni, hanem egy konkrét kutatói 
elképzeléshez (jelen esetben egy motívumelemzéshez) szolgáltatnak adatokat.

Zichy harmadik, 1897-1898-as expedíciója révén, melynek gyűjtött anyagát Zichy 
előre felajánlotta a múzeumnak, került haza Jankó mintegy 300  darabból álló nyugat-szibé
riai gyűjtése.25 Jelentős darabokkal gyarapodott ennek a területnek az anyaga az északi oszt- 
jákoktól a szintén expedíciós tag Pápay József nyelvész,26 illetve az egy évtizeddel korábban 
gyűjtő Pápai Károly tevékenysége folytán 27 A Zichy-expedició finnugor gyűjtésének egyik 
feladata éppen Pápai Károly 1888-as gyűjtésének a kiegészítése és egy hímzésmotívum-soro- 
zat összeállítása volt -  jelentésükkel együtt (Jankó 1902c. 360).

19 15634-es leltári számmal kezdődően. A 118982-119495 számúakat csak az 1920-as évek elején leltá
rozták be.

20 Az első 1895-ben indult útnak kaukázusi területre, a második 1896-ban Belső-Ázsiába, a harmadik 
1897-ben. Az első két expedíció anyagát bemutatták Jankó rendezésében a millenniumi falu templomá
ban (NMI 10/1897. Jelentés a Néprajzi Osztály 1896. évi állapotáról). A harmadik útra meghívták Jan
kót is, aki az expedíció többségétől eltérően obi-ugor területen, a Vaszjugán vidékén gyűjtött és kutatott.

21 1897-ben Zichy Jenő 990 tárgyat ajándékozott a múzeumnak kaukázusi és turkesztáni területekről.
22 NMI 54/1897. Zárójelentés a Zichy-féle kaukázusi gyűjteményről.
23 Összesen 67 darab. Ltsz.: 60563-60629.
24 A gyűjteményben szerepel néhány teljes szőnyeg is, bár ezek bokharaiak (ltsz.: 12183-12200).
25 1899-ben került a múzeumba 193 tárgy (ltsz.: 28121-28169, 28189-28223, 31508-31615, 31616). 

A 991 darabos gyűjteményt csak 1903-ban leltározzák be (ltsz.: 39799-40500, 40532-40820).
26 69 darabos ajándék 1900-ban (ltsz.: 31743-31811).
22 1889-ben vette meg a múzeum Pápai 547 tárgyát, ltsz.: 3309-3787, 3958. 1898-ban 36 újabb tárggyal 

gyarapította a múzeumot Pápai, ltsz.: 17054-17089, 1900-as hagyatékából pedig 108 tárgy került a 
gyűjteménybe, ltsz.: 30246-30251, 31134, 34530.
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1897- ben 1564 darabos gyűjteményt28 vett meg a múzeum az Ázsia-gyűjtemény 
számára,29 majd közel egy évtizeden keresztül szinte folyamatosan30 vásárolt több ezer ázsiai31 
és óceániai néprajzi tárgyat egy Giovanni B. Bettanin nevű fiumei olasz „régiségkereskedő
től” 32 Bettaninnak Singapore-ban volt a kereskedelmi gyűjtőállomása,33 innen járta be 25 
éven keresztül a szárazföldi és a tengeri területeket (főképp Új-Guineát, Borneót, Jávát, a Bis- 
marck-szigeteket és Sziámot, J a n k ó  1902b. 345). Jankóék megállapítása szerint a felajánlott 
gyűjtemény ritka és hiteles, jó kiegészítő Xántus ázsiai, illetve Fenichel, Bíró óceániai és Te
leki afrikai anyagához.34

1898- ban több ezer néprajzi tárgy gazdagította a múzeum gyűjteményeit az 1896- 
ban rendezett úgynevezett Néprajzi Missio-kiállítás anyagának felvásárlása révén. Csupán az 
Ázsia-gyűjtemény több mint 1700 kínai, japán és indiai tárggyal bővült.35 Ezt az anyagot a 
múzeum részéről Semayer Vilibáld, a Néprajzi Missio részéről pedig Hopp Ferenc becsülte 
fel 1897-ben,36 összesen 17 490 Ft-ra. A gyűjteményt hézagpótlónak és tudományos értékű
nek tartották.37 Ugyanebben az évben került át csaknem 100 kínai, indiai és japán tárgy az 
Iparművészeti Múzeumból (ltsz.: 15515-18349 között). A gyakori és jól előkészített gyűjté
sek és vásárlások eredményeként 1897-től a századfordulóig több mint ötszörösére duzzadt 
a múzeum nemzetközi tárgyi anyaga, és így elérte a 15 ezer darabot.

A nagyszabású gyűjtések jól elkülönültek a kisebb számú tárgycsoportoktól. Nagy 
többségük tudatos, hosszabb ideig tartó gyűjtés eredményeképpen jött létre egy-egy jól kö
rülhatárolt földrajzi területről. Ugyanakkor a múlt század utolsó évtizedének termékenységét 
jellemzi, hogy 1892-ben az egész néprajzi gyűjtemény nem érte el a 6 ezer darabot38 (XÁN
TUS 1892. 301-302), ezen belül pedig az összes nem magyar tárgy 4344 darabot tett ki. Az 
első két évtized csekély mértékű tárgygyarapodásának egyik fő oka a pénzhiány volt. 1872 és 
1887 között gyakorlatilag semmilyen összeg nem állt rendelkezésre tárgyvásárlás céljából. 
1887-től évi 500 Ft volt a keret, az összeg 1896-ra elérte a 2000 Ft-ot (Ja n k ó  1902b. 347). 
Emellett nagyobb gyűjtések vételéhez a minisztérium, illetve a múzeumi igazgatóság is hoz
zájárult bizonyos összeggel.

28 A tárgyak a 13314 leltári számmal kezdődnek.
29 Összesen 3400 darabot 4 ezer Ft-ért, amit négy év alatt törlesztettek (NMI 45/1897). A vételhez Hopp 

Ferenc adott kamatmentes kölcsönt. Jankóék szerint a vásárlás jó vétel volt. A Webster-katalógusban 
utánanézve kb. 12-15 ezer Ft-ra becsülték a megvett gyűjtemény értékét.

30 1898-ban 31 maláj tárgyat (ltsz.: 18519-19159 között), 1899-ben 155 kelet-ázsiai tárgyat rendkívüli do
tációból (ltsz.: 19142, 19144-19146, 29333-29483), 1904-ben 388 darab szintén kelet-ázsiai tárgyat 
(ltsz.: 54322- 54500, 55001-55209).

31 1899-ben 155 darab, 1904-ben 388 darab kelet-ázsiai tárgyat.
32 A kereskedőktől való tárgybeszerzés már korábban megkezdődött. 1888-ban 63 tárgyat vásárolt a mú

zeum (Szumátra, Polinézia, Brazília, Afrika), ltsz.: 2543-2550, 3885-3927, 3984-3995, 1889-ben 
újabb 64 tárgyat vett (NMI 2/1889) egy Frank nevű londoni kereskedőtől (Peru, Szunda-szigetek, 
Molukkák, Polinézia, és Tunézia), ltsz.: 2611-2668.

33 A törzskönyvben ezért singapore-i kereskedőként szerepel.
34 NMI 65/1897. Jelentés az 1897. 2. negyedévről. Jankóék igazoltatták a singapore-i konzulátussal a gyűj

temény tulajdonjogát.
35 Ltsz.: 19217-19336, 19337-19387, 19388-20000, 24000-24956.
36 NMI 4/1897. Néprajzi Missio-kiállítás felbecslése.
37 NMI 65/1897. Jelentés az 1897. 2. negyedévről.
38 1892-ben 5694 tárgy volt.



A 19. század utolsó évében az Ázsia-gyűjteménynek összesen 6817 tárgya39 volt 
(Ja n k ó  1 9 0 0 c. 38),40 ennek csaknem negyede (1550 darab) Kínából származott. 1872 és 
1900 között félszáznál több tárgy került a gyűjteménybe Japánból (871 darab), a Kaukázus 
területéről (704 darab), Szibériából (588 darab), Kelet-Indiából (564 darab) és Borneó 
szigetéről (563 darab). Az első évbeli Xántus-expedíciós anyag, illetve ajándékok (Duka, 
Ónody) kivételével gyakorlatilag 1890-ig semmilyen jelentősebb gyarapodás nem történt a 
gyűjteményben. 1890-ben azonban már gyűjteményt vásárolt a múzeum. Néhány évi szünet 
után 1895-től egy fokozatos növekedés figyelhető meg a tárgygyarapodásban. Ez 1897-ben a 
Zichy-gyűjteménnyel (Kaukázus és Turkesztán), 1898-ban pedig a Néprajzi Missio-kiállításból 
megvett ázsiai gyűjteménycsoportokkal (Japán, Kína, India) érte el tetőpontját. 1899-ben és
1900-ban, ha nem is ilyen hatalmas mértékben, de továbbra is jelentős vásárlásokkal (Betta- 
nin), hagyatékokkal (Pápai) és ajándékokkal (Zichy, Pápay, Flesch) bővül a gyűjtemény. 1900- 
ban az Ázsia-gyűjtemény összes tárgymennyiségének csaknem harmada még mindig Xántus 
gyűjtésének eredménye volt, így az említett nagyobb ázsiai részgyűjtemények jelentős részé
nek magját is az általa hozott tárgyak képezték. A két fontos kivétel Szibéria és a Kaukázus 
volt, ahol Xántuséhoz hasonló nagyságú gyűjtések folytak a rokon népek kutatása keretében. 
A század utolsó éveinek nagymértékű gyarapodása részben a millenniumi előkészületeknek, a 
rokon népek kutatásainak (Pápay, Pápai, Jankó), az őshaza keresésének (Zichy), részben a mú
zeum pénzügyi helyzetében bekövetkező javulásnak (Néprajzi Missio-kiállítás, Bettanin), rész
ben pedig az ajándékozott tárgyak számbeli növekedésének tulajdonítható. A múzeum látha
tóan aktívan kereste a lehetőségeket a tárgygyűjtésre, nem utolsósorban pedig külföldi műke
reskedőknél vásárolt rendszeresen,41 föld körüli úton lévő hadihajók orvosaival gyűjtetett,42 il
letve külföldi társmúzeumokkal próbált cserélni.43 A tárgyak számának növekedését fékezte 
némileg az első évekbeli nagymértékű tárgyátadás az Iparművészeti Múzeumnak, illetve ki
sebb mennyiségben a Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárának (NMI 1/1874, 2/1874), vala
mint a már akkor jelentkező több száz tételes hiányok, melyek a revíziók során derültek ki.44

A Néprajzi Osztály csaknem teljes addig gyűjtött anyagát az éppen expedíción 
lévő Jankó János terve alapján -  aki 1894-től átvette az osztály vezetését - ,  Semayer ren-

39 A nem magyar gyűjtemények teljes nagysága ugyanekkor 15 152 darab, a Néprajzi Osztály teljes tárgy
állománya pedig 29 497 volt. Az utolsó öt év gyarapodása ehhez képest 23 169, ennek 38%-a ajándék 
122 ajándékozótól (JA N K Ó  1900c. 33). Az utolsó öt év teljes gyarapodása évenként: 1895: 3473 darab, 
1896: 517 darab, 1897: 4918 darab, 1898: 12872 darab, 1899: 1389 darab.

40 A Jankó által megadott adatok ugyanakkor nem pontosak. Sziámból 50 tárgyról tud Qankö 1900c. 38), 
a leltárkönyv szerint azonban 199 darab, és ennek nagy része még az 1989-es revíziókor is megvolt. 
Xántus (1892. 301) még 300 darabról ír, ami reálisnak tűnik, ugyanis ennek egy részét később átszá
mozták, néhányat pedig időközben átadtak az Iparművészeti Múzeumnak.

41 1889-ben Frank londoni kereskedő, 1894-ben a hamburgi Umlauff Naturalienhandlung und Museum küld 
több ezer darabos vételi ajánlatot, 1897-ben és 1899-ben Bettanintól vett a múzeum több ezer tárgyat.

42 NMI 65/1897. Többek között a Zrínyi, Panther, Kaiserin Elisabeth hadihajókkal. A hajóknak megkül
dött igénylisták nagyjából ugyanazok voltak. Elsősorban fegyvereket, fotókat kértek, jelezve azokat a te
rületeket és tárgytípusokat, melyekből a múzeumnak nincs szüksége további darabokra (például auszt
rál bumeráng, NMI 109/1904. Felterjesztés a Panther hadihajó gyűjtése tárgyában).

43 Heger, a bécsi Naturhistorisches Hofmuseum néprajzi részlegének vezetője rendszeresen érdeklődött 
a budapesti néprajzi anyagról, elsősorban az új-guineai és a szibériai foglalkoztatta. Jankóval próbált a 
bécsi múzeumnak is gyűjtetni (NMI 132/1899. Felterjesztés a Benin-szobrok vásárlása tárgyában).

44 NMI 49/1897. Az 1897. jun. 15-ig constatált leltári hiányok jegyzéke.
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dezésében 1898-ban mutatta be a múzeum egy nagyszabású kiállítás keretében.45 A kiál
lítást a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója rendelte el 1897-ben,46 a rendezéskor azon
ban Jankó éppen a Zichy-expedícióval gyűjtött Szibériában. A kiállítás alapfeladata volt, 
hogy tudományos képet alakítson ki a „primitív” népekről és a magyar népről, nemzeti
ségekről a gyűjtemény tárgyanyaga segítségével.47 A kiállítás anyagát 32 szobában rendez
ték el, melyből a nemzetközi gyűjtemény 16, a rokon népek 3, a magyar gyűjtemény 13 
szobát kapott. A kiállítás nemzetközi részének a felében ázsiai kultúrákat bemutató egy
ségek szerepeltek, indokínai, maláj és ázsiai arab felosztásban. A rokon népek szobái kö
zül kettőben Zichy első két expedíciójának kaukázusi és közép-ázsiai tárgyait állították ki, 
a harmadikban pedig a múzeum finnugor anyagát. A kiállításban gyakorlatilag a Népraj
zi Osztály csaknem összes tárgyát bemutatták, összesen 30 ezret, ami 27 718 leltározott 
tételt jelentett.

A 20. század első évtizedeiben sem torpant meg a korábbi lendület. A múzeum 
képviseletében Szalay igazgatónak és Semayernek sikerült négy „kerek” gyűjteményt48 ven
nie, illetve néhány tárgyat ajándékba kapnia Párizsban az 1900-as világkiállításon. Az ázsiai 
(ceyloni és sziámi) rész ebből csaknem 100 darab volt.49 Semayer tudta, hogy a jelentős gya
rapodások ellenére a gyűjtemény sok területről még hiányos (Semayer 1901. 26). A kiállítá
son több olyan ország is kiállított néprajzi tárgyakat, ahonnan a múzeum szívesen vásárolt 
volna,50 ám vagy túl drágák voltak, vagy egyáltalán nem eladók. Kiemelendő az ekkori vétel
ből a 17 darabos ceyloni szingaléz maszkgyűjtemény, mely a következő évtizedekben tovább 
gyarapodott későbbi készítésű maszkokkal is.

Jankó 1902-ben előadást tartott a magyar és ázsiai hímzések jellegzetességeiről, így 
már nem csak kiállításban lehetett megnézni a Zichy-expedíció kaukázusi, turkesztáni és finn
ugor textilanyagát.

1902-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Régiségtárából közel 70 darab tárgy került 
át a Néprajzi Múzeum Azsia-gyűjteményébe a meglehetősen általános „Ázsia” címkével. Ugyan
abban az évben ajándékozta Almásy György a múzeumnak az 1900-as, első expedícióján ösz- 
szeállított kirgíziai néprajzi gyűjtését, amit 1903-ban leltároztak be (ltsz.: 40971-41080). Az 
elsősorban nomád kirgiz (és néhány szárt, kazak, kalmük), hétköznapi tárgyakat tartalmazó 
gyűjtemény ugyan nem volt nagy (110 darabból állt), de Almásy nagyon jól válogatta össze. 
Tartalmazott egy kb. felére kicsinyített jurtát, valamint háztartási, solymászati, viseleti dara
bokat. A gyűjteményben magas a nomád életmódhoz kapcsolódó, bőrből készült tárgyak ará
nya. A tárgyak egy része használt darab, néhány közülük azonban a gyűjtő számára készült. 
A szállíthatóság miatt kicsinyített jurtán kívül egyes bőredények a gyűjtött formában még

45 A kiállítás 1898. június 16-án nyílt meg. A korábbi években egy-egy nagyobb gyarapodást mutattak be 
néhány teremben.

46 Jankó ugyanakkor már 1895 óta készült egy nagyobb, a világ népeit bemutató kiállításra (NMI 42/1895. 
Jelentés az 1895. 2 negyedévről), melynek részei meg is valósultak (NMI 46/1895), mint például az 
ázsiai: indonéz, a kokinkínai, illetve a rokon népeket bemutató: perzsa, turkesztáni és a magyar gyűjte
ményt kiállító. E korábbi kiállítások esetében azonban még nem számolhattak a következő évek több 
ezer darabos gyűjtéseivel.

47 NMI 12/1898. Jelentés az 1898. 1. negyedévről.
48 Eszkimó, ceyloni, sziámi és madagaszkári, összesen 199 darab.
49 Ceylon, ltsz.: 32009-32057, 32177-32182, Sziám, ltsz.: 32059-32094.
50 Korea, India és egy mongol sámángyűjtemény már akkor csábította a múzeumot.
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használhatatlanok voltak, mivel nem fejezték be őket teljesen (például az egyik bőrvödör
nek nem vágták ki a kiöntőnyílását, ltsz.: 41010). Almásy Zichyékhez hasonlóan a régiesebb 
tárgyakra koncentrált. A századfordulón már ritkaságszámba menő bőrládát (ltsz.: 41069) 
megvásárolta, az újabb típusú fémládákból viszont nem gyűjtött. A válogatás nemcsak a 
Zichy-expedíció főképp városi kultúrát reprezentáló kollekcióját egészítette ki a turkesztáni 
nomádok tárgyaival, hanem olyan területről is származott, ahonnan korábban egyáltalán 
nem érkezett tárgy. Almásy a gyűjtemény számos darabját publikálta könyvének függeléké
ben (A lm á sy  1903).51

1902-ben a Néprajzi Osztály új vezetője, Semayer Vilibáld elemzést írt (Sema- 
YER 1902a) a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának nemzetközi gyűjteményé
ről. Elődjeihez hasonlóan fontosnak tartotta, hogy a nem magyar tárgygyűjtemények ré
vén a múzeum egyfajta összehasonlító keretet nyújtson az egyes tárgyak értelmezéséhez 
-  és nem csak a kutatóknak. A múzeum utolsó néhány évének tapasztalatai alapján állít
hatta, hogy a nemzetközi gyűjtemények látogatottsága nagyobb a magyar gyűjteményeké
nél.52 Ugyanakkor a kor tudományelméleti háttere szerint a sorozatok voltak azok, me
lyek segítségével igazából rendszerezni lehet az anyagot, a természettudományi gyűjtemé
nyekhez hasonlóan. A „primitív” művészet iránti érdeklődés ekkor még nem létezett, a 
motívumgyűjtések is inkább a -  főképp történelmi -  értelmezéseket igyekeztek segíteni. 
Semayer ebben a tanulmányában összegezte a nemzetközi gyűjtemény egyes alcsoportjai
nak jelentőségét. A legjobb, etalon gyűjtemény ebben a melanéziai, azon belül is Uj-Gui- 
nea (Fenichel, Bíró, Festetics, illetve Bettanin53). Ez az a kollekció, mely akkor már egy
értelműen vezető szerepű volt nemzetközi összehasonlításban, akárcsak korábban Xántus 
borneói és Szunda-szigeteki gyűjtése. Semayer ezeket „teljes” gyűjteményeknek tekintet
te, ugyanakkor az összes többi ázsiai gyűjteményt hiányosnak54 (Semayer 1902a. 370). 
Ezek közül a legnagyobb a kínai, mely öt nagyobb gyűjtésből tevődik össze (Xántus, Nép
rajzi Missio, Sommer Alajos, Bettanin és Zichy). Ezek mindegyike más-más témára, tárgy
típusra összpontosított a gyűjtéskor.55 Ceylon esetében a maszksorozatot emeli ki Sema
yer, Kis-Ázsiából pedig az árnyjátékegyüttest. 1904-es cikkében Semayer ott látja a leg
főbb gondot a gyűjteményekkel kapcsolatban, hogy bár külön pénzek révén sok jó gyűj
teményt sikerült a múzeumnak megszereznie, de ezek nem pótolják a rendszeres, tervsze
rű gyűjtést (Semayer 1904b. 327). Ehhez azonban szükség volna évekig a helyszínen dol
gozó kutatókra (Semayer 1904b. 335).

Ebben a korszakban is töredenül folytatódtak tovább az ajándékozások. 1903-ban 
Karácson Árpád közel fél ezer japán és indonéz tárggyal,56 Flesch Aladár jokohamai konzul

51 A 667-től a 729. oldalig terjedő részben rajzokat, valamint időnként fotókat is közölt róluk, és részle
tes leírást nyújtott hozzájuk a helyi elnevezések megadásával.

52 A gyűjtemény ekkor 22 teremben kapott helyet (Semayer 1902a. 367).
53 Mint az egyeden külföldi ebben a  körben (S e m a y e r  1902a. 308).
54 Fontos észrevenni, hogy Semayer nem számítja a „nemzetközi” közé a „rokon” népek gyűjteményeit, 

azaz Turkesztánt, Nyugat-Szibériát és a Kaukázust.
55 Xántusnál a porcelánok, kerámia a hangsúlyos, a Néprajzi Missio gyűjtésében a Buddha-szobrok, 

Sommernek a legyezősorozata értékes, Bettaninnál a textilek hangsúlyosak, Zichynél a hímzésminták.
56 490 darab, ltsz.: 46625-46936, 47007-47124, 47189-47248. Japánból ltsz.: 46814-46815, 46833- 

46908, 46937-47006, 47101-47109.
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pedig szintén japán, valamint indiai anyaggal gazdagította az Ázsia-gyűjteményt.57 Ugyancsak 
nem szünetelnek a már ismert kereskedőktől való kiegészítő vásárlások58 (Bettanintól 1904- 
ben,59 1907-ben,60 Alexandertől61 1909-ben). A korábbi nagyobb expedíciók anyagából is 
fel-felbukkan néhány száz tárgy a századforduló utáni években.62 1907-ben több mint félszáz 
török és indiai néprajzi tárgy került át a „keleti mintatárból” a Néprajzi Osztályra.63

1904-ben és 1905-ben két vásárlás eredményeként jött létre a múzeum (mongol és 
tibeti) lámaista törzsanyaga. Hans Ledértől64 több mint ezer értékes tárgyat vett ekkor a Nép
rajzi Osztály. Leder 1903-ban mutatta be gyűjteményét Bécsben, majd felajánlotta több euró
pai múzeumnak megvételre. A német utazó 1891-1892-ben, 1899-ben és 1902-ben utazta 
be Mongóliát. A többezernyi65 összegyűjtött, elsősorban mongol lámaista tárgy egy jelentős 
része Bécsbe (813 darab), Budapestre (905 darab), Lipcsébe (1199 darab), Stuttgartba (1000 
darab) és Hamburgba került, elsősorban az egyes múzeumok fizetőképessége arányában. 
Jellemző módon a budapesti múzeumban a megvett tárgyak „tibeti” jelzővel kerültek a törzs
könyvbe, majd az összes dokumentumba, noha Leder sohasem járt Tibetben. A tárgyak mú
zeumi megvételéhez az adott időpontban elsősorban a területről és tárgytípusból való hiány 
játszotta az elsődleges szerepet, valamint a viszonylag kedvező ár.66 A gyűjtemény valós ér
téke ugyanakkor csak a legutóbbi évtizedekben kezdett nyilvánvalóvá válni. Ezek esetében 
ugyanis a lámaizmusnak egy nagyon jellegzetes, földrajzilag perifériális területéről van szó, a 
klasszikus tibeti stílusnak egy populárisabb, kevésbé művészi, sokkal inkább iparos készítésű 
változatáról. A korábbi kutatás és gyűjtés a központi, klasszikus stílus példányaira koncentrált 
egészen addig, míg egyfajta telítettség nem lépett fel ezen a téren. Azaz egy idő után egyre 
kevesebb új, még ismeretlen tárgy bukkant fel innen. Ekkor kezdett érdekessé válni a perem
terület és annak művészi sajátosságai.

57 Flesch 1897-ben egy kisebb kollekciót adott a múzeumnak (ltsz.: 11261-11266), 1900-ban azonban 
már egy 298 darabból álló, elsősorban Japánból, Sziámból és Ceylonból való gyűjteményt, köztük 12 
kardot, 6 íjat nyílvesszőkkel, 2 teljes páncélt (ltsz.: 31197-31252, 107086-107135), 1907-ben további 
256 darabot Indiából (ltsz.: 74471-74705). 1913-ban és 1914-ben folytatta az ajándékozást (ltsz.: 
106284-106367, 107087-109386), ezek közül azonban több száz darabot később elvitt (NMI 
29/1921).

58 Néhány esetben -  valószínűleg pénzszűke miatt -  meghiúsulnak vételek. 1903-ban a már ismert 
Umlauff Museum több száz afrikai és 200 Amur-vidéki tárgyat ajánlott fel -  sikertelenül. NMI 
59/1903. A lipcsei cseretárgyak jegyzéke.

59 388 kelet-ázsiai tárgyat vett a múzeum, ltsz.: 54322-54500, 55001-55209.
60 NMI 54/1907. Bettanin régiségkereskedőtől tárgyvásárlás.
61 Eugen Alexander orosz műtárgykereskedő volt, (múzeumi) megrendelésre is gyűjtetett, elsősorban az 

orosz birodalom területén élő kis népektől. 1909-ben a törzskönyv szerint 227 nyugat-szibériai tárgyat 
vásárolt tőle a múzeum (ltsz.: 77854-78030, 78031-78072, 78073-78074).

62 Zichytől 1903-ban 116 kaukázusi (ltsz.: 44302-44417), 30 kínai (ltsz.: 47423-47437, 48342-48356), 
1905-ben 2 (ltsz.: 58901-58902), 1908-ban további 218 (ltsz.: 75683-75724; 75784-75959), vala
mint Xántustól 169 darab (ltsz.: 58133-58134, 109811-109977).

63 Ltsz.: 74477-74484, 74493-74546, 74701-74705. NMI 45/1907. Kimutatás a MNM Néprajzi Osztá
lya által a keleti mintatárból kiválasztott tárgyakról.

64 1904-ben 300 darabot (ltsz.: 55815-56114), 1905-ben további 500-at és 105-öt (ltsz.: 57037-57882, 
58135-60514).

65 Leder csak a legutolsó mongóliai útjáról 4000 néprajzi tárgyat hozott ( J isl  1963. 34).
66 Leder a megélhetése érdekében kénytelen volt felkínálni és akár áron alul eladni tárgyait.



Ugyancsak a Leder-gyűjteményben található az a faragott figurasorozat, melynek 
nagy része „cam” táncosokat ábrázol (ltsz.: 55897-55920). Ugyanebből a sorozatból őriznek 
a bécsi és a lipcsei múzeumban is darabokat. Ezek a faragványok valójában azért váltak érde
kessé, mivel nyilvánvalóan Leder rendelésére készültek. Ezen az egy alkalmon kívül sem 
előtte, sem utána nem faragott senki ilyeneket a gyűjtés helyszínén, a mongol vagy tibeti 
lámaista kultúrában ilyen figurák egyszerűen nem léteztek. Éppen ezért nehezen jellemez
hetnénk őket a hagyományos néprajzi tárgy jelzővel, ráadásul elkészítésük módja sem külö
nösképpen művészi kvalitású. Ugyanakkor az egyszeriségük és az a tény, hogy egy helybeli 
egy számára nem ismereden médiumon -  fafaragáson -  keresztül ábrázolta a szintén ismert 
szertartási táncok kulcsszereplőit, különlegessé teszik a figurákat. Ebből a szempontból ez a 
sorozat mutat némi párhuzamot a mintával (lásd a Zichy-féle kaukázusi szőnyegsorozatot), 
mivel a gyűjtő számára fontos részleteket, jellegzetességeket ragad ki (ebben az esetben pél
dául karakterisztikus tartásokat, mozdulatokat, viseletét), ugyanakkor itt több más szempont 
is felmerül. Leder hagyományos, iparos fafaragókkal készíttette el a szobrokat, velük festette 
ki, és nem egyszerűen valamilyen létező tárgy részletét reprodukáltatta. így egy önálló kate
góriájú tárgytípus jött létre, amelynek a hagyományos kategóriákba való besorolása (néprajzi 
tárgy, művészi tárgy) nem könnyű.

A Leder-gyűjteményből készítésbeli és gyűjteménybeli ritkasága teszi világviszony
latban is különlegessé az egyetlen hímzett, Zöld Tárát ábrázoló thangkát (ltsz.: 57106). Ez 
egy festett thangka felhasználásával készült, melynek felületét selyemszálakkal hímezték ki 
úgy, hogy a különböző színű felületeket betöltsék. További érdekessége a tárgynak, hogy hím
zése abbamaradt, körülbelül félig készült el.

1905-ben egy hetvendarabos elő-ázsiai szőnyegminta-kollekciót (ltsz.: 60563- 
60633) ajándékozott egy Aljóbián nevű személy a múzeumnak, ugyanabban az évben egy 
félezer darabból álló kínai, indiai gyűjteményt (ltsz.: 68296-68856) kapott a múzeum egy 
Gillning nevű gyűjtőtől szintén ajándékképpen.

Még 1904-ben vásárolt a múzeum Baráthosi Balogh Benedektől 633 japán tár
gyat,67 melyeket 1905-ben leltároztak be. Ezeket Baráthosi Balogh az 1903-1904-ben Japán
ban töltött egy év alatt gyűjtötte össze. A korabeli kritika „bazárárunak” minősítette a gyűjte
ményt (B a la ssa  1952a. 195), bár az anyag összetételében és minőségében a Xántus által 
gyűjtött japán tárgyegyütteshez hasonlítható.

Ezeknél a tárgyaknál jóval ismertebb és gazdagabb azonban Baráthosi Balogh 
Amur-vidéki és ajnu gyűjteménye, melyeket 1904-től 1914-ig négy jelentősebb gyűjtőútja so
rán vásárolt. Ez a gyűjtés több ezer tárgyból áll, és világviszonylatban az egyik legjobb és leg
nagyobb ilyen jellegű tárgyi anyag. Az Amur-vidéki gyűjtését a Nemzetközi Ázsiai Társaság 
Magyar Bizottsága is támogatta, mivel ez a terület a tudományosan nagyon kevéssé ismertek 
közé tartozott.

Baráthosi Balogh távol-keleti gyűjtése a gyűjtő szándéka szerint a „rokon” népek 
csoportjába került volna. Őt ugyanis sok más gyűjtő elődjéhez hasonlóan élénken foglalkoz
tatta a magyarok őstörténete, ezért autodidakta módon képezte magát. Úgy gondolta, hogy 
a legnagyobb hiány az összehasonlító adatok szempontjából a kelet-ázsiai térségben lakó és 
elsősorban a mandzsu-tunguz nyelveket beszélő népekre vonatkozóan tapasztalható. Elkép
zelése szerint ezeknek a birtokában lehetne rekonstruálni az urál-altaji „rokonság” korai kul-

67 Ltsz.: 56912-56976, 57327-57442, 58170-59019 között.
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túráját. A múzeum szakemberei ugyanakkor ilyen messzire nem mentek el a „rokon” népek 
lakhelye határainak meghúzásában. Számukra a gyűjtemény az úgynevezett primitív népek 
egyikének életmódját dokumentálta csupán. Több más esethez hasonlóan pedig a gyűjtés ko
rában még nemigen tudták felbecsülni annak tudományos értékét, ritkaságát, egyedi darab
jait, esetleg sorozatait. Nem lehetett tudni, mennyi anyag marad meg az illető területről év
tizedek múltával.

Baráthosi Balogh 1904-től 1914-ig négy jelentősebb utat tett Ázsia legkeletibb ré
szén, egyet pedig európai és ázsiai uráli népeknél:

-  1904-ben Japánban járt.
-  1908-ban és 1909-ben az Amur vidékén gyűjtött elsősorban az olcsák és a 

goldok (nanajok) között.
-  1911-ben Oroszországban és Szibériában kutatott a zürjéneknél és a szamojé

doknál68 a múzeum anyagi támogatásával.
-  1914-ben először Japánba utazott az ajnuk közé, majd az Amur vidékére látoga

tott korábbi gyűjtéseinek kiegészítésére.

Kutatóútjai során több ezer tárgyat sikerült összegyűjtenie -  a legtöbbet az Amur
vidékről, ezenkívül nyelvi feljegyzéseket, rajzokat és fényképeket készített az ott élő népek 
életmódjáról, eszközeiről. A gyűjtött tárgyak, kéziratok és fényképek egy jelentős része a Ma
gyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályára került több részletben, egy másik része külföldi 
múzeumokba (Így például a hamburgi néprajzi múzeumba), egy harmadik része pedig elve
szett az 1. világháború idején. Az ajnuktól gyűjtött tárgyegyüttes budapesti része nagyságá
ban és színvonalában az európai gyűjteményekkel összevetve az első tíz között szerepel, az 
Amur-vidéki az elsők közé tartozik. Ez összesen körülbelül 1400 tárgyat jelent, ebből 327 az 
ajnuktól származik.69 Baráthosi Balogh első Amur-vidéki tárgyaiból 1908-ban már vásárolt a 
múzeum (ltsz.: 76332-76612), legtöbb tárgya azonban 1911-ben került az Ázsia-gyűjtemény- 
be (ltsz.: 81501-82501).

Baráthosi Balogh Benedek legfőbb érdeme a nagyon jó minőségű és jól válogatott 
tárgy-, fotó- és rajzgyűjtemény, jelentősebb tudományos igényű feldolgozás azonban sajnos 
nemigen született tőle. A gyűjteményei összetétele alapján egyértelmű, hogy Baráthosi Ba
logh a gyűjtés időszakában található tárgykészlet minél szélesebb spektrumát szándékozott 
gyűjteni. Ez az ajnu anyag esetében különösen szembeszökő. Baráthosi Balogh olyan tárgya
kat is megszerzett, melyek -  szemben a rituális tárgyakkal, melyek leginkább illettek az ere
deti gyűjtési koncepciójába -  nemcsak hétköznapiak és számos esetben végtelenül egysze
rűek (például letört ág fogasként) voltak, hanem kifejezetten turista jellegűek.70 Ugyanakkor

68 1912-ben több mint ezer zűrjén és európai nyenyec tárgyat (valamint fotót) adott át a múzeumnak en
nek a kevéssé ismert északkelet-európai expedíciójának eredményeként (ltsz.: 95841-95843, 98701- 
99553, 99635-99761).

69 Ltsz.; 128475-128798. Bár ezeket Baráthosi Balogh még 1914-ben gyűjtötte, a tárgyak az 1. világhá
ború miatt csak 1929-ben kerültek a múzeumba kalandos út után. Az eredetileg 977 darabos ajnu 
gyűjtésből Baráthosi Balogh először 313 tárgyat választott ki a budapesti múzeum számára, 385 dara
bot megtartott magának, 279-et pedig a hamburgi Völkerkunde Museumnak adott a gyűjteménynek Ja
pánból Európába szállíttatásáért cserében.

70 Lásd a 128688 leltári számú művirágot.
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a rituális tárgyainak aránya magasabb a hétköznapiaknál. Ez utóbbiakon belül elsősorban a 
vadászat érdekelte. Az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó darabok aránya a második legma
gasabb a gyűjteményén belül. Ugyanakkor több tárgytípus (például női viselet, fejviselet) tel
jesen hiányzik kollekciójából.

1907-ben átrendezték a múzeum úgynevezett szemléltető gyűjteményét, kiállítását, 
kibővítve azt az újonnan érkezett expedíciók anyagával (például Almásy). A kiállítás fele to
vábbra is magyar anyag, a másik fele „rokon és primitív” népeké volt. A nyilvános kiállítás 
mellett egy tudományos gyűjteményt is összeállítottak, mely csak a kutatók számára volt hoz
záférhető, és amely a szemléltető gyűjtemény tárgyainak sorozatait tartalmazta.

1906-tól ugrásszerűen megnőtt a Néprajzi Osztálynak a tárgyvásárlásra fordítható 
kerete.71 Ennek köszönhetően a múzeumnak volt fedezete arra, hogy külsősöket alkalmaz
zon rendszeres, intenzív tárgygyűjtésre, mivel a saját személyi kerete ehhez nem lett volna 
elegendő. így tudták finanszírozni Györffy István (Törökország), Mészáros Gyula (Baskírföld 
és Törökország), Prinz Gyula (Kelet-Turkesztán), Báthori Ferenc (Lappföld) és Baráthosi Ba
logh Benedek (Amur-vidék) gyűjtéseit. Az éves keretből magángyűjteményekből is vásárolt a 
múzeum kisebb gyűjteményeket.72

Természetesen a múzeum régebbi barátai továbbra is ajándékoztak az Ázsia-gyűj- 
teménynek tárgykollekciókat. A világutazó és amatőr őshazakutató Vojnich Oszkár orvos 1909- 
ben 45 kínai, ceyloni, Fülöp-szigeteki és polinéziai tárgyat adott a múzeumnak,73 1912-ben 
pedig 10 sziámi tárgyat (ltsz.: 100699-100708).

Az 1910-es évekhez közeledve így egy sor gyűjtéssel bővült tovább a múzeum 
Ázsia-gyűjteménye. Prinz Gyula Kelet-Turkesztánból hozott haza értékes tárgyegyütteseket74 
két expedíciójának eredményeként, noha Prinz érdeklődési köre -  Almásyéhoz hasonlóan -  
főképp földrajzi volt (Prinz 1908. 74). 1906-1907-ben közös úton vett részt Almásyval 
(Prinz 1911a; 1911b. 7), 1909-ben önállóan tért vissza Kasgar környékére és a Pamír-hegy- 
ségbe (Prinz 1911b. 153). Prinz ezekkel a gyűjtéseivel földrajzilag nagyon jól kiegészítette 
Zichy és Almásy korábbi nyugat-turkesztáni gyűjtéseit, lefedve Turkesztán Kínával határos ré
szét is, a mai Pakisztán területét, ahonnan addig nemigen ismerünk rendszeres néprajzi gyűj
tést. Az 1911-ben kiadott második könyvében Prinz (1911b) számos fotót közölt a múzeum
nak adott tárgyairól, akárcsak a Néprajzi Értesítőben közölt cikksorozatának befejező részé
ben, megfelelő magyarázatokkal (Prinz 1913).

Mészáros Gyula orientalista 1906 őszén utazott ki a Volga vidékére, ahol másfél évig 
gyűjtött, kutatott csuvasok, tatárok között a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság Magyar 
Bizottságának a kiküldetésében75 (Mészáros 1908. 227). 1909-ben Baskírföldön vásárolt tár
gyakat a múzeum megbízásával.76 Ezek a tárgyak azután átkerültek az Európa-gyűjteménybe.

71 A korábbi 6 ezer Ft-ról 35 ezerre. Ez a Csillag utcából az Iparcsarnokba való költözésnek volt köszönhető.
72 Tóth Jenőtől 1910-ben tibeti, sziámi, kínai és indiai tárgyakat, összesen 46 darabot. 1912-ben Köllő 

Rezső adott el 157 darab elő-ázsiai tárgyat (ltsz.: 108578-108734).
73 Ltsz.: 78078-78125, 78301-78307, az eredeti jegyzék: 88/1909.
74 1908-ban 7 sírzászlót ajándékozott a múzeumnak néhány apróbb tárgy mellett (ltsz.: 74762-74763, 

76289-76297), 1910-ben egy 86 darabos gyűjteményt hozott haza (ltsz.: 83475-83560).
75 Prinz és Mészáros expedícióit a Nemzeti Múzeum és a Nemzetközi Keletázsiai Társaság közösen tá

mogatta. Prinz 500 koronát kapott a múzeumtól, 800-at a társaságtól néprajzi tárgyak vásárlására (P r in z  

1911c. 69).
76 Ltsz.: 79786-79806, 79950-79992, 80106-80115.
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1910-1911-ben ugyanő77 több mint hatszáz törökországi tárgyat gyűjtött (ltsz.: 94353-94830, 
96590-96707) módszeresen a múzeum finanszírozásával fél éves kint tartózkodása eredmé
nyeképpen Konstantinápolyban és Kis-Azsiában. Ezek 1912-ben kerültek a leltárkönyvbe.

Pilsudskitól csaknem 84 tárgyat vásárolt 1910-ben a múzeum a lengyel kutató 
később világhírűvé vált szahalini ajnu anyagából (ltsz.: 86448-86531). Vojnich Oszkár 1909- 
ben kínai darabokat ajándékozott az Ázsia-gyűjteménynek. 1911-ben újabb -  ezúttal a chica
gói Field Museummal való -  csere révén jutott a múzeum jelentős számú Fülöp-szigeteki és 
indonéz néprajzi anyaghoz.78

1910-ben a Néprajzi Osztály két helyen rendezett kiállítás segítségével mutatta be 
az előző három évben szerzett gyűjteményeit. A kisebbikben -  mely a nemzetközi és rokon 
népek anyagából állt -  Mészáros, Baráthosi Balogh, Prinz,79 illetve Vojnich ázsiai tárgy
együtteseit, valamint Báthori lapp, Torday nyugat-afrikai gyűjtéseit láthatták a látogatók.

1912-ben a hatalmas méretű Mészáros-gyűjtés mellett két vásárlást érdemes meg
említeni. Bárány Nándor magángyűjtőtől közel 100 ceyloni tárgyat (ltsz.: 98013-98114), Fü- 
lep Jenőtől pedig egy 68 darabos indiai gyűjteményt (ltsz.: 99566-99614) vett a múzeum.

1912- ben időszaki kiállításon mutattak be egy keresztmetszetet Zichy gyűjtéseiből 
Vojnich, Flesch és Döhring ajándékaival együtt. Az apropót annak a Zichy-hagyatéknak a nép
rajzi anyaga adta, mely ugyanebben az évben került a múzeumba a fővárostól. 1913-ban 
újabb kiállításon mutatták be az új szerzeményeket,80 melyhez vezető is készült. 1916-ban új
ra kiállítást állítottak fel a Zichy-gyűjtemény és az újabb szerzemények bemutatására.

1913- ban Semayer Vilibáld -  1902-től a Néprajzi Osztály vezetője -  tanulmányt 
közölt a Néprajzi Értesítőben a Néprajzi Osztály utolsó tíz évéről. Ennek az összegzésnek 
az egyik visszatérő motívuma -  akárcsak a korábbiaknak, illetve későbbieknek is - ,  hogy az 
előző időszakban rendszertelenül és nem szakemberek gyűjtöttek, míg a legutolsó években 
ez megváltozott és csak „muzeális, jó tárgy” került a múzeumba (ez Jankónál [1902b], majd 
Bátkynál [1926b] ugyancsak megjelenik). A múzeum feladata a világ összes kultúrájának a be
mutatása maradt. A múzeum 1902-es állapotához képest (mikor 30 000 tárgy volt az összes 
gyűjteményben) a gyűjtemények 80 000 darabbal gyarapodtak (S e m a y e r  1913.186-188). Az 
Ázsia-gyűjteményben ugyanakkor nem ilyen szembeszökő a növekedési arány. A századvégi 
nagy mennyiségű tárgygyarapodás nagyjából megismétlődött a század első tíz-egynéhány évé
ben. 1903-ban az Almásy-anyag és a Flesch-ajándék révén, 1904-ben és 1905-ben a Leder- 
gyűjtemény első és második része miatt az átlagosnál (azaz 60-80 darab tárgy évente) jelen
tősebben emelkedett az ázsiai tárgyak száma. 1908-ban Baráthosi Balogh első Amur-vidéki 
gyűjteménye növelte az éves gyarapodást, a második révén pedig 1911-ben 1014 tárggyal lett 
nagyobb a múzeum ázsiai kollekciója. Újabb nagy gyarapodás történt 1912-ben Mészáros tö
rök gyűjtése révén. Semayer (1913. 189) a múzeum anyagán belül kiemelte a turkesztáni és 
finnugor gyűjtemények értékét, valamint az ázsiai (Kaukázus, Észak-Szibéria, Kelet-Ázsia, 
Kis-Ázsia) kis népek néprajzi tárgyanyagát.

77 Ekkor már a múzeum segédőreként dolgozott.
78 150 tárgy érkezett (ltsz.: 90706-90855), Szumátráról, Mindanaóról, Luzonról, Borneóról és a Fülöp- 

szigetekről.
79 Ezek mind gyűjtések voltak.
80 A z  1900-as é v e k tő l  re n d s z e re s s é  vá lt, h o g y  a z  ú j o n n a n  s z e r z e t t  g y ű j te m é n y e k e t  „ k ö z s z e m lé re ” á ll í to t 

tá k  k é té v e n te  (S e m a y e r  1913.188).



1913-ban az előző évihez hasonló nagyságú gyarapodást ért el az Ázsia-gyűjte- 
mény, főképp Tóth Jenő indiai gyűjteményének megvétele révén.81 Flesch 1913-ban és 1914- 
ben csaknem 500 indiai és japán tárgyat helyezett el letétként a múzeumban,82 ezeket azon
ban 1921-ben elvitte.

Szintén 1914-ben került a múzeumba az az egészen kicsi -  csupán három múlt szá
zadi darabból álló -  turkesztáni gyűjtemény hagyaték formájában, mely egyetlen szempont -  
a használójuk személye -  miatt érdemel figyelmet. Ezek a tárgyak ugyanis Vámbéry Árminé 
voltak (ltsz.: 110142, 110143, 110145), aki 1863-ban dervisként bejárta Khivát, Bokharát és 
Szamarkandot.

A magángyűjtőktől való vásárlás nem szünetelt ezekben az években sem. 1914-ben 
Pázmán Ferenc adott el a múzeumnak 89 tárgyat, melyeket Ázsia „klasszikusnak” számító te
rületeiről: Törökországból (ltsz.: 103517-103519, 103525), Indiából,83 Mongóliából (ltsz.: 
103316-103317), Koreából (ltsz.: 103314), Japánból (ltsz.: 103285-103560) és Kínából (ltsz.: 
103320-103344) szerzett be a gyűjtő. 1915-ben újabb fotóanyagot vásárolt egy magángyűj
tőtől a múzeum, ezúttal is Ázsia különböző vidékeiről (Szibéria, Mongólia, Kína, Kaukázus) 
származó, 77 darabból álló gyűjteményt Hatvani Imrétől (ltsz.: 114811-114886).

Az 1. világháborúval véget ért a Néprajzi Múzeum távoli kontinensekről szárma
zó gyűjteménygyarapodásainak első, nagy korszaka. Magyarország függetlenné válásával meg
szakadtak a korábbi évtizedekben a Monarchia révén messzi vidékekig nyúló kapcsolatai, 
ugyanakkor a háború- és területvesztés is fokozta az elszigeteltséget.

Bátky, aki 1919-ben vette át Semayertől a Néprajzi Osztály vezetését, 1926-os cik
kében bírálta a múzeum megelőző időszakának gyűjtési koncepcióját és gyakorlatát, melyet 
ötletszerűnek tartott, alkalmi vásárlásokon alapulónak. A múzeum szerinte abban az időszak
ban nem foglalkozott tudományos feladatokkal.

A néprajzi gyűjtések a két világháború között Eurázsiára összpontosultak, és mennyi
ségükben, gyakoriságukban nagyon nagy mértékben visszaszorultak. A helyzetet jellemzi, hogy 
ebben az időszakban Tagán Galimdsánon84 kívül, aki az Ázsia-gyűjteményt, illetve török-tatár 
részlegét kezelte, ennek a korszaknak a második felében, az Ázsia- és a többi nemzetközi gyűj
teménynek egyáltalán nem volt néprajzos muzeológusa.85 A háború miatt 1917 és 1920 között 
alig volt tárgygyarapodás. Rendszeres gyűjtés csupán 1921-től indulhatott meg. A nagymértékű 
pénz- és emberhiány azonban szinte minden kísérletet eleve kudarcra ítélt.86 A megvalósult ke
vés gyűjtés közül kiemelkedők mégis Györffy István 1920-as87 és Tagán Galimdsán 1937-es és 
1939-es88 törökországi gyűjtései kis-ázsiai nomád törökök között.

81 364 darab, ltsz.: 100337-100536, 100539-100685, 100709-100725.
82 Ltsz.: 105025-105132,106284-106367,107087-107135,107843-107893,109365-109386,109612- 

109731.
83 Ltsz.: 103299, 103469, 103505, 103561.
84 1936-ban kezdett gyakornokként dolgozni a múzeumban, 1944-ben Németországba távozott.
85 Noha többek között Gunda Béla és Fél Edit is dolgozott időszakosan a nemzetközi gyűjteményekben 

az 1930-as évektől.
86 1928-ban például a háború előtti pénznek csupán egy hetedrésze jutott tárgyvásárlásra és gyűjtésre.
87 Fotói: F 33252-33371, F 33710- 33735.
88 A kevés pénz miatt csak kevés tárgyat tudott gyűjteni (ltsz.: 136011-136017). Elsősorban fényképeket 

készített, összesen csaknem kétezret. Ltsz.: F 79219-79418, F 80605-80611, F 80682-80881, F 81277- 
81823, F 84052-84881.
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Ebben a korszakban nemcsak tárgygyarapodások történtek az Ázsia-gyűjtemény- 
ben, hanem az esetenkénti cserék és selejtezések mellett egy egyszeri viszonylag nagy szá
mú tárgycsökkenés is. Flesch Aladár ugyanis elvitte a korábban letétbe helyezett tárgyainak 
egy részét, melynek döntő hányadát Japánból hozta.89 Ezek a tárgyak ugyanakkor már be 
voltak leltározva.90

A korábbi évtizedekre jellemző nagyobb és tárgygyűjtést is végző expedíciók ek
kor már nem indultak (például 1927-ben terv született török népekhez induló néprajzi ex
pedícióról), ezek azonban alig hoztak haza tárgyakat. Magángyűjtőktől is csak elvétve tudott 
tárgyakat vásárolni a múzeum.91 Ilyen körülmények között felértékelődött a néprajzi fotók 
szerepe. 1924-től 1939-ig több mint tíz nagyobb ázsiai fotógyűjteményt kapott a múzeum, il
letve gyűjtöttek néprajzosok.92

A két világháború közötti időszakban -  az 1919 és 1945 közötti 27 évben -  ösz- 
szesen két évben -  1920-ban és 1921-ben -  érte el az Ázsia-gyűjtemény tárgygyarapodása az 
ádagosnak tekinthető éves 60-80 darabos mennyiséget. Az egyetlen kivételes év csak erősíti 
ezt a megállapítást. 1928-ban ugyanis egy 324 darabos ajnu gyűjteménnyel lett gazdagabb a 
múzeum. Ugyanakkor ezt az anyagot Baráthosi Balogh még 1914-ben gyűjtötte, és az 1. vi
lágháború miatt keveredett el hosszú ideig.

1920-ban 27 teremben kiállították a magyar és nemzetközi anyagot (B átky  1922a). 
A meglévő tárgyaknak egyharmada szerepelt a kiállításon. A bemutatás szerkezete követte 
az 1898-as hármas sémát -  magyarországi (11 terem), „rokonsági” (3 terem) és tengeren
túli (13 terem).

1926-1927-ben ismét kiállításon mutatták be a múzeum magyar és nem magyar 
(„rokonsági és tengerentúli”) osztályainak anyagát. A magyar anyagot az első emeleten, a 
nemzetközit a másodikon helyezték el. Ez utóbbihoz ugyanakkor nem volt specialista. 
A nemzetközi rész megtartotta a korábbról ismert felépítését, azaz „rokon népek”, „szomszéd 
népek” és „tengerentúli anyag” egységekre tagolódott (FÉL 1943. 257).

A múzeum gyűjtési területei -  megtartva az egyetemesség, a világ népei bemu
tatásának igényét -  ebben az időszakban már élesebben rangsorolódtak. Az elsődleges 
feladat a hazai gyűjtés lett, másodsorban az „ugor” és „török” népek („rokonság”) kuta
tása, más területekkel való foglalkozásra azonban csak esetlegesen, alkalomszerűen lát
tak lehetőséget.

Az 1930-as évektől a 2. világháborúig a gyűjtések szünetelésével párhuzamosan a 
raktárak, gyűjtemények rendezése került előtérbe. 1940-ben Tagán Galimdsán revideálta az 
Ázsia-gyűjteményt.

89 NMI 29/1921. Flesch-gyűjtemény visszaadása tárgyában levél és elismervény.
90 Ltsz.: 105025-105132,106284-106367,107087-107135,107843-107893,109365-109386,109612- 

109386.
91 Az 1930-as években általában szüneteltek a gyűjtések a múzeumban (BajíTUCZ 1936b. 160).
92 1924: 296 darab, ismeretlen Kelet-Szibériából (F 50595-50890), 1928: 55 darab, Teszák Károly Bas

kírföldről (F 58831-58885), 1929: 151 darab, Baráthosi Balogh Japánból (F 60093-60243), 1929: 
104 darab, Ernyey József Törökországból (F 59558-59661), 1934: 650 darab, Vojnich Oszkár Ázsiá
ból (F 69662-70311), 1936: 60 darab, ismeretlen Japánból (F 72800-72869), 1937: 17 darab, Tasnádi 
Kubacska Kínából (F 77660-77676), 1937: 68 darab, ismeretlen Indiából (F 75058-75125), 1938 és 
1939: Tagán Galimdsán Törökországból.



A Néprajzi Múzeum 2. világháborús veszteségeit 10%-ra becsülték (Balassa  1954b. 
300).93 Az Ázsia-gyűjtemény veszteségeiről nem készült jegyzék. A múzeum teljes tárgyállo
mányának tényleges hiányát 8000 darabra tették 1960-ban, ebből a legtöbb tárgy az 1922-es 
orkán idején sérült meg.94

A 2. világháború után a múzeum finanszírozása jelentősen javult, így a Nemzetkö
zi Osztályon 1947-től már négy, 1949-től öt muzeológus dolgozott. Az Ázsia-gyűjtemény szét
válogatását Diószegi Vilmos és Kodolányi János végezte el. Egy 1948-as jelentésében Balassa 
Iván, a Magyar Osztály vezetője panaszkodik is, hogy a Nemzetközi Osztály több juttatást kap, 
mint a Magyar Osztály. 1949-ben elkészült az „ázsiai törzskönyvi kijegyzés”. A nemzetközi 
gyűjtemények máig meglévő felosztásának létrejöttével a leltárkönyv másolását már gyűjtemé
nyenként végezték el.95 Ekkor került a korábban együtt tárolt indonéziai és ázsiai anyag kü
lön terembe 96 Az Ázsia-gyűjtemény muzeológusa végül Diószegi Vilmos lett, aki 1949-ben 
elkészítette a tárgycsoportok szerinti osztályozást, valamim a földrajzi utalókat. A részletes fel
dolgozómunkát Diószegi érdeklődésének és képzettségének megfelelően a mandzsu-tunguz 
(azaz a Baráthosi Balogh gyűjtötte) anyaggal kezdte. Ehhez 1948-ban sikerült megszereznie 
Baráthosi Balogh Amur-vidéki gyűjtéséből származó, ám még a gyűjtő feleségének a tulajdo
nában lévő amulett- és kéregrátét-sorozat 107 darabját (ltsz.: 141037-141146).

1949-ben Fél Edit osztályvezető vezetésével elkészítették a Nemzetközi Osztály ki
állítás-tervezetét, mely az Idegen népek magyar kutatói címet viselte97 és az „őstársadalmak” életét 
szándékozta ábrázolni a látogatóknak. Az év végén megnyitották azután az állandó kiállítás 
nemzetközi részét,98 ahol három teremben az „őstársadalmak” három fokozatát mutatták be.

1949-ben 15 perzsa tárgyat adott át a Néprajzi Múzeum a Hopp Ferenc Keletázsiai 
Művészeti Múzeumnak. Ezek mind leltári szám nélküli, 18-19. századi fegyverek voltak.99

Bár a múlt század végén és a 20. század első felében is próbálkoztak védekezni a 
molyok és egyéb, tárgyakra veszélyes kártevők ellen -  például „szénkéneggel” - , a tárgyak 
rendszeres restaurálásáról ebben az időszakban nem lehetett beszélni. A 2. világháború előtt 
nem létezett önálló restaurátorműhely sem a múzeumban, először 1948-ban hozták létre. 
Mindez azt eredményezte, hogy évente rendszeresen ádagosan 20-30 tárgyat kellett leselej
tezni. 1949-ben G. Nagy Piroska és Bodrogi Tibor drámai hangú feljegyzést készített a Nem
zetközi Osztály tárgyainak állapotáról.100 E szerint az osztály tárgyait egészen addig nem res
taurálták, egy részük már elpusztult, nagy részük pedig pusztulófélben van.

Az 1949-es VIT-kiállítás kapcsán101 -  készülve egy átfogó nemzetközi kiállításra -  
fogalmazódott meg Bodrogi Tibor részéről, hogy a nemzetközi gyűjteményekből hiányzik a 
„legújabb anyag”.

93 NMI 17/1945. Jelentés a Néprajzi Múzeumot ért háborús károkról.
94 NMI 863/1961/01/90. Tárgyak restaurálásával kapcsolatban.
95 NMI 117/1949. Jelentés a Néprajzi Múzeum leltárkönyvének lemásolásáról.
96 NMI 160/1949. Rendelkezés tudományos kutatók (íiatal) foglalkoztatása tárgyában.
97 NMI 14/1949. A Néprajzi Múzeum kiállítási tervezete. 1946 és 1949 között a Néprajzi Múzeum öt 

kiállítást rendezett, de ezek között nem volt etnológiai (NMI 230/1949. Jelentés a Néprajzi Múzeum 
által, 1946 óta rendezett kiállításokról).

98 NMI 220/1949. Világifjúsági Találkozó résztvevőinek látogatása budapesti intézményeknél.
99 NMI 235/1949. Átvételi elismervény a Hopp Ferenc Múzeum által átvett keleti tárgyakról.

100 204/1949. Jegyzőkönyv Szalay Zoltán ügyében tartott házivizsgálatról.
101 Az ott kiállított tárgyakat -  elsősorban szibériai, indonéz textileket -  szerették volna letétként megsze

rezni a múzeumnak, sikertelenül.
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1950-ben a Nemzetközi Osztályon tervet készítettek a külföldi múzeumokkal va
ló cserére. E mögött az elképzelés mögött mindenképpen ott található az a feltevés, hogy 
hosszú évekig leheteden lesz külföldön vagy Európán kívül gyűjteni. A félelem jogosnak bi
zonyult, 1949-től 1958-ig az Ázsia-gyűjtemény gyakorlatilag csak egy-egy darabbal gyarapo
dott évente -  az 1948-as Baráthosi Balogh anyag megszerzésén kívül.102 így ennek a korszak
nak a tárgyait kizárólag egyedi tárgyakként lehet értékelni. Ebből a szempontból érdekes az 
a két-két ceyloni maszk, melyet 1949-ben és 1952-ben tudott vásárolni a múzeum (ltsz.: 
141584-141585, 52.90.7-52.90.8), és amelyek újabb változatként jól kiegészítették a század- 
fordulón vett, múlt században készített ceyloni maszkokat. 1955-ben Bodrogi Tibor vett 7 
jünnani tárgyat a múzeumnak kínai tanulmányútja során (ltsz.: 55.84.1-55.84.7).

1950-ben Fél Edit és Diószegi Vilmos részt vett a Fővárosi Képtárban a Kelet
ázsiai Múzeummal közösen rendezett Korea művészete című kiállítás készítésében. Az 1951-ben 
Kecskeméten rendezett kiállításon indonéz és indiai tárgyakat mutattak be az Ázsia-gyűjte
mény anyagából.

1950-ben a Nemzeti Osztály gyűjteményeiben nagyjából 40 000 tárgyat őriztek, 
ennek negyedrésze volt ázsiai.103

1953-ban indult meg Diószegi Vilmos, az Ázsia-gyűjtemény akkori muzeológusa 
kezdeményezésében az úgynevezett „Sámánhit archívum” létrehozása. Ezt az eredeti elkép
zelések szerint a gyűjteményen belül állították volna fel, és tárgyakat, illetve egyéb dokumen
tumokat (fotókat, kéziratokat) tartalmazott volna (Diószegi 1958. 247). Diószegi első kuta
tóútjain igyekezett összegyűjteni a szibériai sámánizmusra vonatkozó összes irodalmat, vala
mint a szovjetunióbeli múzeumok tárgyi anyagának fotóit A következő években végzett 
tárgy- és szöveggyűjtései szintén ehhez a feladathoz kapcsolódtak.

Az 1950-es évek közepétől a nemzetközi gyűjtemények muzeológusai egyre gyak
rabban tudtak külföldre utazni. Ezek az utak legtöbbször kulturális egyezmény keretében 
történtek meg, kiállításrendezéssel egybekötve. Ugyanakkor bizonyosfajta lehetőséget adtak 
a kutatásra, egészen kis gyűjtésekre (lásd Bodrogi Kínában 1955-ben). Diószegi is egy ilyen 
alkalommal jutott el egy hónapra Törökországba 1954-ben, ahol amuletteket tudott gyűjteni. 
A 1948 utáni évek első komolyabb ázsiai gyarapodása is cseréhez kötődik. Ennek révén ér
kezett Mongóliából, az ulánbátori Mongol Tudományos és Felsőoktatási Bizottságtól 59 tárgy 
(ltsz.: 58.63.1-58.63.35), melyek a pásztorok mindennapi tevékenységéhez kapcsolódtak.

Kisebb gyarapodások származtak külső kutatók, utazók gyűjtéseinek megszerzésé
ből is. 1956-ban Erdélyi István régésztől tudott a múzeum 7 turkesztáni tárgyat vásárolni (kir
giz, üzbég és tadzsik darabokat, ltsz.: 56.70.1-56.70.7). 1962-ben az Ázsia-gyűjtemény 34 
vietnami tárgyat (ltsz.: 62.9.1-62.9.34) kapott ajándékba, köztük két női öltözetet és két száj
orgonát, Mongóliából pedig egy jurtát (ltsz.: 62.151.1). Szintén ajándékként jutott hozzá 
Baktay Ervin 1922-ben használt nyugat-tibeti (ladakhi) viseletéhez és lószerszámához (ltsz.:
62.154.1-62.154.4). 1960-ban a Történeti Múzeum 65 török ékszert adott át a Néprajzi Mú
zeumnak (ltsz.: 60.77.1-60.77.65).

102 Balassa (1955b. 6) is megemlíti a pangást a nemzetközi gyűjteményeken belül. Ugyanebben az időszak
ban a magyar gyűjtemények 22 000 tárggyal gyarapodtak.

103 Vargha László a nemzetközi tárgyak számát 14 000-re becsülte 1947-ben, ami kicsit távolabb volt a va
lóságtól. NMI 157/1947. A Néprajzi Múzeum hároméves terve. NMI 37/1950. A Magyar Néprajzi 
Múzeum működése a felszabadulás után.
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A 2. világháború után több évtizedig politikai okokból még nehezebb helyzet
be került a távoli népektől való tárgygyűjtés, expedíció, mint a két világháború közötti 
időszakban. Az egyik kivétel, az igazi áttörés az Azsia-gyűjteményen belüli gyarapítás te
kintetében Diószegi Vilmos nemzetközileg is híressé vált, csaknem száz darabból álló sá- 
mántárgy-gyűjteményének a létrejötte volt. Ezek a tárgyak Dél-Szibériából és Mongóliá
ból származnak, és Diószegi négy gyűjtésének eredményei 1957-től 1964-ig. Diószegi a 
Néprajzi Múzeum munkatársaként járta be ezeket a vidékeket. 1957-ben és 1958-ban há
rom-három hónapot töltött burjátok és szibériai törökök között, 1960-ban Mongóliában, 
majd 1964-ben az Altaj hegységben kutatott. Több ezer fényképet készített,104 és csak
nem száz tárgyat gyűjtött. Diószegi sámángyűjtéseinek és tárgyi anyagának a jellegzetes
sége a gyűjtés korszakából, tágabb kontextusából adódik. Abban az időszakban a szibé
riai sámánok már több évtizedes üldöztetést, valamint tevékenységük teljes tiltását tud
hatták maguk mögött. Diószegi így elsősorban a sámánsírokban talált, a használatból ré
gen kikerült viseletdarabokat és eszközöket menthette meg a múzeum számára. Ugyan
akkor még sikerült találkoznia olyan, korábban sámánként működő idős személyekkel, 
akik e tárgyak készítését, használatát, szimbolikáját az emlékezetük alapján részletesen 
ismertetni tudták vele.

1960-ban 71 mongóliai sámántárgyat (ltsz.: 60.96.1-60.96.71) hozott a múzeum
nak, köztük ritkaság számba menő teljes mongol és tuvai sámánfelszereléseket. 6 darab szin
tén mongol sámántárgyat (ltsz.: 60.97.1-60.97.6) Rincsen professzortól kapott a gyűjtemény. 
Diószegi 1962-ben leltározta be a Szibériában gyűjtött 12 sámántárgyat (ltsz.: 62.156.1- 
62.156.12). Halála után leltároztak be még 10 darab általa gyűjtött sámántárgyat (ltsz.:
72.135.1-72.135.10).

1963-ban Molnár Benő hivatalosan járt gyűjtőúton Vietnamban, és 19 tárggyal gya
rapította a gyűjteményt (ltsz.: 68.84.1-68.84.19).

1965 és 1969 között csupán látszólagos a tárgygyarapodás. A leltárkönyvben szere
plő tárgyak ugyanis raktárrendezési számot kaptak, azaz már korábban meglévő, de raktár- 
rendezéskor előkerült szám nélküli (ltsz.: 68.123.1-68.123.1223) vagy egy közös számon be
leltározott tárgyak (például nyilak, amulettek) jelentek meg új számon.105

1972-ben jubileumi kiállítást rendezett a múzeum. Ezen nemzetközi anyagot is be
mutattak az „őstársadalmak” téma köré szervezve.

1980 decemberében azután állandó nemzetközi kiállítás nyílt meg Az őstársadal
maktól a civilizációkig címmel, az Ázsia-gyűjteményből Amur-vidéki, kirgiz, japán, kínai és in
diai tárgyakat mutatva be. A kiállítás előkészítése magával vont egy cseresorozatot, melynek 
során ázsiai és óceániai tárgyakat és tárgysorozatokat cserélt a múzeum elsősorban amerikai 
tárgyakra a belga Emilé Deletaille-jal és a svájci amerikai Everett Rassigával.

1981-ben értékes, 65 darabból álló gyűjteményt (ltsz.: 81.125.1-81.125.65) kapott 
a múzeum Kardos Tatjánától Laoszból. 1984-ben csere révén jutott hozzá egy 117 darabos 
japán gyűjteményhez (ltsz.: 84.49.1-84.49.117), melynek törzsanyaga egy babagyűjtemény. 
1985-ben ajándékként kapott a múzeum egy nagyméretű kazak jurtát (ltsz.: 85.80.1— 
85.80.174) berendezéssel együtt. 1987-ben Vértes László régész hagyatékából 5 indiai, per
zsa, kínai tárgy került a gyűjteménybe.

104 1958-as és 1960-as fotói: F 139238-150912, F 168437-169832; 1964-es fotói: F 190424-190757.
105 1968-ban a számuk elérte a kétezret.



532 Wilhelm Gábor

1989 óta máig csaknem kétévente gyűjt és ajándékoz délkelet-ázsiai tárgyakat a mú
zeumnak Molnár Benő, aki az Ázsia-gyűjtemény muzeológusaként dolgozott a Néprajzi Mú
zeumban az 1960-as években. Összesen kb. 300 tárgy érkezett idáig tőle, Thaiföldről, Laosz- 
ból, Vietnamból, Burmából, Kambodzsából és Indonéziából.106 Az ott élő nemzetiségek min
dennapi eszközeiből igyekszik összeállítani egy gyűjteményt, a megfizethetőség és a szállítha
tóság korlátain belül vásárolva. Molnár Benő az 1960-as években már gyűjtött Délkelet-Ázsia 
vietnami területén, ugyanakkor ezeken a tárgyakon és Kardos Tatjána 1981-es gyűjteményén 
kívül e területen élő -  nem városi -  népektől egyáltalán nem volt a gyűjteménynek anyaga.

Az eltelt csaknem 130 év gyűjtési koncepcióit 
Ö sszefog la lás a következőképpen lehet összegezni az Ázsia-

gyűjtemény fejlesztésének példáján. A nemzet
közi gyűjtemények gyarapításakor a múzeum 1945-ig a „rokon népek” kultúrájának minél tel
jesebb bemutatását tűzte ki célul, mely -  éppen az ebből származó előmunkálatok és gyűjté
sek miatt -  1945 után is hangsúlyos maradt. Földrajzilag az idetartozó terület nem volt min
dig jól körülhatárolható, és időnként gyűjtőnként is változott. Központi részébe azonban 
Ázsián belül Belső-Ázsia, Északnyugat-Szibéria és a Kaukázus tartozott. Peremterületeihez 
számított bizonyos esetekben az Amur-vidék és Elő-Ázsia. Ezekre a vidékekre a múzeum -  
lehetőségei mértékében -  vagy saját expedíciókat vezetett (Jankó, Mészáros, Galimdsán, Dió
szegi), vagy külsős utazókat, kutatókat bízott meg a tárgygyűjtéssel, illetve finanszírozta az 
ilyen jellegű tevékenységeiket (Almásy, Prinz, Baráthosi Balogh). A „rokon” népekkel kap
csolatos gyűjtésen belül jól tetten érhető mindvégig a törekvés a lehetőleg teljes földrajzi, va
lamint tárgytípusok szerinti lefedésre, noha tervszerű időbeli változásvizsgálatokra pénzügyi 
és kapacitásbeli okokból nem nyílt lehetőség. Ezt a gyűjtési és kutatási kört azonban egyfaj
ta paradox helyzet jellemzi. Az eredeti céljuk ugyanis minden esetben egy olyan néprajzi tár
gyi háttéranyag összeállítása volt, amelynek alapján a magyar kultúra tárgyi világának törté
neti értelmezéséhez lehetne közelebb jutni. Sok esetben a gyűjtések tartalmát az határozta 
meg például, hogy a gyűjtő vagy kutató a magyar kultúrának éppen melyik területe iránt ér
deklődött elsősorban. így Zichy, Baráthosi Balogh és Diószegi gyűjtéseiben nagy szerepet ját
szanak a hiedelemvilághoz kapcsolódó tárgyak. Nem szabad ezzel kapcsolatban azt sem el
felejteni, hogy számos alkalommal a tárgyi gyűjtés egy-egy kutatás „mellékterméke” volt csu
pán, mint mondjuk Diószeginél és részben Baráthosi Baloghnál. Másrészt ezekről a gyűjté
sekről a későbbiekben az is bebizonyosodott, hogy az eredeti céljuknak nem felelnek meg. 
Ennek ellenére az összeállított gyűjtemények teljes mértékben képesek voltak függetlenedni 
a gyűjtők szándékaitól. Szerepüket, értéküket ettől kezdve a nemzetközi gyűjteményi, mú
zeumi kontextus határozta meg, az hogy mennyire ritka és teljes tárgycsoportokat tartalmaz
tak a mindenkori szakmai érdeklődés szemében.

A „rokon népek” gyűjtőkörén kívül eső területekről való tárgygyűjtések a gyűj
temény történetében mindvégig esetlegesek maradtak. A század eleji múzeumi koncepció 
szerint ezekről a vidékekről egy minimális mintát kellett összeállítani, melyek „egy bi
zonyos művelődésben fejlődésmenetet tárnak elénk” (Bátky 1922a. 4), és amely egyben 
oktatási, ismeretterjesztő céloknak is megfelel. A konkrét területek kiválasztása alkalmi

106 Az Ázsia-gyűjteménybe kerültek leltári száma; 89.30.1-89.30.47,89.30.209-89.30.212, 93.96.1-93.96.19,
94.94.1-94.94.15, 95.3.1-95.3.16, 96.23.1-96.23.71, 98.3.1-98.3.101.
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körülményeken, kutatók, muzeológusok személyes érdeklődésén, egyedi lehetőségeken 
múlt, mint már Xántus múzeumalapozó gyűjtése esetében is. Hozzá kell tenni, hogy ilyen 
hatalmas földrajzi terület esetében nemigen volt más választás. A gyűjtések tervszerűsége 
abban a pillanatban vált fontossá, amikor a korábbi esetleges szempontok alapján kiválasz
tódott a helyszín.

Valamennyi eddigi ázsiai tárgygyűjtésre egyaránt jellemző, hogy a kiválasztott té
mában, területen megpróbáltak egy lehetőleg reprezentatív tárgymintát összeállítani a kultú
ra vagy a kultúra egy szeletének egészéről.107 Ha például egy etnikum életmódját örökítet
ték meg tárgyakban, a megfigyelt háztartások többsége által használt eszközök közül gyűjtöt
tek össze „jellemző” darabokat. Ha sorozatokat állítottak össze, a feltételezett típusok mind
egyikéből legalább egy „jellemző” példát felvettek a kollekcióba. Máig nem akad példa ugyan
akkor olyan gyűjtésre, mely „mélyfúrást” végezne, azaz például egyetlen háztartásnak az ösz- 
jzes tárgyát reprezentálná függedenül attól, hogy az egyes darabok mennyire tipikusak az 
adott közösségen belül.

A Néprajzi Múzeum Ázsia-gyűjteményében a 
A gyű jtem ény  je len leg i ö ssze té te le  gyűjtemény számítógépes feldolgozása szerint

15 994 tárgy található (ha az utolsó adat 
93.96.19), ha a tárgyak számát a leltározott tételekkel azonosítjuk. Ez a tétel-tárgy azonosítás 
természetesen leegyszerűsíti a dolgot, ugyanakkor néhány száznál nagyobb eltérés a kettő kö
zött nem valószínű. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mivel az 1980-as években kiadott mú
zeumi jelentésekben az Ázsia-gyűjtemény rendre 12 000 körüli darabszámmal szerepelt. 
A múzeumi leltárkönyvben 1965 végén, a záráskor még nincs éves gyarapodási összesítés, 
1966 végén azonban már megjelenik, és innentől kezdve minden évben szerepel, azaz 1966- 
tól kezdve biztosan megbizhatóak az éves gyarapodást mutató számok, melyek minden bi
zonnyal a korábbi éveknek egy becsült tárgyszámához adódtak azután évente. Az 1968-as 
nagyszabású raktárrendezés során kb. 1400 tárgy kapott leltári számot, ezek részben leltári 
szám nélküliek voltak korábban, részben a korábbi gyakorlat szerint több tárgy is szerepelhe
tett egyazon szám alatt (például kötegelt nyílvesszők).108 Flesch letéti anyagából 444 darab 
került vissza a tulajdonoshoz 1921-ben (NMI 29/1921), további néhány száz tárgyat adtak át 
az Iparművészeti Múzeumnak, illetve selejteztek ki. Az előbb említett 12 000 tárgy tehát 
még akkor sem lehet pontos (még mindig csaknem 2000 darabos az eltérés), ha a ténylegesen 
meglévő tárgyakat számítjuk közéjük. Ráadásul a két legutóbbi (1958-as és 1989-es) revízió 
egyaránt kb. 1000-re becsülte a hiányt. A gond az, hogy egyetlen revízió sem adta meg azt a 
számot, amelyből a hiányokat le kellene vonni.

A Néprajzi Múzeum Ázsia-gyűjteményének anyaga a maga egészében -  európai 
összehasonlításban -  nem tartozik a (például más múzeumok, muzeológusok által) legkere
settebb kollekciók közé. Ha egy általános bemutatást tartanánk a gyűjteményről, sok esetben 
ugyanazokról a területekről hasonló típusú tárgyakat mutatna, mint például a bécsi, a lipcsei 
vagy a berlini Völkerkunde múzeumok, de kevesebbet és esetleg nem olyan színvonalas da
rabokat. Ellenben ha eleve csak néhány, ám válogatott gyűjtést mutatunk be, akad olyan, mely 
a legjobbak közé tartozik.

107 Ugyanakkor általában nem a „régi” keresése jellemezte őket.
108 Az 1968-as év előtt és után nem egészen 400 tárgy kapott raktárrendezési számot



534 Wilhelm Gábor

Az Ázsia-gyűjteményen belül két fő rendezési elv érvényesül az esetek többsé
gében: a földrajzi, etnikus és a gyűjtők szerinti -  legtöbbször hierarchikusan. A legnagyobb 
területek és gyűjtemények esetében a földrajzi az elsődleges. Ilyen csoportok például Kí
na, Japán, India, Ceylon, Perzsia, Kaukázus, Törökország. Ezeken belül érvényesülhet na
gyobb gyűjtések meglétekor gyűjtők szerinti tagolás is, például Xántus gyűjtései Kínán és 
Japánon belül, Diószegi vagy Leder gyűjtése Mongólián belül vagy Zichy, Almásy és Prinz 
kollekciói Turkesztánon belül. Olykor a kettő teljesen egybeesik, mint Zichy kaukázusi 
gyűjtése esetében.

Összesen néhány száz azoknak a tárgyaknak a száma, melyekről nem maradt meg 
információ a származási helyükről vagy gyűjtőjükről. Az esetek egy részében ezeknek a kö
zelebbi származási helyét meg lehet határozni. A leltárkönyvben 495 tárgy szerepel „Ázsia” 
megjelöléssel. Ebből jól azonosítható 39 Amur-vidéki tárgy.

Az Ázsia-gyűjtemény korábbi tagolásai nem ritkán tévedéseket is tartalmaztak. Az 
1947-es felépítés tartalmazza például Észak-Ázsiát, ugyanakkor az Ázsia-gyűjtemény az észak
kelet-ázsiai vagy Amur-vidéki tárgyakban gazdag csupán. Felsorolja ugyan Tibetet, noha 
konkrétan Tibetből rendkívül kevés a tárgy (például 62.154.1-62.154.3), ám több ezer téve
désből tibetinek tartott, valójában mongol lámaista tárgy található a gyűjteményben. Hiányzik 
ellenben Délkelet-Ázsia, ahonnan különböző összetételű tárgyegyüttes létezik a múlt század 
végéről, ugyanakkor Molnár Benő gyűjtései révén egészen maiak is akadnak szép számban, 
gyakorlatilag az összes délkelet-ázsiai országból.

Néhány tárgy esetében felvetődik a hibás besorolás kérdése is, vagyis olyan tárgyak 
vannak az Ázsia-gyűjteményben, valamint a leltárkönyvében, melyek -  legalábbis több szem
pontból -  nem ázsiaiak. Felvetődhet persze a jogos kérdés, mit is nevezünk ázsiai tárgynak. 
Amit ott használnak, és/vagy készítenek, vagy általában, esedeg elsődlegesen ott használnak, 
esedeg „ázsiai” etnikumok használják, állítják elő? Földessy Edina, az Afrika-gyűjtemény mu
zeológusa hívta fel figyelmemet egy festett agyagkorsóra (ltsz.: 12234), mely a Zichy-gyűjte- 
mény része, talpán „Tiflisz” felirattal és eredeti korabeli leltári számmal. A korsó ugyanakkor 
minden kétséget kizáróan tunéziai berber tárgy. Lehetséges-e tévedés a leltározásában? Ha 
mégsem, és mondjuk valóban egy Tifliszben élő berber családé volt a tárgy, melyik gyűjte
ménybe tartozik „igazából”? Némileg más csak a helyzet egy másik tárgytípussal kapcsolat
ban. Bizonyos stílusú tőrök turkesztáninak vannak meghatározva. Nagyon hasonlítanak vi
szont karakterisztikusan észak-afrikai tőrökre. Elképzelhető, hogy észak-afrikai fegyverko
vácsok dolgoztak turkesztáni városokban. Erre vannak adatok. Kereskedelem révén is oda ke
rülhettek, ez szintén dokumentálható. Másrészt nem jellemzőek a turkesztáni tőrökre, ahogy 
azokat a megfelelő kiállításokon, katalógusokban láthatjuk. A kérdés tehát: azokban az ese
tekben, ha különböző szempontok alapján különböző földrajzi stb. kategóriába sorolható egy 
tárgy(típus), melyik határozza meg a gyűjteménybe sorolást?

Más -  adminisztratív -  jellegű a probléma azokban az esetekben, mikor a tárgy 
pontosabb földrajzi származási, használati stb. helye ismert, de az földrajzilag nem tartozik 
Ázsiához, ugyanakkor magát a tárgyat mégis oda osztották be, mind a raktárban, mind a 
leltárkönyvben.109

109 Például a 119387 leltári számú szobor és a 68.197.17 leltári számú kaftán, Egyiptom, illetve a 60.77.27 
számú nyakdísz, Eszak-Afrika, vagy a 69.108.59 és a 70.60.2-3 leltári számú bocskor, Balkán.
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Az Ázsia-gyűjteményen belül egyaránt vannak többé vagy kevésbé komplex gyűjté
sek, melyek értékesek, ritkák, vannak jó sorozatok, és találhatók ilyen jellegű egyedi tárgyak.

Gyűjtésekben a legértékesebbek a Zichy-féle turkesztáni gyűjtés,110 Xántus borne- 
ói anyaga, Baráthosi Balogh Amur-vidéki és Diószegi sámántárgyai, Mészáros törökországi 
gyűjteménye, valamivel kisebb mértékben Baráthosi Balogh ajnu, illetve inkább más szem
pontból111 Leder mongol tárgyai. Ezeken belül, illetve ezeken kívül is léteznek tárgy
együttesek, amelyeket ki lehet emelni. így a turkesztáni gyűjteményen belül a „szuzani” (hím
zett faliszőnyeg) sorozat,112 Leder „cam” figurái, Leder hímzett thangkája, a Zichy gyűjtötte 
kaukázusi szőnyegminták vagy a ceyloni maszksorozat. Nem igazán jók az előbbiekkel szem
ben a kínai, japán és indiai gyűjtemények, mivel ezekből hiányzik az egy-egy korszakhoz tar
tozó, az életmód egészét reprezentáló anyag. Bár vannak közöttük is jó sorozatok, valamint 
értékes egyedi tárgyak, nem adnak részletes képet az ottani (hétköznapi) kultúráról.

Vannak kifejezetten impozáns tárgyak a gyűjteményben, mint a hatalmas kazak jur
ta (ltsz.: 85.80.1.1-85.80.1.174) vagy a kagylóberakású kaukázusi láda (ltsz.: 119898).

Az újabb gyűjtések között érdemes megemlíteni a Kardos Tatjána gyűjtötte lao
szi együttest és a Molnár Benő által hozott vietnami és thaiföldi tárgyakat mint a jelenkor 
fontos gyűjtéseit.

A gyűjtemény tárgyai által lefedett földrajzi területek anyaga a tárgytipusok tekin
tetében egyeneden és különböző. Viszonylag kevés olyan vidék vagy kultúra van, melynek 
egészéről -  az életmód legtöbb részéről -  valamennyire reprezentatív anyag van a raktár
ban. Talán az Amur-vidéki a legteljesebb ebben a tekintetben.113 Ugyanezt el lehet monda
ni a turkesztáni és a borneói gyűjteményről is. A törökországi gyűjteményben ugyanakkor 
nem teljes a textilanyag, a kaukázusi gyűjtés földrajzilag túl nagy területen zajlott, és ezért 
inkább szórványos, a mongóliai114 pedig szinte kizárólag a lámaizmusra, illetve a sámániz
musra összpontosított.

Tárgymennyiség szempontjából a két legnagyobb alcsoport a kínai és a japán anyag,115 
ezt követi az indiai,116 az Amur-vidéki az ajnuval együtt,117 a mongol,118 a török és a kau
kázusi, valamint a turkesztáni.119 A többi algyűjtemény 500-nál kevesebb tárgyat tartalmaz, 
kivéve a délkelet-ázsiait, mely a rec-ens gyűjtések következtében már meghaladja ezt a szá
mot (részletesebben lásd az Ázsia-gyűjtemény tárgyainak földrajzi megoszlására vonatkozó 
1. számú ábrát).

Van néhány fehér folt a tárgyak földrajzi megoszlásában. Észak-Szibériából120 alig 
van tárgy, a Himalája területéről, a Pamir és Hindukus vidékéről és Afganisztánból gyakorla
tilag egyáltalán nincs, Indiából pedig rendkívül kevés az ottani életmódot bemutató haszná-

110 A kaukázusi kevésbé.
111 Itt inkább a tudományos érdeklődés változása értékelte fel a gyűjteményt.
112 Berlinben van hasonló sorozat.
113 Ez világviszonylatban is igaz.
114 A múzeum egyetlenegy viseleti darabbal rendelkezik.
115 Közel 2700, illetve 3500 darabbal.
116 2000 darab a ceylonival együtt.
117 1500 tárggyal.
118 1000 körüli darabszámmal.
119 Nagyjából 1400, illetve 700-700 tárggyal.
120 Paleoázsiai, jakut, szamojéd.
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lati tárgy, inkább művészi darabok, textilek és ékszerek vannak. Ugyancsak alig akad gyűjte
mény Kína nemzetiségi területeiről.

A tárgyi anyag beszerzésének ideje tekintetében rendkívüli mértékben féloldalas 
az Ázsia-gyűjtemény anyaga. Tárgymennyiségének négyötöd része ugyanis 1914 előttről származik. Pon
tosabban az 1897-től 1914-ig terjedő időszakban került a múzeumba a tárgyak zöme. Még 
rosszabb ez az arány, ha az 1965-1969 közötti raktárrendezési gyarapodást nem számoljuk 
a tárgygyűjtemény valódi növekedésének. A kialakult állapot fő oka, hogy 1919-től az 1960- 
as évekig egyáltalán nem beszélhetünk tényleges gyarapodásról, a későbbiekben pedig egyik 
évben sem volt az első évtizedekhez hasonló nagymértékű növekedés.

A gyűjtemény kétharmada vétel vagy gyűjtés révén jött létre, közel negyedét ajándé
kozták. A vételek és gyűjtések között nehéz határvonalat húzni, ha a beérkezett tárgyak minőségét 
nézzük. Vétel esetében is a legtöbb esetben hosszú és rendszeres gyűjtőmunka áll egy-egy gyűj
temény létrejöttének hátterében, függetlenül attól, ki és milyen célból állította össze az anyagot. 
Az igazi különbség a vételek és gyűjtések esedegessége vagy tervszerűsége között húzódik.

Az Ázsia-gyűjteményt a múlt század végén kétszer revíziózták121 (NMI 491897), 
a hiány akkor meghaladta a 300 darabot. A 2. világháború után 1958-ban és 1989-ben tör
tént revízió. Pontos hiánylisták nem készültek, a becsült hiány 1000 körüli volt mindkét eset
ben. A leírókartonok száma 10 500 darab.

A gyűjtemény anyagából többször használtak tárgyakat cserére. Az egyik legkoráb
bi az 1889-es Teleki-féle afrikai anyag volt. 1924-ben a Kelet-Ázsiai Múzeummal történt 
csere,122 a legnagyobb mértékű azonban 1973-ban valósult meg, egy svájci amerikai és egy bel
ga műkereskedővel (E. Rassiga, illetve É. Deletaille). Több meat tárgy cserélt gazdát, az Ázsia- 
gyűjteményből elsősorban japán és kínai buddhista szobrok, fegyverek, köztük Xántus által 
gyűjtött tárgyak, valamint egy japán cuba- (markolatvédő-) sorozat darabjai. A cserét az állan
dó kiállításra való felkészüléssel indokolták. Ugyanakkor az összes ilyen jellegű csere azért koc
kázatos, mivel a tárgyak, tárgycsoportok pillanatnyi értékelése sosem marad rögzített, változat
lan, nem beszélve arról, ha -  mint ez itt is történt -  már klasszikusnak számító gyűjteménye
ket vagy sorozatokat bontanak meg. Bármikor felértékelődhet egy-egy tárgy, tárgycsoport, vagy 
fordítva. Szélsőséges illusztrációja ennek a helyzetnek, mikor évtizedek múlva a múzeum visz- 
szavásárolja valamikor elcserélt tárgyait, melyek közben számos gyűjtő kezén mentek át (ilyen 
példák voltak az afrikai tárgyakat tartalmazó Rudnyánszky-hagyaték esetében).

Az egyik alapvető általánosítás, mely az Ázsia-gyűjtemény tudománytörténete 
alapján megtehető, a következő: a jelentős gyűjtemények minden esetben hosszabb (gyakran 
többéves, nemritkán ismétlődő) ott-tartózkodás során, következtében jöttek létre. Az ilyen 
gyűjtések eredményessége és minősége szempontjából sokkal kevésbé tűnik fontosnak, hogy 
maga a gyűjtő képzett néprajzos, muzeológus volt, vagy amatőr. Az így keletkezett gyűjtemé
nyek általában egy szűkebb lokalitás „teljes” tárgyi világát vagy annak egy-egy kiválasztott 
szempontú részletét, például halászat, vallás, reprezentálják. Tudományos értéküket nem min
den esetben lehet a gyűjtés, illetve múzeumba kerülés időpontjában megfelelően felbecsülni, 
ugyanis ez nagymértékben függ attól, hogy mennyire ritkák a gyűjtemények vagy tárgycso
portok, és mennyire érdeklődik irántuk az adott időszakban a tudomány.

121 Akkor még természetesen a többi gyűjteménnyel együtt.
122 Emellett számos tárgy tartós letétként átkerült, főképp a Xántus-, Leder- és Flesch-anyagból, valamint

a Néprajzi Missio gyűjtéséből.



Egy-egy gyűjtemény tudományos értéke ugyanakkor nem minden esetben ismert 
a nemzetközi muzeológia körében. Ez részben a publikációk hiányára vezethető vissza, rész
ben pedig arra, hogy a hasonló témában dolgozó külföldi kutatók valamilyen okból nem ju
tottak információhoz a gyűjtemény meglétéről, esetleg nem is kerestek ilyet, vagy a téma még 
nem vált divatossá, kutatottá.

Katalógusszerű feldolgozása eddig egyetlen gyűjteménycsoportnak -  Baráthosi Ba
logh ajnu gyűjteményének -  történt meg (Kohara-W ilhelm 1999). A feldolgozásra és pub
likálásra mindenképpen fontos további gyűjtemények megegyeznek a legjelentősebb gyűjté
seket, illetve gyűjteményeket tárgyaló bekezdésben szereplőkkel. Itt Diószegi sámánanyaga, 
Baráthosi Balogh Amur-vidéki gyűjtése és a turkesztáni gyűjtemény jön elsősorban szóba, ta
lán ebben a sorrendben. A Leder-anyagon belül szintén vannak részgyűjtemények (például a 
faragott cam figurák), melyek megérdemelnek egy feldolgozást.

INDONÉZIA-GYŰJTEMÉNY

Az Indonézia-gyűjtemény a Néprajzi Múzeum tárgygyűjteményei közül 1949-ben önállósult.
Az akkori hároméves terv részeként újrarajzolták a függetlenülő múzeum belső struktúráját.
A kezdeti elképzelésekben a négy főosztály egyikének szánt Nemzetközi Gyűjtemények 
egyik osztályaként szerepelt az Indonézia-gyűjtemény. Érdekes ebből a szempontból, hogy 
bizonyos korábbi, 1947-es múzeumi szervezeti tervekben nem jelent meg önállóan a gyűjte
mény,123 és korábban is minden esetben az Ázsia-gyűjteményen belül helyezkedtek el az ide 
sorolható tárgyak. A korábbi gyakorlat következetesnek mondható, amennyiben Indonézia 
földrajzilag Ázsia, közelebbről Délkelet-Ázsia része, és kulturális értelemben sem határoló
dik el Délkelet-Ázsia szárazföldi területeitől. Már a legelső kiállításokban is a délkelet-ázsiai 
szigettengerről származó tárgyegyüttesek együtt szerepeltek a szárazföldiekkel, gyakran In
dokina címszó alatt.124 Ezen belül tagolódott kokinkínai, jávai, borneói stb. egységekre.125 Bár 
önmagában semmi nem szól az ellen, hogy az eredetileg nagyvonalú, földrészek mentén ta
golódó gyűjtemények tovább osztódjanak, és a megfelelő méretűre nőtt részgyűjtemények 
önállósodjanak, Indonézia leválasztása ebből a szempontból azonban nem volt indokolt 1947- 
ben és azután sem. Ugyanis a gyűjtemény akkori darabszáma nem érte el a 3000-et sem. Ilyen 
megfontolások alapján sokkal több érv szólt volna például egy kelet-ázsiai blokk elkülöníté
se mellett (több mint 7000 tárggyal). Úgy tűnik, hogy az önállósítás mellett az egyéni érdek
lődés (Bodrogi Tibor részéről) nyomott a legtöbbet a latban.126

Mivel azonban 1947-től külön tárgygyűjteményként funkcionál, az ismertetésen 
belül önálló részben tárgyalom a kialakulását és történetét. Ugyanakkor a múlt század végén 
és a 20. század első felében -  éppen a legnagyobb mértékű gyarapítások korszakában -  en
nek az elkülönültségnek a hiányában sem önálló muzeológusa, sem egyéni gyarapítási terve 
nem létezett. Ezért az ismertetéséhez azt a megoldást választottam, hogy az Ázsia-gyűjte- 
mény leírásakor figyelembe vettem az indonéz anyagot is egészen a különválás évéig, de csak

123 NMI 157/1947. A Néprajzi Múzeum hároméves terve.
124 NMI 46/1895. Jelentés az 1894. IX. 1 -  1895. VIII. 31-i évről.
125 NMI 77/1898. Évi jelentés 1897. okt -  1898. okt.
126 Az Ázsia-gyűjteményt ekkor Diószegi Vilmos kezelte, Bodrogi pedig az Ausztrália- és Óceánia-gyűjteményt.
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az egész gyűjteményen belüli hangsúlyának megfelelően. Az önálló részben viszont elölről, 
a legelső gyarapodástól kezdem el a gyűjtemény történetét, éppen mert az 1947-es év utáni 
gyűjteménygyarapodások az Indonézia-gyűjtemény összetételének szempontjából nem meg
határozók. Az 1947 előtti gyűjtések révén ugyanis a múzeumnak 2356 indonéz tárgya volt a 
jelenlegi 3317 darabbal szemben (1997). Ráadásul az 1947 utáni kb. ezerdarabos gyarapodás
nak kb. 30 százalékát a raktárrendezés során előkerült tárgyak teszik ki.

A kisméretűnek számító Indonézia-gyűjte- 
G yŰ jtem énytÖ rténet mény törzsanyaga -  számbelileg és minőségi

leg is -  az első világháború előtt jött létre. 
Ebben az első időszakban nyolc olyan gyarapodás történt, melyek esetében 100-nál több 
tárgy került a gyűjteménybe (négy esetben kétszáznál is több tárgy). Az összes szerzemé
nyezési típus előfordul ezek között. Összehasonlításképpen: az 1. világháború után egé
szen máig három ilyen volt, melyből egy valójában raktárrendezési gyarapodás csupán. Ez 
azt jelenti, hogy az Indonézia-gyűjtemény hét „gyűjtő” tevékenységének köszönhető, ebből 
hat az 1. világháború előtt tevékenykedett, és a gyűjtemény kétharmadát teremtette meg. 
Ezek a gyűjtők a következők: Xántus János, Teleki Sámuel, Giovanni Bettanin, Néprajzi 
Missio gyűjtése, Karácson Árpád, Vojnich Oszkár (mind az első világháború előtt), vala
mint Molnár Benő (1989-ben és 1994-ben). Ugyanakkor természetesen a 100 darabos ha
tár az egyes gyűjtések kiemelésekor hordoz némi tetszőlegességet.127 Éppen ezért még egy 
gyűjtő neve ide kívánkozik. Zboray Ernőnek a század első felében gyűjtött (!) hagyatékából
1965-ben csaknem 70 wajang figura, 1966-ban pedig egy gamelánzenekar számos hangsze
re került a múzeumba.

Az Indonézia-gyűjtemény alapját -  akárcsak az Ázsia-gyűjteményét -  a már emlí
tett, 1869-1870-es Xántus-expedíció gyűjtötte tárgyak képezték. Az Indonézia-gyűjtemény 
esetében máig ez az egyeden gyűjtés, mely már eleve a múzeumi gyűjteménygyarapítás cél
jából, előre tervezve történt. 1874-ben összesen 525 erről a területről származó tárgy került 
a leltárkönyvbe és a gyűjteménybe (ltsz.: 1333-1856). Közelebbről Borneóról, Szumátráról, 
Celebeszről, Jáváról, a Sulu- és Aru-szigetekről, valamint Timorról gyűjtött tárgyakról van 
szó. Ez azt jelenti, hogy már a legelső gyarapodással létrejött a gyűjtemény törzsanyaga, a mai 
mennyiségének több mint 15 százaléka. Gyakorlatilag felölelte a későbbi gyűjtések egész te
rületét.128 Ennek az együttesnek a gerincét a borneói dajakok között vásárolt tárgygyűjte
mény képezte,129 melyet Xántus hosszú, féléves valódi, a modern etnológia kritériumai sze
rinti terepmunka során szerzett meg. Xántus a dajakok esetében -  eltérően a más területe
ken végzett gyűjtésektől -  tárgyak segítségével igyekezett szinte teljes áttekintést adni élet
módjukról, bemutatva annak csaknem összes aspektusát a hétköznapi létfenntartás eszközei
től a művészetükön át a rituális életükig.

Ezután 20 évnyi teljes szünet következett a gyűjtemény gyarapodásában. Ez rész
ben a Néprajzi Osztály személyi, anyagi bázisának hosszabb időt igénybe vevő talpra állásá
nak tulajdonitható, részben az indonéz területek Magyarországtól való óriási távolságának.

127 Bár nem nélkülöz bizonyos alapot. A tapasztalat az, hogy az ennél kisebb gyűjtések inkább csak kiegé- 
szitő jellegűek.

128 A Fülőp-szigetek és a Kei-sziget kivételével. Az előbbi azonban nem tartozik földrajzilag Indonéziához.
129 201 darab, ltsz.: 1333-1533. Xántusnál (1892. 301) 225 darab szerepel.



1893-ben gróf Teleki Sámuel 111 tárgyat ajándékozott a múzeumnak. Ezeket egy 
kései vadászexpedícióján gyűjtötte Borneón és a Sulu-szigeteken. A borneói anyag 99 dara
bos (ltsz.: 5385-5483), és a Xántus gyűjtötte együtteshez hasonlóan feltűnően komplex. Bár 
a legnagyobb arányban kosarakat és fegyvereket tartalmaz, találunk közöttük ékszereket, ha
lászeszközöket, hangszereket és textileket is. A Sulu-szigetekről való gyűjtemény összesen 12 
íjból áll (ltsz.: 14214-14225).

1897- ben összesen több mint 3000 tárgyat vásárolt a múzeum Giovanni Bettanin 
kereskedőtől.130 Ebből jelentős mennyiség gyarapította az Indonéz-gyűjteményt. 1897-ben 
430 darab,131 1899-ben 55 darab (ltsz.: 29333-29380, 29466-29483), 1904-ben 100 da
rab132 került a múzeumba az indonéz szigetvilág számos területéről (Bomeó, Szumátra, 
Timor, Jáva, Sulu-szigetek, Nias-, Szunda-szigetek). A Bettanin-féle anyagnak különleges sze
repe van az indonéz anyagon belül. Részben a legnagyobb algyűjtemény, részben a legjelen
tősebb és legnagyobb számú művészeti tárgyak is itt találhatók. Bettanin vállalkozása, mely
nek Singapore-ban volt a központja, több mint húsz évig gyűjtött tárgyakat a 19. század má
sodik felében Délkelet-Ázsiában és Óceániában, majd ezeket európai múzeumoknak, illetve 
magángyűjtőknek adta el. A múzeum több részletben elsősorban fegyvereket vásárolt tőle (a 
600 tárgynak kb. kétharmada), de kosarakat, textilt, hangszert, valamint több tucat szobrot is. 
Nem érdektelen megjegyezni, hogy az Indonézia-gyűjtemény legértékesebb darabjai (néhány 
Xántus gyűjtötte borneói tárgy, például pajzs mellett) a Bettanin-anyag fegyverei (kriszek, 
parangok) és szobrai közül kerülnek ki. A Bettanintól való vásárláskor jól megfigyelhető a so
rozatokra történő koncentrálás. Itt részben az indonéz alapgyűjteményhez (azaz a Xántus és 
Teleki gyűjtötte tárgyakhoz) történő igazodás figyelhető meg. Mivel azok révén már létrejött 
egy komplex anyag erről a területről, jól indokolható volt egy-egy tárgytípus bővítése külön
böző változatokkal, látványos, művészi darabokkal. Ami kevésbé érthető a vásárlás szempont
jából, a száznál is több szumátrai dárda (ltsz.: 18708-18825).

A Ribényi Antal kezdeményezte Néprajzi Missio-kiállítás anyagából az Indonézia- 
gyűjteménybe is kerültek tárgyak. A múzeum 1898-ban több részletben vett a kiállított anyag
ból. A Jolo- és kisebb részben a Fülöp-szigetekről egy 51 darabból álló fegyvergyűjteményt 
vásárolt (ltsz.: 18657-18707). Ebben az esetben könnyebben magyarázható az erre a tárgy
típusra való összpontosítás. A misszionáriusok örömmel szabadultak meg a pogány fejvadá
szat eszközeitől. A Fülöp-szigetekről ősszobrok, hangszerek, kengyelek és további fegyverek 
is kerültek a gyűjteménybe.133 1900-ban vásárolt a múzeum a kiállítási anyagból egy Kei-szi- 
geti sorozatot. A 122 darabos gyűjtemény (ltsz.: 31621-31740, 31908-31909) ékszereket, 
fegyvereket és rituális tárgyakat (többek között értékes ősszobrokat) tartalmazott, s ezek erről 
a szigetről az első tárgyaknak számítottak.

1898- ben és 1899-ben két részletben egy kisebb, de a maga nemében egyedülálló 
gyűjteményt vett a múzeum Rosonovszky Frigyes udvari preparátortól. Egy 56 darabos tárgy- 
sorozatból álló jávai gyűjteményről van szó, mely 12 ezüst szeméremfedőből (ltsz.: 27455- 
27466) és 44 ezüst ékszerből áll.134

130 NMI 45/1897. Felterjesztés Bettanin ügyében.
131 Ltsz.: 13475-13486, 18486-18509, 18708-18825.
132 Ltsz.: 54324, 54334-54369, 54376-54395.
133 Ltsz.: 19048-19124, 19160-19191, 24975-24979.
134 Ltsz.: 27467-27471, 27576-27592, 29322-29331.
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1903-ban jelentős nagyságú gyűjteményt kapott ajándékba a múzeum Karácson 
Árpádtól (ltsz.: 46625-47248). A 347 darabból álló anyag elsősorban fegyvereket (krisz, 
kard, tőr, dárda, pajzs, nyíl) tartalmazott Szumátráról, Borneóról, Jáváról és Sumbawáról, de 
volt köztük két tucat ékszer, kosár, textil is. A kriszek és a borneói, szumátrai kardok jól ki
egészítették a már meglévő, gazdag indonéz fegyvergyűjteményt, a sok dárda és nyíl azon
ban már csak számban gyarapította a korábbiakat. 1904-ben a múzeum a korábban már em
lített Bettanin-anyag mellett összesen 20 darab celebeszi hangszert, jávai szalmakalapot és 
malakkai tűzélesztőt vett Wohlgemuth Károly tanítótól a hiányzó tárgytípusok kiegészítésé
re (ltsz.: 50612-50614, 50618-50634). 1910-ben a Kereskedelmi Múzeumtól vásárolt a 
múzeum jól adatolt jávai hangszereket, öltözetet és kriszeket, összesen 23 darabot (ltsz.: 
84490-84512).

1911- ben H. A. Lorentz adott el 25 darab Kei-szigeti kosarat, kanalat, ételfedőt és 
szőnyeget. Ezzel sikerült valamennyire tovább bővíteni a tíz évvel korábban vásárolt, ugyan
innen származó missziós anyagot.

A múzeum minden eszközt megragadott, hogy a nagyszámú fegyver-, elsősorban 
kriszgyűjteményét gyarapítsa. így 1912-ben a Felsőmagyarországi Rákóczy Múzeumtól vett 
17, döntően jávai tárgyat, elsősorban kriszt, illetve néhány textilt (ltsz.: 93977-93986).

1912- ben Vojnich Oszkár világutazó gyűjteményéből került át a múzeumba 129 
tárgy ajándékként (ltsz.: 98150-98249, 98385-98416). Ezek között találunk szobrokat, tex
tileket, kriszeket, valamint 10 jávai wajangfigurát (ltsz.: 98199-98208).

1916-ban a gyűjteményben addig nem képviselt Jamedena-szigetről származó 
tárgyakat vásárolt a múzeum az 1901-től Hollandiában élő Mendlik Oszkár festőtől (ltsz.: 
107737-107825). A gyűjtemény vegyes, főképp kosarakat, dobozokat, edényeket, illetve 
néhány ékszert tartalmaz.

A két világháború között a gyűjtemény az Ázsia-gyűjteményéhez hasonló, illetve -  
muzeológus híján -  még rosszabb helyzetbe került. A durván három évtized alatt összesen 
három gyarapodás történt. Ily módon 46 tárgy került a múzeum birtokába, és ezek között 
egyetlen vétel sem volt. 1920-ban Zichy Jenő 29 jávai, borneói és celebeszi fegyvert (kriszt 
és kardot) helyezett el letétként e múzeumban (ltsz.: 119568-119596). Hopp Ferenc hagya
tékából 1921-ben 13 tárggyal bővült az Indonézia-gyűjtemény, borneói és jávai kosarakkal, 
fegyverekkel és textillel.135

Ennek a korszaknak az utolsó szerzeménye 4 fegyver volt (2 krisz Jáváról és 2 
kard Borneóról), a müncheni Csuzy Károlyné ajándékaként.

A 2. világháború végétől 1997-ig 1061 tárggyal bővült az 1949 után már önálló 
gyűjteményként működő Indonézia-gyűjtemény. Ebbe a mennyiségbe ugyanakkor beletar
toznak a raktárrendezés során előkerült és beleltározott, de már korábban is ott lévő tárgyak, 
szám szerint 240 darab.136 A valódi gyarapodás így 821 darab tárgy. Ezek között mennyisé
gében jelentősebb szerzemény három van csupán. Prokopovitsch Ottónétól 1961-ben 73 da
rabból álló szumátrai kés- és tőrgyűjteményt vett a múzeum. A tárgyak század eleji gyűjtés
ből származnak. 1965-ben és 1966-ban Zboray Ernő szintén a század első feléből származó 
gyűjteményéből vásárolt a múzeum egy wajangegyüttest (ltsz.: 65.179.1-65.179.70), illetve

135 Ltsz.: 114566, 114629-114632, 114641, 116295-116299, 124902-124903, 124997, 125051-125052.
136 Az Indonézia-gyűjtemény esetében ez 1964-ben történt. Ltsz.: 64.30.1-64.30.240. Főleg kardokról,

kosarakról, dárdákról, textilekről és néhány szoborról van szó.
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egy gamelán zenekar néhány darabját vette meg (ltsz.: 66.66.1-66.66.27). Ezek mellett egy
két ékszer, edény és maszk került tőle a múzeumba (ltsz.: 66.66.28-66.66.32, 68.125.3-
68.125.9). 1989-től az akkor még Ausztráliában élő (az 1950-es években a múzeumban dol
gozó) Molnár Benő kezdte el módszeresen gyarapítani az Ázsia-gyűjtemény mellett az Indo- 
nézia-gyűjteményt is ajándékozásai révén a Jáván, Fülöp-szigeteken, Borneón, a Sumba- és 
Flores-szigeten gyűjtött, összesen 356 tárgyával, kosarakkal, edényekkel, rituális tárgyakkal.137

Említésre méltó még a Bandat Horst gyűjtéséből ajándékként a múzeumba került 
tárgyegyüttes. 1951-ben 14, 1956-ban 3, 1975-ben 31 tárgyat kapott a gyűjtemény. Elsősor
ban celebeszi és borneói hangszerekről, fegyverekről és néhány szoborról van szó.138

A szerzeményezés módja miatt érdekes az É. Deletaille-jal folytatott nagyszabású 
és máig sokat vitatott csereakció révén a múzeumba került tárgyegyüttes. Összesen 18 tárgy 
került az Indonézia-gyűjteménybe részben ugyanebből a gyűjteményből, részben az Ázsia- 
gyűjteményből átadott tárgyakért cserében.139 Ezek mindegyike művészi és rituális tárgy, el
sősorban szumátrai halotti kendők és főnöki bot, illetve egy-egy borneói szobor és fatábla, 
valamint 10 szintén borneói amulett.

A 2. világháború utáni időszak gyarapodásaira kétféle tendencia jellemző. Egyrészt 
a már jelentős méretű és értékes fegyvergyűjtemény kiegészítése hiányzó darabokkal, soroza
tokkal, másrészt a nem túl nagy gyűjteményből teljesen hiányzó tárgytípusok (például game
lán zenekar) megvétele. Fontos hangsúlyozni, hogy az ebben az időszakban szerzett tárgyak 
-  a Molnár Benő gyűjtötte tárgyak kivételével -  mind a 20. század első feléből származnak, 
és akkor is gyűjtötték őket. Egyedül Molnár Benő gyűjtött a 20. század második felében (az 
1980-as és 1990-es években), módszeresen összeszedve a még használatban lévő tárgyakat. 
Ennek a gyűjtésnek a tárgyak szállíthatósága és ára szabott határt.

Ha az Indonézia-gyűjtemény anyagának föld-
A g y ű jtem ény  je len leg i ö ssze té te le  rajzi megoszlását vizsgáljuk, feltűnik, hogy a

tárgyak fele két szűkebb területről származik: 
Jáváról és Borneóról csaknem azonos százalékban (25% Jáváról, illetve 23% Borneóról), ami 
a gyűjtemény kisméretű volta miatt 810, illetve 747 tárgyat jelent. Viszonylag jelentős számú 
még a szumátrai anyag (12%, 407 darab). Ez a megoszlás pontosan tükrözi e területek nagy
ságát. A többi 15 képviselt terület közül egyik aránya sem éri el az 5%-ot. A 10 százalékos 
„Indonézia” megjelölésű anyag az eddigi pontosabb meghatározhatadanságot jelöli. Ezek na
gyobb része eredetileg a három nagyobb algyűjtemény közé tartozhatott, de szám nélküli tár
gyakként 1964-ben újraleltározták őket.

A nagyobb alegységek közül a borneói a legteljesebb, azaz az életmódhoz kapcso
lódó tárgyaknak egy meglehetősen széles körét tartalmazza. A jávai anyag ennél szűkebb ke
resztmetszetű. Itt már jóval hangsúlyosabb a fegyverek szerepe, és számos tárgytípus (például 
különböző viseletek) hiányoznak.

Ez a fajta megoszlás, azaz az adott földrajzi egységen belül viszonylag kis számú 
területre való összpontosítás inkább az Óceánia-gyűjtemény földrajzi összetételére emlékez-

137 Ltsz.: 89.30.48-89.30.208, 89.75.1-89.75.87, 94.94.16-94.94.17, 97.16.1-97.16.73, 97.16.155-
97.16.156.

138 Ltsz.: 51.11.16-51.11.29, 56.28.3-56.28.5, 75.5.4-75.5.34.
139 Ltsz.: 73.108.3-73.108.9, 73.189.1, 74.63.3-74.63.12.



542 Wilhelm Gábor

tét, mint az Ázsiáéra, ami nem véletlen. Délkelet-Ázsia eleve kiesett a századforduló idősza
kára jellemző, nagyszabású őshazakutatások célpontjai közül, és ugyancsak túlságosan távol 
volt a szárazföldi földrajzi-felfedező vagy vadászexpedíciók számára. A költséges és hosszú 
tengeri utazás miatt csak kevesen keresték fel Európából vagy Magyarországról az indonéz 
szigetvilágot. Ha mégis, általában hosszabb időt töltöttek ott. Az ottani gyűjtések mindegyi
ke ily módon nagyszámú tárgyi anyagot eredményezett. Ez még akkor is igaz, ha a kereske
dőktől vagy magángyűjtőktől a múzeumba kerülő tárgyak gyakran ezeknek csak kis töredé
két reprezentálják.

További karakterisztikus vonása a gyűjteménynek -  ami részben szintén a terület 
távolságának köszönhető - , hogy anyagának 90%-át az 1. világháború előtt gyűjtötték, még 
ha ezek egy kisebb része később került is a múzeumba.

A gyűjtemény állományából az 1985-ös revízió szerint 432 tárgy hiányzott, ami 
csaknem az anyag 15 százaléka, és magasnak mondható. Ezeknek a hiányoknak a döntő több
sége már az 1973-as, korábbi revíziókor is létezett, azaz nem az új épületbe költözéskor ke
letkezett. A gyűjteményből 30 tárgyat selejteztek ki az évek során.

Az 1973-as nagyszabású csere E. Deletaille-jal és E. Rassigával az Indonézia-gyűj- 
temény 20 tárgyát érintette.140 Ebből egy került Deletaille-hoz (ltsz.: 47189), a többi Rassi- 
gához. Az elkerült tárgyak -  nem véledenül -  Xántus (3 darab), Bettanin (3 darab), Karácson 
(5 darab), Vojnich (1 darab) és Zboray (8 darab) anyagából származnak, és egy szobor híján 
fegyverek, valamint wajangfigurák. Az értük kapott anyag ugyan hiánypótló, ám a Xántus- 
anyag megbontása a legkevésbé sem mondható szerencsésnek, ebben az esetben akkor sem, 
ha az elcserélt tárgytípusból voltak még hasonlók a gyűjteményben. A Zboray-féle wajang- 
sorozat megbontása pedig egyenesen hiba volt, akkor is, ha ez már a gyűjteménynek a mú
zeumba érkezésekor egy minisztériumi döntéssel megtörtént, és a korábban komplex, teljes 
együttes számos darabja a Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeumba került. Ezt a gyűj
teményt ugyanis a múzeum éppen emiatt vásárolta meg.

A gyűjtemény fejlődésének kronologikus bemutatásakor már sejteni lehetett, hogy 
az Indonézia-gyűjteményen belül a fegyvergyűjtemény igen hangsúlyos volt. A részletesebb 
vizsgálat alapján kimutatható, hogy a fegyverek a gyűjtemény egyharmad részét képezik.141 
Ebből megközelítőleg 300 dárda, 200 krisz, 140-140 kard és nyíl, 63 kés, 50 pajzs, 47 pa
rang, 20 fúvócső.

Az Indonézia-gyűjtemény legteljesebb gyűjteménye a Xántus gyűjtötte borneói 
anyag. Ez a későbbi évtizedekben kiegészült még néhány sorozattal. Az Indonézia-gyűjtemé
nyen belül ugyanakkor ez az egyeden részgyűjtemény, mely alkalmas egy kiállításon egy kul
túra bemutatására. Nem véleden, hogy az 1980-1995-ös nemzetközi állandó kiállításon be
lül szintén a borneói volt az egyeden önálló indonéz terem. Az összes többi földrajzi 
területről csupán a kultúra egy-egy részterületét reprezentáló anyag található. Az Indonézia- 
gyűjtemény anyagából az említett borneói gyűjtemény publikálása lenne fontos, valamint a 
nagyszámú és sok ritka, értékes darabot tartalmazó kriszgyűjteményé. Az Indonézia-gyűjte- 
ménybe tartozó tárgyak közül 2100-nak van leírókartonja.

140 Ltsz.: 1487,1488,1844,18513,18870,18872,46673,46674,46713,46729,47189,98202,64.30.49, 
64.30.67, 65.179.7, 65.179.33, 65.179.46, 65.179.50, 65.179.51, 65.179.63.

141 Legalább ugyanilyen arányúak a kosarak.
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Az előzőekben elmondottakból következik,
A g y ű jtem ények  jövője hogy az Ázsia- és Indonézia-gyűjtemény egé

sze semmilyen szempontból sem tekinthető zárt 
kollekciónak. Léteznek benne földrajzi szempontból lefedetlen területek, Délkelet-Ázsia és 
Mongólia kivételével szinte mindenhonnan hiányoznak a 2. világháború utáni tárgyak, és a 
klasszikusnak számító gyűjtésekből is gyakran hiányoznak bizonyos tárgytípusok. A gyűjtési 
lehetőségek tárgyalásakor szeretnék néhány általánosabb gondolattal foglalkozni.

A néprajzi gyűjtés, úgy tűnik, jelenleg elválaszthatadan tágabb muzeológiai, tudo
mányos elképzelésektől. Azaz a néprajzi gyűjtés nem viselkedik önállóan, a múzeum többi 
funkciójától elkülönülten -  kizárólag a múlt vagy jelen tárgyainak minél teljesebb beszerzé
sén alapulva - ,  hanem nagyban függ a néprajzi múzeumok konkrét céljaitól, és mindebben a 
gyűjtésnek, a tárgygyűjteményeknek szánt szereptől.

A jelenkori gyűjtés szempontjait alapvetően meghatározza a már létező gyűjtemé
nyek kategorizálása, például bizonyos tulajdonságainak kiemelése. A gyűjtés menete jelentő
sen különbözhet egymástól attól függően, hogy tárgyakban vagy gyűjteményekben gondolko
dunk-e. Előbbi esetben még akkor is, ha a földrajzi gyűjtőkörök tisztázottak, a tárgytípusok 
sorozatai, egy-egy életmód tárgybeli illusztrációi mindig kiegészíthetőek, sohasem teljesek.

Ha gyűjteményekben gondolkodunk, a múltbeli gyűjtések zártabbak. Itt elsősorban 
Ámásy kirgiz vagy Diószegi mongol, altaji tárgyegyúttesein van a hangsúly, és nem az adott 
földrajzi hely vagy etnikum minél teljesebb bemutatásán. Jóval nagyobb a késztetés például 
a Diószegi-gyűjteményt „Diószegi-anyagként” kiállítani, publikálni, mint „mongol sámániz- 
mus”-ként az ismertsége, összetétele vagy a gyűjtés körülményei, ideje miatt. Az első esetben 
a gyűjtés fő célja a még fellelhető „Diószegi-anyag” beszerzése, a második esetben egy recens 
utángyűjtés inkább elképzelhető.

A gyűjteményekre koncentrálás azt jelenti, hogy a tárgyaknak nem csupán egy 
adott életmódot dokumentáló szerepet tulajdonítunk, hanem figyelembe vesszük, hogy a 
néprajzi gyűjtések meghatározott és időben változó körülmények között, célokból folytak, és 
eredményük legalább annyira tükrözi ez utóbbiakat, mint azt az életmódot, melyből a tár
gyakat kiemelték.

Mikor egy-egy múzeum gyűjteményei hozzáférhetővé válnak a kutatók vagy a kö
zönség számára tudományos igényű katalógus vagy kiállítás formájában, az egyik hangsúlyos 
téma az ilyen jellegű gyűjtemények bemutatása.

Ugyanakkor mindezek ellenére nagyon fontosak és népszerűek a tematikus kiállí
tások, melyek rendeződhetnek földrajzi hely vagy etnikum köré továbbra is. Észre lehet ven
ni azonban, hogy az ilyen típusú összeállítások szinte minden esetben nemzetközi keretben 
jönnek létre, a különböző helyeken őrzött és egy-egy gyűjtőhöz kapcsolódó gyűjtemények
ből való válogatások révén. Azaz nem utólagos hozzágyűjtésekkel igyekeznek a múzeumok a 
kiválasztott szempont szerinti bemutatáshoz kiegészíteni a létező gyűjteményeiket, hanem 
létező kollekciók széles körű áttekintésével.

Mindebből az következik, hogy a gyűjtők tárgygyűjteményei a fenti értelemben 
zártaknak tekinthetőek, hacsak nem kerülnek elő ugyanattól a gyűjtőtől további tárgyak. 
A klasszikus gyűjteményeknek helyszíni gyűjtéssel való kiegészítése mint lehetőség azonban 
a legkevésbé valószínű. Jellemző, hogy a még viszonylag recens anyag kiegészítése sem köny- 
nyű manapság (például Diószegi gyűjtéséhez ma legfeljebb kései párhuzam gyűjthető, de ha
sonló korú nem). A közülük hiányzó tárgyak beszerzése leginkább a passzív gyarapodással
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várható: magángyűjtőktől való vásárlás, hagyaték, aukciókon történő vétel, múzeumi csere, 
tartós kölcsönzés.

A nem jelenkori tárgyi anyag gyarapítására Így (is) több lehetőség nyílik. így pél
dául a most tárgyalt gyűjteménykiegészítés, ami vagy véletlenszerű, vagy hosszas kutatás ered
ménye, általában szerényebb eredménnyel.

Mód van természetesen önálló gyűjtemények megszerzésére is, bár ezek is inkább 
a ritka, mégis fontos kivételek közé tartoznak, például hagyatékok révén. Mindkét típusra 
igaz, hogy kevéssé tervezhető előre.

A gyűjteményekre összpontosítás miatt a múltbeli egyedi tárgyak beszerzése ritkán 
tűnik megalapozottnak. Kivételnek látszik az az eset, mikor egy gyűjtemény már eleve min- 
tavételszerűen jött létre, különböző gyűjtők révén. Ilyen esettel találkozunk például, mikor 
egy-egy tárgytípus minél teljesebb beszerzése volt a fő cél.

A hosszabb távú gyűjteménygyarapítást -  nemcsak a gyakorlatát, hanem az elveit is -  
ugyanakkor alapjában meghatározhatja annak finanszírozási rendszere. Lényegesen másképpen 
lehet tervezni például, ha kisebb gyűjteményegységekre vagy gyűjteményekre lebontott összegek
kel lehet gazdálkodni, mint ha közös pénzből érkezési sorrendben használódik fel a pénz; illet
ve más a stratégia, ha a pénz egy évre áll rendelkezésre, mint ha ennél hosszabb időszakra.

Részletesebben nézve, az 1. világháború előtti gyűjteményeket egyedi vásárlások 
útján lehet leginkább kiegészíteni és bővíteni, elsősorban magángyűjtőktől való vásárlásokkal. 
Ilyen jellegű tárgyak jelenleg is fel-felbukkannak a műtárgypiacon vagy hagyatékokban. A gyűj
tések nagysága és szervezettsége miatt ugyanakkor ezek között található a legtöbb feldolgo
zásra alkalmas gyűjtemény.

A két világháború közötti időszak gyűjtéseivel kapcsolatban van a legtöbb nehéz
ség. Egyedi tárgyakat lehet ugyan venni magángyűjtőktől, e korszakból azonban nincsenek 
törzsanyagok, melyeket bővíteni lehetne. Teljes gyűjtemények pedig a legritkább esetben 
bukkannak fel.

A 20. század második feléből jelenleg is lehet teljes gyűjteményeket összeállítani, 
vagy akár helyszínen gyűjteni. Itt a két fő feltétel a finanszírozás megléte és a terület politi
kai stabilitása. A mai tervszerű gyűjtéseknek két fő változata képzelhető el. Az egyikben a 
múzeum külsős kutatókat, utazókat biz meg, támogat célzott gyűjtésekkel. A másikban hosz- 
szú távú (4-6 éves) kapcsolatot dolgoz ki a gyűjtemény valamilyen távolabbi társintézmény
nyel, melynek keretében a múzeum 2 vagy 3 alkalommal meghatározott területen és temati
kában gyűjt a társintézmény támogatásával (akár kölcsönösen). Bár elvben lehet önállóan is 
pályázni és pénzt szerezni néprajzi tárgygyűjtésekre, a gyűjtések történetéből az látszik, hogy 
vagy több alkalom, ismételt gyűjtés szükséges ugyanazon a helyen, hogy egy többé-kevésbé 
kerek gyűjtemény alakuljon ki egy bizonyos helyről, vagy egyszeri alkalommal, de igen hosz- 
szú ideig kell dolgozni ugyanazon a helyszínen. A gyakorlatban ugyanakkor a legtöbb ilyen 
jellegű gyűjtés más célú kutatás mellékterméke volt.

Konkrét, közvetlen bővítési területet nagyon nehéz felrajzolni. Részben azért, mert 
a helyi lehetőségek nem feltédenül vannak szinkronban a gyűjteményből levezethető prefe
renciákkal -  azaz például bizonyos területek, ahonnan nagyon kevés anyag van, a tárgygyűjtés 
szempontjából nehezen megközelíthetők (lásd Afganisztán, Tibet), részben pedig azért, mivel 
a gyűjtemény alapján csaknem minden típusú elképzelés ugyanolyan jól indokolható. Ha va
lahonnan nincsen anyag, érvelni lehet a gyűjtés mellett. Ha már létezik onnan törzsanyag, ezt 
érdemes esetleg bővíteni más időmetszetekben, vagy bővíteni hiányzó tárgytípusokkal. Úgy tű-



nik, hogy a korábban is tapasztalható, sőt a gyűjtemény egész történetét végigkísérő egyéni ku
tatói érdeklődések, divathullámok, véletlenszerű alkalmak törvényszerűen hozzátartoznak a 
gyűjtemény fejlesztéséhez. Ahol minden bizonnyal fontos a tervszerűség, az az egyes gyűjtések 
előkészítése, megvalósítása. Az Ázsia-gyűjtemény nem attól használható, jó gyűjtemény, hogy 
egyenletesen reprezentál területeket, tevékenységeket és tárgytípusokat, hanem attól, hogy 
vannak benne olyan kerek gyűjtemények, tárgysorozatok vagy akár egyedi tárgyak, melyek jól 
illusztrálnak egy-egy szélesebb körű érdeklődésre számítható témát.

Ezek a gyűjtések azonban szinte minden esetben a „tradicionális” kultúra tárgyai
ra vonatkoznak, vagyis legáltalánosabb felfogásban is feltételeznek bizonyos helyi jellegzetes
ségeket a tárgyi világ létrehozásában és használatában. Nehezebb a helyzet a hagyományo
sabb tárgyakkal párhuzamosan jelen lévő modern tárgyak jelenlétét, valamint a nagyobb mér
tékben modern életformák tárgyi világának a kérdését illetően. Az előbbi probléma -  némi
leg más köntösben -  a modernizáció előtt is megvolt. A dilemma ugyanis ott is az volt, kel- 
lenek-e a gyűjteménybe olyan tárgyak, melyek nem tűnnek tipikusnak. Például nem a többség 
vagy nem a többségi etnikum által használtak. így nézve, a modern kor tárgyai azért nem ti
pikusak egy adott helyszínen, mert a keret, amihez viszonyítjuk a tipikusságot, már globális.

A gyűjtés, a használat és a készítés helye egyre nyilvánvalóbban nem esik egybe a 
mai korban. Ilyen egybe nem esésre korábban is volt példa, de ez az akkori néprajzi háttér
feltételezések szerint inkább kivételnek számított, mint szabálynak. A jelenkori gyűjtéskor 
azonban a három helyszín különbsége több problémát okoz, nem utolsósorban amiatt, hogy 
a tipikus „tradicionális” néprajzi tárgyat e hármasság azonossága jellemzi.

A három helyszín eltérésekor nem minden esetben magától értetődő a tárgy kate
gorizálása akár a földrajzi helyszínt nézve, akár a funkcióját tekintve. Jellegzetes példát jelen
tenek erre a gyári készítésű eszközök. Hiába használják őket a vizsgált helyszínen, készítési 
technikájuk és helyük radikálisan eltér a lokálistól. Ugyancsak gondot okozhat, ha bizonyos 
távoli helyeken -  nem gyárilag -  készített tárgyakat használnak, esetleg nem az „eredeti” 
funkcióban. Ha például -  művészi vagy hétköznapi -  keleti tárgyak bukkannak fel Magyar- 
országon a legkülönbözőbb funkciókban, akkor ezek az Ázsia- vagy a magyar gyűjtemények 
körébe tartoznak, egyáltalán milyen megfontolás alapján gyűjtendők?

Ha a hagyományos gyűjtésnek a hagyományos tárgyi világ a gyűjtési területe a ma
ga -  hozzánk viszonyított -  különlegességében, egzotikumában, akkor a modern életformák 
gyűjtéséhez újra kell gondolni a néprajzi, etnológiai gyűjtés szándékait. Ráadásul preceden
sekben sem bővelkedünk ezen a téren. Teljesen hiányoznak az eddigi gyűjtések közül a 
mikrovizsgálatok tárgyi anyagai. Kérdés, hogy egy nagyon sok szempontból -  a hagyományos 
gyűjtés szerint is -  „hiányos” gyűjteményen belül hogyan integrálhatók a különböző irányza
tok. Valószínűleg itt is a legfontosabb a hosszabb távon -  akár évtizedekben -  való tervezés, 
mivel az alkalmi gyűjtések óhatatlanul esetlegesek maradnak, és az így gyűjtött anyagok nem 
különböznek a vétel útján megszerzett gyűjteményektől.

Egyszerűbbnek tűnik az úgynevezett repülőtéri művészet kérdése. Bár az ide kap
csolódó tárgyak egy globális méretű kontextusban mozognak, az egyedi tárgyak mintaképei 
mégis helyiek, nemritkán múzeumban is őrzött darabok. A klasszikus törzsanyag bizonyos 
szeletei ráadásul igen hasonló háttérrel rendelkeznek.

Fontos lenne figyelembe venni és gyűjteni a modern etnoművészetbe sorolható 
tárgyakat. Bár ezzel kapcsolatban viszonylag kevés az előmunkálat és a tapasztalat, nemzet
közi példák már léteznek.

Azsia-gyűiteménx és lndonma-gvűitemény S45



546 Wilhelm Gábor

Mivel az egyes tárgyak, sorozatok és gyűjtemények értékelése időben változhat, 
rendkívül kockázatosak a tárgycserek. Bármely kiemelt tárgynak, még ha „hasonló” is más, pél
dául sorozatbeli tárgyakhoz, gyorsan változhat a megítélése, ha valamilyen módosulás törté
nik a gyűjteményen belül, vagy újabb információk látnak napvilágot a tárgyról, gyűjtőjéről142 
stb. Egyetlen kivételnek tűnnek azok a tárgyak, melyek teljesen megegyeznek más meglévő tár
gyakkal, azaz hiányzik belőlük mindenfajta egyediség. Talán a leginkább bizonyos típusú fegy
verekre illik ez a leírás, nyílvesszőkre, tucatpajzsokra, egyes dárdákra. Másrészt természete
sen ezek azok a tárgytípusok, melyeket a legnehezebben lehetne cserélni.

A gyűjtemény mai tagolásának jövője kérdésében szét kell választani a raktári és a 
leltári tagolást. Ha a raktári tagolás szempontjából minél jobban elkülöníthetőek a kisebb 
földrajzi egységek -  mely nem feltédenül felel meg a tárgyak megfelelő tárolása szempontjá
ból fontos, anyagtípusok szerinti tárolásnak annál átláthatóbbak a gyűjteménycsoportok. 
Ilyenkor lehet a földrészeket képviselő gyűjteményeket több muzeológus között is hatékonyan 
megosztani. Az Ázsia-gyűjtemény esetében ebből a szempontból tűnik luxusnak az Indoné- 
zia-gyűjtemény leválasztása. Ha külön muzeológus foglalkozna például ez utóbbival, ésszerű 
lenne, ha együtt kezelné a szárazföldi délkelet-ázsiai tárgycsoportokkal. A leltári felosztás ese
tében az elsődleges kritérium, hogy az egyértelmű legyen.

Pillanatnyilag a legtöbb probléma akkor adódik, ha egy-egy tárgy elkallódik a he
lyéről, főképp ha kikerül a megfelelő gyűjteményi raktárból. Mivel a revíziók raktáronként 
zajlanak, gyakran évtizedek kérdése, míg bizonyos tárgyak megléte vagy holléte tisztázódik. 
A raktárokon belüli tájékozódás szintén sokszor gondot okoz, ha az egyes tárolóknak nincs 
azonosítószámuk vagy -jelük, és a tárgyak pontos helyét és mozgását nem tartják állandóan 
számon. Ha ez megvalósul -  ráadásul számítógépen - , a raktáron belüli elrendezés gyakor
latilag tetszőlegessé válhat,143 sőt a raktáronkénti tárolás is elvileg lényegtelen lesz. A legfon
tosabb mindenképpen az, hogy a múzeum összes tárgyáról való információk a legkülönbözőbb 
szűrők szerint hozzáférhetők legyenek. Ez egyrészt a földrajzi határterületek etnikumaival fog
lalkozó muzeológusok számára fontos, másrészt bizonyos általánosabb témákat vizsgáló, ki
állító kutatóknak, például játék, lakás, maszk, rítus vizsgálatakor.

A számítógépes nyilvántartás, ha nemcsak a klasszikus tárgygyűjteményekre, ha
nem a kéziratokra, fotókra stb. is kiterjed, nagymértékben meg tudná gyorsítani például az 
ilyen jellegű gyűjteményfeldolgozásokat. A múzeum irattárának éves nyilvántartását átfésülni 
a megfelelő gyűjteményre vonatkozó levelek, feljegyzések miatt többnapi munka manuálisan. 
Ugyanez vonatkozik maguknak a dokumentumoknak az elolvasására. A probléma mindkét 
esetben az, hogy nagy anyagban kicsi a találati arány. Számítógépes kereséssel napokat lehet 
megtakarítani. Hasonló a helyzet a tárgygyűjteményekre vonatkozó kimutatások elkészítése
kor. Az éves gyarapodás összeállítása napok kérdése volt, és a leltárkönyv, illetve törzskönyv 
együttes kezelését követelte meg, ráadásul sok hibalehetőséget rejt magában. Számítógéppel 
mindez egyetlen művelet. Arról nem beszélve, hogy minden egyes kimutatás külön-külön 
ugyanezt a mennyiségű munkát igényli. Például a tárgyak pontos földrajzi megoszlásának, tí
pus szerinti arányának, leírókartonnal való ellátottságának elkészítése megköveteli az elölről 
való munkát.

142 Röviden: a néprajzi tárgyak értéke, megítélése kontextusfüggő.
143 Akár leltári szám szerint is történhet.
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Az Ázsia-gyűjtemény raktározási helyzete
Az Ázsia-gyűjtemény a Néprajzi Múzeumba történő 1975-ös átköltözködéskor „átmeneti 
helyre” került, a második emeleti lépcsőházban „ideiglenesen” kialakított raktárrészbe. Az el
helyezés két fő gondja, hogy egyrészt nincs elzárva fallal vagy ajtóval a külső helyiségektől 
(csupán ráccsal), emiatt lehetetlen megóvni a tárgyakat a portól. Másrészt a megnövekedett 
gyűjteménynek túl szűk a raktár, főképp azután, hogy az 1995-ben lebontott nemzetközi ál
landó kiállítás többezernyi tárgyát vissza kellett osztani, noha a korábbi helyük már 
betöltődött más tárgyakkal. Ugyanakkor ez utóbbi probléma valamennyi raktárra jellemző.
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M elléklet

1. számú melléklet. Az Ázsia-gyűjtemény tagolódása 1947-ben (NMI 157/1947):

Észak-Ázsia
Közép-Ázsia
Délnyugat- és Elő-Ázsia
Kaukázus és Irán
Tibet
Himalája
Elő-India
Kis-Ázsia
Hátsó-lndia
Maláj-félsziget
Indonézia (érdekes, hogy Vargha László ezen elképzelése szerint Indonézia Ázsián belül maradt volna)

Ábrák

1. számú ábra. Az Ázsia-gyűjtemény területi megoszlása

0  Tárgy (darab)
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E3 Gyarapodás (darab)
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3. számú ábra. Az Indonézia-gyűjtemény anyagának területi megoszlása

0  Tárgy (darab)
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ÓCEÁNIA-GYŰJTEMÉNY

VARGYAS GÁBOR

A Néprajzi Múzeum első etnológiai gyűjte- 
A tö rtén e lm i, po litikai menyei a Magyar Nemzeti Múzeum Népraj-
és g a z d a sá g i k e re tek  Z i Tárának 1872-ben történt megalapításánál

korábbra, 1847-re nyúlnak vissza. Ez az idő
szak Európában mindenütt a múzeumalapítások és a néprajztudomány kialakulásának az 
ideje. Magyarországon az ilyen jellegű érdeklődés kezdettől fogva két irányban nyilvánul 
meg. Az elkésett polgárosodás, a még mindig egymás mellett élő két kultúra, a „magas” és 
a „mély” különbsége egyenes úton vezet a reformkortól kezdve a magyar nép, a parasztság 
kultúrájának megismerése és tanulmányozása, és ehhez kapcsolódóan tárgyi kultúrájának 
gyűjtése felé.

A magyarok máig sok problémát felvető etnogenezise, ázsiai lovasnomád eredete, 
viszonylagos „idegensége” az indogermán Európában pedig már nagyon korán, a 18. század
tól kezdve ráirányította a figyelmet az Ázsiában maradt „rokonságra”, a magyarok őshazájá
nak kérdésére. Ez magyarázza a 19. század közepétől meginduló tudományos expedíciók 
sorát,1 melyek fő célja antropológiai, etnológiai és nyelvészeti stb. gyűjtések végzése és ezek 
révén a magyarság hovatartozásának tisztázása volt. Az érdeklődés kiszélesedésével, a hori
zontok kitágulásával aztán ezek az expedíciók megvetették az összes földrészre kiterjedő et
nológiai érdeklődés alapjait.

Mindezek a kérdések különös hangsúlyt kaptak a magyar állam 1000 éves fennál
lásának ünnepe táján, 1896-ban. A millenniumi ünnepséggel együtt járó nagy építkezések, 
múzeumalapítások, nemzetközi kiállítások,2 valamint az egész ünnepséget kísérő hazafias fel
buzdulás és végül, de nem utolsósorban az elkésettségét dinamikus fejlődéssel bepótoló ma
gyar kapitalizmus nyújtotta kedvező gazdasági környezet felerősítették az amúgy is meglévő 
tendenciákat, s mintegy ösztönzést adtak azoknak.

1 Reguly Antal, 1843-1846; Pápai Károly és Munkácsi Bernát, 1888; Zichy Jenő első (1895) és máso
dik (1896) kaukázusi expedíciója; Jankó János és Pápay József, 1897-1899 (Zichy Jenő harmadik, ázsiai 
expedíciója); stb.

2 Például a külön e célra összegyűjtött és létrehozott első magyar szabadtéri néprajzi falumúzeum, a 
Skanzen, vagy az ún. Néprajzi Missio, amely anyagának egy része a múzeum gyűjteményeibe került.
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A múzeum gyűjtőtevékenysége tehát a kezdetektől fogva felölelte a magyar, az 
európai és az Európán kívüli területek anyagát.3 A gyűjtemények története a magyar nép
rajz története is: a kettő fej-fej mellett haladt egymással, és történetük jól tükrözi egyben 
a mindenkori magyar néprajz irányát, fő témáit, érdeklődési pontjait, valamint -  elsősor
ban a tengerentúli gyűjtemények esetében -  a politikai-gazdasági adottságokból fakadó le
hetőségeket is.

E vonatkozásban egy dolgot szükséges külön hangsúlyozni. Magyarország, ellen
tétben más, hatalmasabb vagy szerencsésebb országokkal, soha nem volt gyarmattartó bi
rodalom. így az az út, amely más országok (például Németország, Anglia, Franciaország 
stb.) számára természetes módon adott volt: saját gyarmataik „exotikus” népeit és kultúrá
it kutatni és ahhoz kapcsolódóan múzeumi gyűjteményeket létrehozni, Magyarország szá
mára járhatatlan volt. Az egyedüli lehetőség az 1. világháború végéig, az Osztrák-Magyar 
Monarchia fennállásáig Magyarország általános német orientációjának természetes folyo
mányaképp a német gyarmatbirodalomhoz való kapcsolódás volt. A néprajz ugyanis, azon 
belül is elsősorban a tengerentúli területek vizsgálata, kezdettől fogva szorosan kapcsoló
dott a különböző országok gazdasági-politikai törekvéseihez, érdekeihez és gyarmatosító 
tevékenységéhez.

Az 1. világháborút lezáró trianoni békeszerződés nyomán bekövetkezett terület
vesztés együtt járt az ország egyedüli tengeri kijáratának, Fiumének és vele az Adriai-tenger
nek az elvesztésével és ezzel párhuzamosan a tengerészet gyűjteménygyarapító tevékenysé
gének a megszűnésével. Ez egyenes úton vezetett az etnológiai gyűjtések és kutatások beszű
küléséhez. Ekkor, nagyjából az 1920-as években ért véget a múzeum gyűjteménygyarapodá
sának első, igen dinamikus szakasza: a ma mintegy 14 000 tárgyat kitevő Óceánia-gyűjtemény 
több mint 3/4-e eddig került be a múzeumba.4

Az 1. és 2. világháború között a lehetőségek már sokkal kisebbek voltak: a gyűjte
mény gyarapítására tervszerű módon nem volt lehetőség. Egy-egy utazó, kereskedő, geoló
gus vagy idegen tájakra elvetődött emigráns ajándékai még gazdagították a gyűjteményt, de 
számottevően nem emelték sem a tárgyak számát, sem a gyűjtemény jelentőségét.

Ezt a stagnáló, de még mindig pozitívnak mondható szakaszt követte aztán 1945- 
től kezdve egy harmadik szakasz, amely a lehetőségek teljes beszűkülését hozta magával. E 
periódus nagyjából az 1960-as évekig tartott.

Az 1970-es évektől meginduló politikai enyhülés megnyitott bizonyos lehetősége
ket, a múzeum gyűjteményei lassan ismét gyarapodni kezdtek, de ez az Óceánia-gyűjteményt 
nem igazán érintette. A gazdaságilag érődén, szocialista Magyarországnak -  Ausztrália kivé
telével -  nem volt politikai, gazdasági és kulturális kapcsolata a Csendes-óceán térségének or
szágaival, s nem volt érdekelt abban, hogy ott tudományos kutatások folyjanak. így az Óceá-

3 Hasonlóan például a párizsi Musée de l’Homme-hoz, ám ellentétben a német területeken általában szo
kásos Volkskunde -  Völkerkunde megkülönböztetéssel.

4 1894-ben Ausztráliából és „Polinéziából” (= Óceánia) még csak összesen 124 darab tárgy volt a múze
umban (Jankó 1894a. 107), míg 1899-ben már 4574 darab: belépett a Fenichel- és részben a Biró-gyűj- 
tés (Jankó 1900c. 37). Későbbi időről sajnos nem rendelkezünk számszerű kimutatással, így az alábbi 
megállapítás becsléseimen alapul, de a Fenichel- (2460 darab), Biró- (5509 darab) és Festetics- (1540 
darab) gyűjtemény 9509 tárgya a további gyűjtemények nélkül is kiteszi az anyag 3 /4-é t 1998. május 
25-én az Óceánia- (és Ausztrália-) gyűjtemény a múzeumi dokumentáció szerint 13 384 tárgyra rúgott.
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n ia -g y ű j te m é n y  to v á b b r a  is  „ h a lo t t” g y ű j te m é n y , s e z e n  a h e l y z e t e n  a  r e n d s z e r v á ltá s  ó ta  e lt e l t
e g y  é v t i z e d  s e m  v á lto z ta to t t  é r z é k e lh e t ő e n .

A fentiek értelmében természetesnek tekint-
G yŰ jtem énytÖ rténet hetjük, hogy az Óceánia-gyűjtemény megala

pozója, a gyűjtőként is, etnográfusként is 
méltatlanul kevéssé ismert, elfeledett Fenichel Sámuel (1868-1893) Német Új-Guineában 
kezdte meg tevékenységét. Ami keveset életéről és haláláról tudunk, Bodrogi Tibor össze
gezte 1954-ben, magyar nyelvű cikkében (B o d r o g i  1954a). A bukaresti Nemzeti Múzeum 
Régészeti Osztályának fiatal magyar custosa és preparátora 1891-ben, egy német magán- 
vállalkozó, Alfred Grubauer által szervezett és finanszírozott expedíció keretében jutott ki 
Északkelet-Új-Guineába, az egykori Friedrich-Wilhelmshafen, a mai Madang környékére, 
az Astrolabe-öbölbe. Az expedíció célja ornitológiái és természetrajzi gyűjtés volt, elsősor
ban az ekkor rendkívül jövedelmező paradicsommadár gyűjtése. Az expedíció dilettáns ve
zetője mellett a szakképzett Fenichel feladata a természetrajzi gyűjtések végzése és a kon
zerválás volt.

1891. december 22-én érkeztek meg Singapore érintésével az Astrolabe-öbölbe. Itt 
először Erimában, majd Bogadjimben laktak, a rajnai missziós társaság orvosánál, W. 
Frobeniusnál, végül december 31-én átköltöztek Konstantinhafenbe. Itt Fenichel megkezdte 
a gyűjtést, s csakhamar bejárta az egész környéket, beleértve ebbe az akkor még teljesen is
meretlen Finisterre-hegység előnyúlványait is. Máig nem tisztázott okok miatt Grubauerrel 
való együttműködése hamarosan megszűnt: összevesztek, s az amúgy is beteg Grubauer már
ciusban visszatért Európába. A pénz és megélhetés nélkül maradt Fenichel, aki az expedíció 
kedvéért bukaresti állásáról is lemondott, nem akarta útját feladni. A budapesti Nemzeti Mú
zeumhoz fordult, és felajánlotta szolgálatait. Egyezségük értelmében ettől kezdve Fenichel a 
múzeum számára gyűjtött, és hazaküldött természetrajzi és etnográfiai gyűjteményének ellen
értékét a múzeum átutalta számára Új-Guineába.

Bár Fenichel helyzete így stabilizálódott, mégis állandó anyagi gondokkal küzdött. 
Átköltözött egy pápua faluba, Bonguba,5 és szinte akaratán kívül, kényszerből, az állomáso
zó néprajz egyik legelső művelőjévé vált. Tevékenységéről levelekben számolt be a múzeum 
vezetésének. Innen tudjuk, hogy a helyi nyelvet néhány hónap elteltével már folyékonyan be
szélte, s hogy a Bongu-beliekkel együtt élve és étkezve végezte gyűjtőmunkáját.

Érdeklődése a természetrajz mellett az etnográfia iránt is feltámadt. 1893. márci
us 6-án, Stephansortban bekövetkezett haláláig, 15 hónap alatt páratlan néprajzi gyűjteményt 
hordott össze, amely az őt követő Biró Lajos gyűjteményével együtt a Néprajzi Múzeum óce
ániai és azon belül is világhírű Astrolabe-öböli gyűjteményeinek alapjául szolgál.

Fenichel gyűjteménye a hagyatékát kezelő J. S. Kubary6 segítségével Berlinen ke
resztül jutott haza. A múzeumi törzskönyvben 1895-ös bejegyzéssel szerepel a 142., illetve a

5 Itt élt 1871-1872 és 1876-1877 között, illetve 1883-ban a terület első kutatója, az orosz Mikluho- 
Makláj is (magyarul lásd Miki.uho-Maklaj 1962).

6 J. S. Kubary a mikronéziai Karolina-szigetekről írott máig alapvető monográfia (Kubary 1889) szerző
je, Fenichel halálakor a konstantinhafeni állomás vezetője és ilyen minőségében hagyatékának ke
zelője.



378. tételszám alatt az a 2460 tárgy és 30 fotó, ami hagyatékából előkerült.7 Fenichel leve
lei alapján felmerült ugyan a gyanú, hogy a gyűjtemény egy része elveszett (Fenichel 10 000 
körüli tárgyról írt), de e gyanút a Fenichel nyomában járó, néhány évvel később odaérkező 
Biró Lajos nem tudta megerősíteni. Fenichel fennmaradt naplója, levelezése, gyűjtőfüzetei és 
nyelvi lejegyzései a Néprajzi Múzeum adattárában találhatók,8 s máig feldolgozásra várnak. 
Gyűjtésének külön jelentőséget ad, hogy olyan időből származik, amikor a helyi kultúra még 
szinte érintetlen volt, és például a vallásos-rituális élethez kapcsolódó tárgyak, a vidék művé
szetének legkiemelkedőbb darabjai (maszkok, ősszobrok, csörgők, amulettek stb.) még meg
szerezhetők voltak.

Hogy a helyi kultúra átalakulásának gyorsaságára csak egy példát említsünk, a Nép
rajzi Múzeum embermagasságot meghaladó nyolc ősszobra, telum)a. közül hét darab Fenichel 
gyűjtéséből származik, míg a nála mindössze három évvel később ott járt Bírónak mégoly ala
pos gyűjtésével is csak egy szobrot és egy szobortöredéket sikerült szereznie. Ugyancsak 
Fenicheltől származik a mintegy tucatnyi maszk és az állat alakú csörgők mindegyike, hason
lóan a kőbalták nagy részéhez is, amelyeket három évvel később, Biró idejében már szinte 
teljesen felváltottak az európaiak által elterjesztett vaseszközök.

Mégis, mindezek dacára azt kell mondanunk, hogy Fenichel életműve torzóban 
maradt: korai halála megakadályozta abban, hogy terveit valóra váltsa; az általa gyűjtött tár
gyak bármiféle dokumentáció nélkül kerültek be a múzeumba (hasonlóan kora szinte összes 
nagy gyűjteményéhez), s hátramaradt írásos anyaga, bármennyire értékes is, csak kismérték
ben segít megvilágítani azt a páratlan tárgyi anyagot, amit neki köszönhetünk.

Fenichel -  aki ekkorra már a magyar tudományos körök figyelmének és érdeklődé
sének a középpontjában állt -  halála nagy megrendülést okozott. 1895. február 4-én az MTA 
Állattani Szakosztálya emlékülés keretében emlékezett meg róla (H e r m a n  1895; M adarász  
1895), amelyen külön méltatták az általa gyűjtött -  ebben a korban szintén párját ritkító -  ter
mészetrajzi gyűjteményt is, melybe 4000 lepke, 2000 rovar, 15 000-20 000 csiga és 206 darab 
madár tartozik. Itt, ezen az ülésen merült fel először annak az igénye, hogy művét folytatni kel
lene. A millenniumot övező nagy hazafias nekibuzdulásban a terv hamarosan valóra vált.

1895 novemberében indult útnak egy foglalkozására nézve ugyancsak természet- 
búvár, ornitológus és entomológus kutató, Biró Lajos (1856-1931). Az ő életét és tevékeny
ségét többen is feldolgozták (például A sz ta lo s  1953 és B e n e d e k  1979, amely a máig leg-

7 A Fenichel-gyűjtemény leltári számai a törzskönyvbeli bejegyzés szerint, amelyek kis eltérésekkel fedik 
a leltárkönyvbeli adatokat: 7147-8400, 8586-8600, 8918-8937, 9014-9089, 9650-9663, 9667- 
9704, 9709-9715, 9757-9759, 9790, 11744-11775, 11806-12025, 12044-12055, 12065-12145, 
12320-12500, 12601-12700,12801-12817, 12844-12949. A fentiekből két dolog nyilvánvaló: egy
részt a leltári számok -  valószínűleg az elhúzódó leltározás miatt -  nem folyamatosak, közbeékelőd
nek, illetve keverednek velük más gyűjtések is. Ugyanakkor a törzskönyv által megadott 2460 tárgynál 
a gyűjtemény jelenleg kevesebbet, hozzávetőleg 2000 darabot tartalmaz. Ennek egyik oka az lehet, 
hogy számos tételt (például embercsontok, koponyák) időközben kiselejteztek, néhány darabot elcse
réltek, egy részük pedig valószínűleg a Biró-gyűjtemény tárgyai között lappang. A Fenichel-fotók leltá
ri számai: F 3026-3027, F 3031-3033, F 3035-3037, F 3040-3050. Ez összesen 18 darab, a törzs
könyvben jelzett harminccal szemben.

8 Fenichel adattári anyaga 4 tételből áll: EA 8279. vegyes nyelvészeti és néprajzi anyag, valamint levele
zés kutatóútjáról; EA 4708. vázlatkönyv, vegyes néprajzi ábrákkal; EA 4486. napló; EA 2974. vegyes 
anyag, főleg levelek, de egy másik rövid napló, valamint ezek gépelt átírása Bodrogi Tibor által.
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részletesebb monográfia). Néprajzi szempontból azonban legmérvadóbb Bodrogi Tibornak 
a Biró-válogatáshoz írt posztumusz előszava (B o d r o g i 1987). E tanulmányban ennek alap
ján szerepelnek Biró életének és tevékenységének főbb adatai.

Az ugyancsak szegény sorsú és erdélyi származású Biró Lajos európai hírű rovar
gyűjteményét adta el, hogy annak árából Német Uj-Guineába utazhasson. Feltételei hasonló
ak voltak Fenicheléhez: hazaküldött gyűjteményeiből a múzeum átvette azt, amire szüksége 
volt, s a becsült ellenértéket átutalta számára Uj-Guineába.

Biró 1896. január 1-jén érkezett meg Friedrich-WUhelmshafenbe, vagyis Madang- 
ba, ahol júniusig tartózkodott. Innen tette első, főleg természetrajzi gyűjtőútjait a környékre, 
és a Hansemann-hegységbe. Miután a terület ekkorra már néprajzi gyűjtésre igazából nem 
volt alkalmas (a kereskedők már felvásároltak minden érdekesebb etnologikát), Biró június 
végén megragadta a lehetőséget, és egy német kereskedővel, a berlini múzeumok számára 
gyűjtő Kárnbachhal elutazott a mai Aitape vidékére, Berlinhafenbe. E terület akkor teljesen 
szűz vidéknek számított, és a jó kezű és szemű Biró kivételesen jó gyűjteményt állított össze 
a rendelkezésére álló három és fél hónap alatt. Gyűjtését elsősorban az Aitape előtti kis szi
geteken, Seleo, Ali és Angiéi stb. szigeteken végeztek. Főleg a seleói szellemházból szerzett 
unikális plasztikákat. Itteni gyűjtésének eredményével -  a természetrajzin kívül 542 tárggyal 
és fényképpel -  1896 októberében tért vissza az Astrolabe-öbölbe. Hazaküldött anyagát a bu
dapesti múzeum még az év végén megkapta.

A gyűjtemény osztatlan sikert aratott. A Néprajzi Tár munkatársai, Jankó János, 
Bátky Zsigmond és Semayer Vilibáld megkezdték a gyűjtemény feldolgozását és publikálá
sát. A kiadás költségeit a Nemzeti Múzeum és az MTA közösen állta, s a kötet 1899-ben, 
még Biró új-guineai tartózkodása idején meg is jelent kétnyelvű -  magyar és német -  ki
adásban, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Gyűjteményei című sorozat első köteteként. A leíró
jegyzék tulajdonképp Bírónak és a Néprajzi Tár munkatársainak a közös műve: a tárgyak tí
pusokba sorolását, a bevezetések és egyes fejezetek megjegyzéseit, valamint a szakirodalmi 
utalásokat a tár munkatársai végezték és írták, míg az idézőjelben közölt részek Biró szemé
lyes jegyzetei.

Biró második Astrolabe-öböli gyűjtése 1896 októberétől nagyjából 1897 júniusáig 
tarthatott. Ekkor, Berlinhafenből való visszatértekor Erimában, a kormányzati székhely, Ste
phansort közelében telepedett le. Innen járta be a környező falvakat, Bongut, Bogadjimet, 
valamint a Hansemann-, Oertzen- és Konstantin-hegységet, továbbá Bilibili, Siar és Graget 
szigetét. Stephansortban Fenichel nyomát kutatta: lefényképezte sírját és kifaggatta a gyarma
ti tisztségviselőket, eloszlatva a gyanút az elkallódottnak vélt tárgyakkal kapcsolatban. Gyűj
tési módszerei, néprajzi és természetrajzi megfigyelései ekkorra már finomodtak, nyelvtudá
sa megnőtt. Itteni gyűjtése előző itt-tartózkodását is beszámítva 859 darab tárgyat eredmé
nyezett, amit még 1897-ben hazaküldött Magyarországra.

Bár a múzeum Néprajzi Tárának igazgatója, Jankó János eredetileg Biró későbbi 
Astrolabe-öböli gyűjtését is meg akarta várni, s az egész gyűjteményt Fenichelével együtt 
akarta publikáltaim, erre mégsem így került sor. A gyűjtés első részét tartalmazó anyag, új
fent kétnyelvű kiadásban, a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményei 3. köteteként még
1901-ben megjelent Semayer Vilibáld gondozásában. Mint azt Biró egyik leveléből tudjuk, e 
megoldásnak nem nagyon örült, s óva intett a szakirodalmi adatok Semayer által való kriti- 
kátlan felhasználásától. A kötet mégis ugyanolyan osztadan elismerést aratott, mint az előző, 
s máig mintaképül szolgálhat a hasonló katalógusok számára.
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Biró az Astrolabe-öbölben a berlinhafeninél kitaposottabb utakon járt, mert Fe- 
nichel gyűjteménye lényegében már feltárta a térség anyagi kultúráját. Mégis, amiben Biró 
messze felülmúlt minden korabeli gyűjtőt, így Fenichelt is, az a tárgyakhoz mellékelt rész
letes jegyzetanyag, ami a tárgyak készítésére és használatára, az előállitás módjára és helyé
re, a helyi megnevezésekre, beleértve ebbe a minták neveit, is kiterjed. Biró az, aki először 
leírta például, hogy egy tárgy készítési helye nem egyezik meg feltétlenül a megszerzés he
lyével, ő az, aki elsőként felhívta a figyelmet a térség kiterjedt cserekereskedelmére, arra, 
hogy vannak tárgykészítő és tárgyfelhasználó központok. Figyelme a lepkék és bogarak so
rozatát gombostűre szurkáló entomológus pontosságával terjedt ki szinte minden részletre, 
ami a tárgyakat illeti, sőt, a rovarok sorozatához hasonlóan igyekezett minden egyes tárgy
típusból sorozatokat szerezni, hogy a díszítés változatosságát és a készítők szerinti egyes el
téréseket is dokumentálhassa. Mégis, mint az előzőekben már említettük, gyűjtése néhány 
tekintetben elmaradt Fenichelé mögött -  ami a tengerparti, igen korán gyarmatosított kul
túra gyors változására utal.

1897-1898-ban egyéves „sötét lyuk” található Bíró tevékenységében. Valószínű, 
hogy ezt a teljes évet Új-Guineán kívül töltötte. Tudjuk például, hogy elutazott Singapore-ba, 
hogy magát gyógyíttassa, hogy pihenjen és készleteit feltöltse. Azt is tudjuk, hogy Jáván is járt, 
és meglátogatta a világhírű buitenzorgi füvészkertet. 1899 júniusában ismét Új-Guineában 
tűnt fel, ezúttal a Huon-öböl vidékén, Simbangban, ahol szintén több mint egy évet tartóz
kodott. Simbangból, amely Finschhafen mellett fekszik, s ahol az egyik legkorábban alapított 
lutheránus misszió található, Biró módszeresen végiglátogatta a teljes félszigetet. Gyűjtött a 
hegyvidéki kaiok között, a tengerparti jabimoknál, a Tami-szigeteken és a Huon-öböl északi 
partján lakó bukawáknál.

Biró e vidéken valóságos kincsesbányára bukkant. A térség egyrészt egyike volt a 
leghíresebb, eredeti stílussal rendelkező, nagyszámú tárgyat előállító új-guineai kézműves- és 
kereskedőközpontoknak, másrészt néprajzi szempontból szinte teljesen szűz terület volt. Biró 
gyűjtői vénája itt bontakozott ki teljes egészében: tárgysorozatokat állított össze, s hozzájuk 
szinte tökéletes kis tárgymonográfiákat mellékelt. Ezek közül a jabim dobokról szólót Bod
rogi Tibor publikálta angol nyelven (BODROGI 1949). Mintegy 500 darab tárgyból álló gyűj
teménye 1900 februárjában érkezett meg a múzeumba. Bár eredetileg ezt a gyűjteményt is 
publikálni akarták, ez sajnálatos módon valami okból elmaradt, s máig kiadásra vár. Egy ré
szét, a művészeti szempontból legérdekesebb részt azonban Bodrogi kandidátusi disszertá
ciójában részletesen feldolgozta.

1899 szeptemberében Biró elhagyta a Huon-öblöt, és visszatért az Astrolabe- 
öbölbe, ahol 1900 májusáig tartózkodott. Itt további, kiegészítő gyűjtést végzett, ami azon
ban már nem került be leírójegyzékébe, és máig publikálatlan.

1900 januárjában újabb változás következett Biró életében. Új-Guineába érkezett 
Robert Koch, a későbbi Nobel-díjas tudós, a malária kórokozójának felfedezője. Biró össze
barátkozott vele, és 1900 májusában egy hónapos körutat tettek Új-írországban, egy munkás
toborzó hajón (lásd például Bíró 1924. 159, 161-165, 177; 1932. 225, 228-229). Bár Bíró
nak itt sem sok ideje, sem -  gazdagabb útitársaival szemben -  sok pénze nem volt, mégis 
szép gyűjteményt hozott össze. A tárgyakhoz, főleg a halotti emlékszobrokhoz, a malan- 
ganoVhoz ugyan nem tudott helyszíni adatokat gyűjteni, ezt azonban később, az Astrolabe- 
öbölben dolgozó új-írországi vendégmunkásoktól pótolta. így született meg újabb kismonog
ráfiája, amit ugyancsak Bodrogi publikált angol nyelven (B o d r o g i  1971a).
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Ezt az útját egy másik követte: 1900 augusztusában már a Vitu- (French-) szigete
ken találjuk, egy dán kereskedő, Peter Hansen meghívását élvezve.9 Innen Sydneybe távozott 
gyógyíttatni magát, majd rövid Astrolabe-öbölbeli tartózkodás után 1901. február 1-jén egy 
német büntetőexpedícióval visszatért a szigetekre (V a r g y a s  1986. 55-61). Ott-tartózkodásá- 
nak pontos időtartamát nem ismerjük, mindenesetre 1901 júniusában már ismét az Astro- 
labe-öbölben tartózkodott. Valószínűleg ekkor jutott el a Sepik és a Ramu torkolatvidékére, 
Potsdamhafenbe és a Bogia-vidékre is.

Új-guineai tartózkodása pontosan hatévnyi idő után véget ért. Ezt még további 
egyévnyi utazás követte hazafelé, többszörös megállásokkal Singapore-ban, Indiában, Arábiá
ban stb. 1902 januárjában tért véglegesen haza.

A néprajz örök kárára visszatérése után Biró visszavedlett ismét természetbúvárrá, 
s 1931-ben bekövetkezett haláláig egész hátralevő életét természetrajzi gyűjteménye rende
zésének szentelte. Bár népszerűsítő néprajzi cikkeket írt és előadásokat tartott,10 soha nem 
írta meg többször is beígért „magnum opusát”, az Astrolabe-öböl és általában az általa meg
látogatott területek kultúrájáról. Mindössze egyetlen tudományos cikket publikált magyarul a 
Bismarck-szigetek halászatáról és hajózásáról (Bíró 1905). Gyűjteményének publikáladan ré
sze legalább akkora, mint a publikált. Anyagának egyes részeit Bodrogi Tibor dolgozta fel kü
lönböző műveiben,11 ám a teljes anyag feldolgozása máig várat magára.

Biró jelentőségét a fentiek után aligha kell különösebben méltatni: az Óceánia- 
gyűjtemény 14 000 darabot megközelítő tárgyainak majdnem felét, közel 6000 tárgyat kö
szönhet neki a múzeum, nem beszélve a tárgyakhoz írt, több ezer kéziratos oldalt kitevő cé
dulaanyagáról, jegyzeteiről és 300-at meghaladó kitűnő fotóiról.12 Természetrajzi gyűjtése

9 A French-szigeteki Biró anyagot Bodrogi Tibor dolgozta íel (Bodrogi 1971b). Hansenhez lásd Var
gyas 1986. 57 és 61-62. fényképtábla.

10 A cikkek részletes felsorolását lásd Benedek 1979 bibliográfiájában. Egy részüket újraközölte Bodrogi 
az általa szerkesztett (posztumusz) Bíró-kötetben (Bíró 1987).

11 Bodrogi munkásságára alább még visszatérünk.
12 A Biró-gyűjtemény törzskönyvi számai: 176/1897, 215/1898, 362/1900, 569/1902, 625/1903, 

809/1903, 1044/1904, 1160/1905, 1377/1908. A 176/1897 tétel a berlinhafeni anyagot tartalmazza, 
leltári számai a törzskönyi bejegyzés alapján: 9649, 9664-9666, 9705-9708, 9716-9756, 9760-9789, 
9791-10000, 11320-11353, 11395, 11448-11643, 11648-11672, 11695-11743 (eredetileg 594 da
rab tárgy a selejtezéseket, cseréket nem számítva). A 215/1898 tétel az Astrolabe-öböli első és második 
gyűjtést foglalja magában. Leltári számai a törzskönyi bejegyzés alapján: 14411, 14414-14415, 14434, 
14445-14450, 14453-14467, 14469, 14473-14476, 14512, 14530, 14535, 14642-14645, 14685- 
14731, 14733, 14735-14812, 14851-14967, 14969-14983, 14985-15000, 15966-16017, 16020- 
16026,16037-16038, 16055-16078, 16080-16117,27719-17921, 27979-27983 (eredetileg 670 da
rab a selejtezéseket, cseréket nem számítva). A 362/1900 tétel további Astrolabe-öböli tárgyakat tartal
maz. Leltári számai a törzskönyi bejegyzés alapján: 29871-29882, 29908-30125, 31185-31187, 
31190-31192, 31253-31262,34102, 34177-34186, 34398, 34644-34606 (eredetileg 258 darab a se
lejtezéseket, cseréket nem számítva). A 569/1902 tétel a törzskönyv szerint „német új-guineai” tárgya
kat tartalmaz; valójában itt kezdődik a Huon-öböli gyűjtés. Leltári számai a törzskönyi bejegyzés alap
ján: 37765-37787, 37805-37878, 37884-37938 (eredetileg 152 darab a selejtezéseket, cseréket nem 
számítva). A 625/1903 tétel 1 maszkati („Arábia”) tárgy, e tanulmány szempontjából érdektelen. 
A 809/1903 tétel 5 „német új-guineai” tárgyat tartalmaz (ltsz.: 47277-47280 és 48979), de a törzs
könyvi bejegyzés zavaros, miszerint „e 4 drb. tárgy Wohlgemuth bódeni tanítónak cserébe küldetett”. 
Nem véletlen, hogy a leltárkönyvben ilyen Biró Lajos által gyűjtött tárgy nem is szerepel. A 1044/1904 
tétel alatt folytatódik a Huon-öböli, „német új-guineai” gyűjtés. Leltári számai a törzskönyi bejegyzés
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még az etnológiait is felülmúlta: több mint 200 000 állatot, főleg rovart tartalmaz. Halála óta 
több mint 200 fajt és 18 genust neveztek el róla. Hogy ne érjen bennünket elfogultság vád
ja, Biró méltatását -  Bodrogi nyomán -  egy német zoológus, B. Hagen soraival zárjuk, aki 
Biró érdemeinek felsorolásakor egyben felpanaszolta a német tudományosság Biró és követ
kezésképp a magyarok mögötti lemaradását: „Nem megszégyenítő-e a mi természettudomá
nyos vállalkozó szellemünkre, hogy olyan vidékeket, amelyek már tizenöt év óta német lo
bogó alatt állanak, zoológiailag egy magyar tanár tár fel, és hogy a Természetrajzi Füzetek, a 
Magyar Nemzeti Múzeum folyóirata válik Német-Új-Guineáról a tudás gyújtópontjává?” 
( H a g e n  1899; saját fordításában idézi B o d r o g i  1987. 29).

Fenichel és Biró új-guineai tevékenységével egy időben, 1893-1898 között tartóz
kodott az óceániai térségben egy másik magyar, Festetics Rudolf (1865-1943) is. Utazásának 
jellege, célja és körülményei merőben mások voltak, mint az előbbieké. A szegény sorsú és a 
természetrajz iránt érdeklődő Fenichellel és Bíróval szemben a grófi családból származó Fes
tetics vagyonának köszönhetően megengedhette magának, hogy kalandvágyát kielégítendő 
világ körüli hajóútra induljon. 76 tonnás goélette-jén, a Tolnán, 8 évig tartó nászutat tett fe
leségével a Csendes-óceán szigetvilágában, míg hazafelé tartva a Maldive-szigetekhez tarto
zó Minicoy-szigeten zátonyra futott, és hajótörést szenvedett.

Festetics gazdagon illusztrált, két francia ( F e s t e t i c s  1903; 1904) és egy magyar 
nyelvű ( F e s t e t i c s  1905)13 könyvben is beszámolt utazásáról. Számunkra útjának különösen

alapján: 56722-56903 (eredetileg 182 darab a selejtezéseket, cseréket nem számítva). A 1160/1905 té
tel tartalmazza a Huon-öböli („új-guineai”) gyűjtés java részét. Leltári számai a törzskönyvi bejegyzés 
alapján: 63850-64201, 64226-65000, 65501-66000, 66046-66500, 66832-67800, 67801-68000, 
68101-68160, 68401-68600, 68606-68747 (eredetileg 3653 darab a selejtezéseket, cseréket nem 
számítva). A 1377/1908 tétel 25 „utólag leltároztatott” tárgyat tartalmaz, leltári számaik 75655-75679. 
Biró fotóinak leltári számai (ezek nemcsak az új-guineai fotóanyagot tartalmazzák, hanem a hazafelé 
vezető úton, Jáván, Indiában, Arábiában stb. másutt készített képeket is): F 1476-1491, F 1493-1498, 
F 1500-1502, F 1504-1507, F 1513, F 3052-3056, F 3060-3063, F 3065-3067, F 3069, F 3859, 
F 3883, F 3895, F 4222, F 7183, F 9070-9082, F 9084-9094, F 15279-15309, F 15346-15489, 
F 15495-15570, F 16048-16061; továbbá Bodrogi Tibor által meghatározott Biró-fotók: F 270227- 
270228, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum ajándékaképpen a Néprajzi Múzeumba került Biró fo
tók: 183951-183952. Biró Lajosnak az Ethnológiai Adattárban őrzött kéziratai: Jankóhoz írt levelek, 
beszámolók a gyűjtésről (24 oldal, ltsz.: EA 4712), berlinhafeni anyag (83 oldal, 3 rajz, ltsz.: EA 4713), 
Astrolabe-öböli anyag (758 oldal, 238 rajz, ltsz.: EA 4714), Huon-öböli anyag (695 oldal, 478 rajz, ltsz.: 
EA 4715), Bismarck-szigeteki anyag (159 oldal, 69 rajz, ltsz.: EA 4716), Vitu- (French-) szigeteki anyag 
(53 oldal, 10 rajz, ltsz.: EA 4717), fotókhoz kapcsolódó jegyzetek (479 oldal, 302 fotó, ltsz.: EA 4718), 
kérdőívek, antropológiai adatok (46 oldal, ltsz.: EA 4719), népszerűsítő előadás szövege: új-guineai út 
ismertetése (17 oldal, ltsz.: EA 4720), nyelvi anyag, dalok (120 oldal, 6 rajz, ltsz.: EA 4721), nyelvé
szeti adatok (Kamunszanga levelei, 7 oldal, ltsz.: EA 4722), „Egyetmás az új-guineai bennszülöttek mű
vészetéről” [= megjegyzések K.Th.Preuss Künstlerische Darstellungen aus Kaiser Wilhelms-Land in ihrer Bedeu
tungfür die Ethnologie, 1897 című könyvéről -  V. G.j (7 oldal, ltsz.: EA 4723), „Kjáhó (disznóagyar) dí
szítés” (2 oldal, ltsz.: EA 4724), hajpróbák Finschhafen vidékéről (15 oldal, ltsz.: EA 4725), „Körül- 
metélési szokások” (4 oldal, ltsz.: EA 4726), vegyes jegyzetek Biró Lajos hagyatékából (13 oldal, 1 rajz, 
ltsz.: EA 4727). Ezenkívül az Ethnológiai Adattár EA 4711 szám alatt őriz egy Jankó János által készí
tett hozzávetőleges leltárt Biró Lajos Astrolabe-öböli és Huon-öböli gyűjteményeiről. Emellett a 
Fenichel-féle anyagba (ltsz.: EA 2974 a 17. oldalon) is belekeveredett egy Biró-dokumentum 1927-ből, 
amely Biró kéziratai megvásárlásának körülményeire vonatkozik.

13 A magyar nyelvű kiadás a Festetics 1903 fordítása, ám az eredetinél kevesebb fotóval.



1893-1896 közötti része fontos, amikor San Franciscóbói kiindulva először a főbb polinéz 
szigetcsoportokat, Hawaiit, Tahitit, Szamoát, Fidzsit, a Tubuai- és a Cook-szigetcsoportokat 
látogatta meg. 1895 júniusában indult tovább Sydneyből Melanéziába. Először az Új-Hebri- 
dákat, majd a Salamon-szigeteket kereste fel, ahol hosszabb időt is töltött, majd a Bismarck- 
szigeteken és az Admiralitás-szigeteken keresztül, a Palau-szigetek érintésével Japánba hajó
zott. Melanéziát gyakorlatilag 1896 áprilisában hagyta el, és utazásának további részében Ja
pánt, Hongkongot, Singapore-t, majd Indonéziában a Fülöp- és a Sulu-szigeteket, illetve Bor- 
neót érintette, hogy végül India partjai előtt elhajózva útját befejezze.14

Gyűjteményét, amely csaknem 1600 tárgyból és 600-at meghaladó, kiváló fotóból 
áll,15 hazatérte után, a Magyar Nemzeti Múzeum fennállásának 100 éves évfordulója alkal
mából a múzeumnak ajándékozta... szerény bizonyságaképp] annak a ragaszkodásnak és hű
ségnek, melyet a messzi idegenben töltött évek alatt hazám iránt mindenkor éreztem” (FES
TETICS 1902. 56).

A gyűjtemény fő erőssége a melanéziai részekről, onnan is főleg a Salamon-szige- 
tekről és az Admiralitás-szigetekről származó anyag. Mint azt a Néprajzi Tár igazgatója, Jan
kó János írta (Ja n k ó  1902e. 58-59), Festetics gyűjtése szerencsésen egészítette ki a Fenichel- 
és Biró-féle új-guineai gyűjtést, s ennek köszönhetően most már Melanézia szinte összes szi
getcsoportjáról (és ezenkívül Polinézia egyes vidékeiről is) rendelkezik a múzeum anyaggal. 
Gyűjtése nagyságra nézve Biró és Fenichel mögött a harmadik, s bár olyan területeket láto-

14 Részletes térképeit lásd a megfelelő kötetekben.
15 A Festetics-gyűjtemény törzskönyvi száma 530/1902. Az itt feltüntetett leltári számok -  eltérően szá

mos más törzskönyvbeli leltári számoktól -  pontosan megegyeznek a leltárkönyvbeli, egy kivételtől el
tekintve folyamatosan futó számokkal: 35489-37024 és 37394-37397). Ez összesen 1540 darab tár
gyat jelent, amelyből időközben néhányat kiselejteztek, illetve elcseréltek. Érdekességként jegyezzük 
meg meg, hogy Jankó cikkében (1902. 60) 1460 tárgyat és 361 fényképet említ -  hozzátéve, hogy „bír
juk a gróf úr azon Ígéretét is, hogy az ez idő szerint még Amerikában és Párisban levő gyűjteményei
vel annak idején jelenlegi ajándékát ki fogja egészíteni”. A tárgyak és a fotók számbeli (lásd alább) kü
lönbsége talán ennek a későbbi adománynak tudható be. A további két törzskönyvi szám (767/1903 és 
867/1904) már -  legalábbis részben -  az (üveglemez) fotókat takarja. Ezeket ugyanis eredetileg a tárgy
gyűjteménybe sorolták be, s csak később, a fotótár megalakulása után választották külön őket a tárgyak
tól. A törzskönyvben e tételek alatt megadott leltári számok tehát értelemszerűen különböznek a jelen
legi fotószámoktól. A 767/1903 szám 371 darab, a 867/1904 szám pedig 90, illetve 407 (összesen 868) 
„tárgyat” említ. Ehhez képest viszont a Festetics-fotók száma a fotótárban 434 darab (F 5651-5668,
F 5686, F 5698-5700, F 5714-5715, F 5729-6134, F 6292, F 6306-6307, F 6431, F 6613, F 270229- 
270234). Azt, hogy a törzskönyv szerinti végeredmény értelmében hiányzó „tárgyak” valódi tárgyak 
vagy további fényképlemezek voltak-e, jelenleg nem tudjuk. A fényképekhez kapcsolódóan jegyezzük 
még meg, hogy Festetics két francia nyelvű könyvében 200+174 = 374 darab fotót publikált. A fotótár
ban őrzött 434 darab (feltételezve azt, hogy a publikált 374 darab hiánytalanul megvan) tehát további 
60 publikálatlan fényképlemezt jelent. Végezetül meg kell említeni, hogy a Néprajzi Múzeum irattára 
NMI 28/1902 szám alatt őriz egy kéziratot „Festetics Rudolf gróf úti jelentése és gyűjteményének lel
tára” címmel. Az eredeti, ceruzával írt jegyzék az anyagot szigetek szerinti csoportosításban tartalmaz
za. Mellékelték hozzá ennek jegyzéknek a Néprajzi Múzeumban készített, tisztázott másolatát is, vala
mint egy francia nyelvű, kézírásos, de aláírás nélküli úti jelentést „a sa majesté l’Empereur”-nek (a csá
szár őfőméltóságának) címezve. Ehhez az anyaghoz kapcsolódik továbbá két levél (30/1902 és 
33/1902), amelyben Jankó a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának írt, hogy megköszönje Heger úr
nak (ekkor a bécsi K. und K. Naturhistorisches Museum „anthropologische und ethnographische 
Abteilung”-jának a vezetője) az anyag hazaküldetését.
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gatott meg, amelyek akkor már feltérképezettek és így többé-kevésbé ismertek, néprajzi 
szempontból mégis érintetlenek voltak.

Az előzőekben felsorolt kutatókhoz képest sokkal kevésbé jelentős, kisebb formá
tumú egyéniség volt az ugyancsak gazdag vajdasági földbirtokos orvos Vojnich Oszkár (1864- 
1914). A magyar arisztokrácia körében már ekkor is divatban lévő szokásnak megfelelően 
több utazást, vadászati körutat tett több földrészen: Észak-Amerikában 1893-ban (VOJNICH 
1894), a Csendes-óceáni szigetvilágban 1906. december 6. és 1908. május 30. között, Indiá
ban és azt követően Délkelet-Ázsiában és Indonéziában 1910 decembere és 1912. január 31. 
között járt (V o jn ic h  1913a; 1913b). Óceániai útjáról annyit kell tudnunk, hogy menetrend
szerűen közlekedő gőzösökkel járta be a vidéket, Ausztráliából kiindulva. Először Új-Zélan- 
dot, onnan a Cook-szigeteket és Tahitit, majd San Franciscót érintve a Hawaii-szigeteket lá
togatta meg, onnan Fidzsit, Tongát és Szamoát, majd ismét Új-Zélandot és Ausztráliát érint
ve, a Bismarck-szigeteket és az Astrolabe-öböl vidékét is útba ejtve a Fülöp-szigeteken ke
resztül távozott Hongkong és Makao felé.

Útjáról magyarul és angolul is megjelent könyvében számolt be (VOJNICH 1908; 
1909). A múzeumba került óceániai gyűjteménye a 100 tárgyat sem éri el, annál jelentősebb 
viszont fényképgyűjteménye, amely 650 darabot tesz ki.16

Vojnichcsal lezárul az 1. világháborúig terjedő időszak nagy magyar gyűjtő-utazói
nak a sora, akárcsak a Néprajzi Múzeum óceániai gyűjteménygyarapodásának első, dinamikus 
szakasza. Mielőtt rátérnénk azonban a két világháború közötti időszak taglalására, néhány ke
vésbé ismert gyűjtőről, illetve kisebb jelentőségű gyűjteményről kell még megemlékeznünk.

Talán a legkorábbi gyűjtemény az óceániai anyagban az a néhány tucat tárgy, amely
1891-ben került a múzeumba Sir Walter Buller ezredes révén.17 A gyűjtőről egyéb informáci
ók híján jelenleg csak annyit tudunk, hogy új-zélandi katonatiszt volt, a Royal Society tagja, és 
minden valószínűség szerint jó nevű ornitológus, hisz saját, új-zélandi madarakról szóló köny
vét is mellékelte ajándékképp a gyűjteményéhez. A Néprajzi Múzeum irattárában NMI 
1/1891 számon fennmaradt levelezésből és a gyűjteményhez mellékelt eredeti kézírásos jegy
zékből (lásd 1. számú melléklet) tudjuk, hogy Buller egy bizonyos bécsi dr. Van Hayek (akiről 
nem tudni semmit azonkívül, ami a levélből kiderül, hogy a múzeum igazgatójának is és 
Bullernek is a barátja) révén került kapcsolatba a múzeum vezetésével, akik vegyes természet
rajzi és etnológiai gyűjtemény iránti kérelemmel fordultak hozzá. Ezt Buller a kívánságnak 
megfelelően össze is állította (például a Nemzeti Múzeum ornitológiái gyűjteményéből hiány
zó 30 madárfajt mind megküldte), sőt az egész gyűjteményt nagylelkű gesztussal a múzeum
nak ajándékozta. Jegyzékében eredetileg 269 tárgy szerepelt, ennek nagyobb része azonban 
természetrajzi és „vegyes” anyag. Ami a néprajzi részt illeti, a tárgyak az eredeti jegyzéken ala
puló számításaim alapján 80 darabra rúgnak; a törzskönyv 73 darabot darabot említ, amiből

16 A Vojnich-anyag törzskönyvi számai: 266/1898, 1467/1909, 1557/1910, 1895/1912, 3023/1934. A 
266/1898 tétel 10 darab e tanulmány számára érdektelen alaszkai és norvégiai tárgyat tartalmaz. Az 
1467/1909 tétel 48+7 = 55 tárgyat tartalmaz a törzskönyv szerint Melanéziából, Kínából és Afrikából, 
a valóságban Polinéziából és Indonéziából. Ltsz.: 78078-78125 és 78301-78307. Az 1557/1910 tétel 
vegyes, görögországi, szudáni és polinéziai anyagot tartalmaz. Ez utóbbin belül 2 új-zélandi (ltsz.: 
85763-85764) és 10 Fidzsi-szigeteki (ltsz.: 87958-87968) tárgy található. Az 1895/1912 tétel 143 in
donéziai tárgyat tartalmaz, szempontunkból elhagyandó. A 3023/1934 tétel tartalmazza Vojnich 650 
darab fotóját, ajándékképpen a hagyatékából. Ltsz.: F 69662-70311.

17 Tksz.: 74, ltsz.: 4509-4568, 4603, 4725.
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egy 1913-ban átkerült a Régiségtárba; ezzel összhangban Jankó (1894a. 105) szintén 72 darab
ról szól „néprajzi statisztikájában”. A tárgyak között különösen a 27 új-zélandi és 6 Chatam- 
szigeti maori tárgy fontos, tekintettel arra, hogy nagyjából e körül az időpont körül zajlott le 
a hagyományos maori kultúra teljes átalakulása és megszűnése. Ezért mondja -  joggal -  van 
Hayekhez írt levelében Buller: „úgy vélem, az etnológiai tárgyak, amelyek napjainkra nagyon 
ritkává váltak, rendkívül értékesek lesznek a múzeum számára”. A gyűjteményből 3 tárgyat, 2 
villantóhorgot (ltsz.: 4525 és 4527) és egy nagy fa fenékhorgot (ltsz.: 4523) tett közzé Jankó 
a Néprajzi Múzeum halászati eszközeiről írott cikkében (1892).18

A századforduló körüli időkben tűnik fel a leltárkönyvekben Giovanni Bettanin ne
ve. A névből, a dátumokból és a helyszínekből ítélve Bettanin egyike lehetett azoknak a mo
narchiabeli olasz/dalmát(?) „régiségkereskedőknek”,19 akik a századforduló körül műtárgyak 
kereskedésére specializálódva működésük határait egész Ázsiáig kiterjesztették. A törzskönyv 
1897-ben Singapore-i, 1908-ban viszont már fiumei kereskedőként említi. Fiume feltételezhe
tően szülővárosa, míg az ázsiai és óceániai kultúrák keresztútján fekvő kereskedőváros, Singa
pore ebben a korban majdhogynem szükségszerű állomás, ugródeszka, amelynek hatósugará
ból az ázsiai magaskultúrák és a Csendes-óceán szigetvilága egyaránt elérhetők. Bettanin anya
gának döntő része Melanéziából, főként az egykori német gyarmatokról (Új-Guineán belül a 
teljes északkeleti partsáv Aitape-től a Ramu torkolatvidékén és az Astrolabe-öböl vidékén ke
resztül egész a Tami-szigetekig; ezenkívül a Bismarck-szigetek szinte mindegyike: Uj-Irország, 
Új-Britannia, Nissan és Tanga; a Salamon-szigetek egyes részei; Polinéziából a Tonga-szigetek; 
Indonéziából például Nias szigete és a Sulu-szigetcsoport) származik, de Fiumébe való haza
térte^) után „adriai tengermelléki” tárgyak is kerültek tőle a Néprajzi Múzeumba.

Gyűjteménye -  amelynek óceániai/ázsiai része 1897-ben, 1899-ben és 1904-ben, 
„adriai tengermelléki” része 1908-ban vétel és kis részben ajándékozás révén jutott a mú
zeumba -  mind mennyiségre, mind minőségre nézve párját ritkítja: mintegy 1500-2000 
tárgy,20 közöttük az Óceánia-gyűjtemény számos kiemelkedő darabja, amelyek közül e he

18 Itt jegyezzük meg, hogy a horgok mellett Xántus gyűjtéséből bemutat még, mint a halászathoz kapcso
lódó tárgyat, három darab „új-zélandi hálókötő tűt” is (ltsz.: 3899-3901). Ez azonban tévedés: a szó
ban forgó tárgyak valójában a délkelet-új-guineai Massim térségbe való mésznyaló lapátkák (lásd Var- 
GYAS 1979; 1980b).

19 J ankó (1900. 36) „Bettanin Lajos olasz kereskedő” gyűjteményét említi. A Lajos név biztosan téves, 
mert a leltárkönyvekben Bettanin Giovanni, azaz János néven szerepel.

20 A Bettanintól származó tárgyak törzskönyvi számai: 204/1897, 343/1899, 1031/1904 (nem számítva 
itt most az 1361/1908-as tételen szereplő 224 „adriai tengermelléki” tárgyat), amelyek óceániai, indo
néziai és ázsiai anyagot is tartalmaznak. A törzskönyvi bejegyzés szerint az első tétel 1564, a második 
155, a harmadik 388 darab, ami összesen 2107 tárgyat tesz ki. A törzskönyvben megadott leltári szá
mok azonban sajnálatos módon nem vagy csak részben egyeznek a valódi leltárkönyvi tételekkel, rá
adásul számtalan csere és selejtezés is bonyolítja a végleges szám alakulását. A Bettanin-féle tárgyak 
leltárkönyv szerinti tételszámai a következők: 13314-13491, 13538-13686, 13699-13782, 13784- 
13931, 13933-14010, 14012-14019, 14021-14029, 14033-14084, 14086-14102, 14105-14161, 
14170-14213, 14226-14235, 14238, 14246, 14266, 14268, 14273-14287, 14291-14345, 14347, 
14353-14359, 14361-14383, 14386, 14398, 14409-14410. Ez az 1127 tárgy az 1897-es és 1899-es 
anyagot takarja, míg az 54322-54500, 54501-55174 és az 55182 számú tárgyak az 1904-es gyarapo
dást. Ez összesen 1978 tárgyat jelent, ami jól közelíti a törzskönyvben jelzett 2107-et. Ennek egy része 
azonban indonéziai és dél-, kelet-, valamint délkelet-ázsiai eredetű, tehát az óceániai tárgyak száma va
lahol 1500 körül lehet.



lyütt elsősorban az Új-írországból származó malangan figurákat és maszkokat, a Nissan- és 
Tanga-szigeti tapamaszkokat, valamint a Salamon-szigeti táncpajzsot kell kiemelnünk.21 
A gyűjtemény értékéből egyedül az az -  ebben a korban teljesen szokásos -  körülmény von 
le, hogy a tárgyakat semmiféle jegyzetanyag nem kíséri: pontos származási helyük ismeretlen, 
rájuk vonatkozó adatok nincsenek.

Az Óceánia-gyűjtemény kialakulásának történelmi, politikai és gazdasági kereteit 
taglalva hangsúlyoznunk kell a haditengerészet gyűjteménygyarapító szerepét. Ennek szép 
példája az a mintegy 200 darab tárgy, amely a Panther osztrák-magyar hadihajó révén 1907- 
ben került be a múzeumba.22 E gyűjtemény eredetére nézve a Néprajzi Múzeum kézirattá
rában őrzött iratok: a hadihajó eredeti gyűjteményjegyzéke, valamint a gyűjteményre vonat
kozó levelezés nyújtanak felvilágosítást.23

Egy 1904. november 24-i, Semayer Vilibáld által írt levélből (lásd 2. számú mellék
let) tudjuk, hogy a hadihajó „Ausztráliába, Uj-Seelandba és Uj-Kaledóniába” való indulása 
előtt, a császári és királyi közös Hadügyminisztérium ugyanezen év november 11-én levélben 
kereste meg a múzeumot, hogy vázolja fel igényeit egy esedeges néprajzi tárgygyűjtés esetére. 
Válaszlevelében Semayer felhívta a figyelmet különösen az új-zélandi és új-kaledóniai tárgyak 
gyűjtésére, mivel e területek „a Gyűjteményben rendkívül gyengén vannak képviselve, s ezért 
az onnan származó tárgyak nagy fontossággal bírnának számunkra, még akkor is, ha vételáruk 
tetemes lenne. Nem annyira sorozatokat szeretnénk kapni, mint inkább minden típusból 2-3 
darabot.” (Ford. -  V. G.). A könnyebb tájékozódás kedvéért mellékelt egy új-kaledóniai tárgya
kat tartalmazó katalógust is. Uj-Zélandról szólva külön kiemelte a „tabuházak faragásait”, ame
lyekről tudta, hogy valójában már gyűjtők és múzeumok számára készült „másolatok vagy után
zatok [Nachahmungen], amiket egyes bennszülöttek még most is szoktak faragni; a legtöbb 
európai múzeumnak ilyen utánzatok vannak a birtokában”. A feljegyzés hátralevő része a kon
zerválás, csomagolás és hazaszállítás problémáit taglalja (lásd 3. számú melléklet).

Egy másik, 1906. május 18-án kelt levélben megint csak Semayer már a gyűjte
mény elhúzódó beérkezése és kifizetése ügyében tett javaslatot a múzeum igazgatójának „ide
iglenes nyugta” kiállítására, azaz részlet fizetésére. Ezekhez az iratokhoz járul végül 1908- 
ban „A Panther hadihajó által gyűjtött, s 5000 koronán megvásárolt tárgyak jegyzékei”. Ez a 
következőket tartalmazza: egy angol nyelvű kézírásos listát, 151 tétel alatt 206 tárgyról,24 egy

21 Leltári számaik például 14305, 14337, 13437, 13440, 13444, 13450, 54330, 54331, 54339/a stb.; 
Nissan-maszk: 54328; Tanga-maszk: 54329; Salamon-szigeteki táncpajzs: 54343. Bettanin tárgyaihoz 
általában lásd az Óceánia-gyűjteményről jó keresztmetszetet adó Bodrogi 1959a. 13-15, 17, 21, 28, 
35, 39 -40 , 54, 85-88, 91, 94-97, 104, 111-112, 116, 120, 131 és 145 számú fényképtábláit.

22 Tksz.: 1249/1907 és 1325/1907, ltsz.: 72001-72180 és 73522-73547.
23 NMI 63/1908. A Panther hadihajó által gyűjtött s megvásárolt tárgyak jegyzéke. NMI 109/1904, NMI 

38/1906. Felterjesztés a Panther hadihajó néprajzi gyűjtése tban..
24 A tárgyak számát illetően az 1325 törzskönyvi szám alatt a következő bejegyzés található: „A Panther-féle 

vétel jelen és 1249. tksz. alatt 180 és 180 darabszám van bejegyezve, holott a M.N.Múzeum igazgatóságá
nak »Panther«-féle ügyirataiban szereplő, s most a N[éprajzi] 0[sztály] irattárába 63/1908 sz. alatt elhelye
zett angol jegyzék, valamint az itt ugyané szám alatt levő német nyelvű pótjegyzék szerint csak 206 és 24 
(összesen 230) drb volt a vétel tárgya E jegyzékek segítségével most csak 206 drb. tárgy volt utólag meg
állapítható; a hiányzó 24 drb. a Biró-, Fenichel- és Festedch-féle óceániai anyag elraktározott szám nélküli 
darabjai közül fog hihetőleg előkerülni. E megállapítás abból az alkalomból történt, hogy a vétel utolsó rész
lete, 1799.94 korona kiutalványoztatott. Bp. 1908 V1I1.27. Sebestyén Gyula igazgató, minbiztos.”
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„Tost and Rohu” nevű sydneyi műkereskedő cég cégpapírján, Captain Ludwig Ritter von 
Hohüel nevére kiállítva, 1905. augusztus 4-11. közöttről;25 egy ezt kiegészítő német nyelvű 
jegyzéket további 24 tárgyról, valamint az angol nyelvű lista kései átgépelt változatát, a leltá
ri számok feltüntetésével.

Az idézett kéziratokból világosan kiderül, hogy a Panther 1905-ben járt a Csen
des-óceánon, s hogy a szokásos útvonalat követve Aden, Colombo és Jáva érintésével érke
zett 1905 augusztusában Sydneybe, ahol a Tost és Rohu cégnél vásárolt egy eredetileg 236 
darabból álló kollekciót a Néprajzi Múzeum számára. Ez a gyűjtemény és a hozzá tartozó 
dokumentáció 1908-ig került véglegesen a múzeumba: ekkor fizették ki a hátralékot, és lel
tározták be a tárgyakat.

Ki ez a Tost and Rohu cég, akitől a tárgyak származnak? A cégpapíron fénykép
szerűén megrajzolt egzotikus műkereskedésbolt képe, valamint az a fölé hajoló, bumerángot 
tartó ausztrál bennszülött férfi alakja látható.26 Ez a cégpapír, valamint a néhány tárgyon még 
rajta lévő eredeti kartoncédula, amelynek egyik oldalán a cégpapíron olvasható szöveg rövi
dített, pecsételt változata, másik oldalán pedig kézírásos felirat található a tárgy meg
nevezésével,27 egyértelműen bizonyítja a beszerzés módját, a Tost and Rohu féle sydneyi mű
tárgykereskedésből, „múzeummal” egybekötött szuvenírboltból való vásárlást.

Ellentétben azzal, amit első pillanatban feltételeznénk, e körülmény nem feltétle
nül von le a tárgyak értékéből. A szuvenírboltok és a Bettanin-szerű műkereskedő gyűjtők 
tevékenysége között ugyanis valójában szinte semmi különbség sincs. A századforduló táján, 
sőt azóta is számos műtárgykereskedő dolgozik turisták és múzeumok részére egyaránt: a 
jobb darabokat hozzáértőknek és bennfenteseknek, műgyűjtőknek vagy múzeumoknak árul
ják, a gyengébbeket pedig mű- és emléktárgyboltjaikban a turisták számára. Sokszor nem is 
az eladó, hanem a vásárló igényein (és pénztárcáján) múlik, hogy milyen tárgyakat, illetve 
hogy a tárgyakhoz milyen információkat kap. Bár e cég, a Tost and Rohu történetét tudomá
som szerint senki sem dolgozta fel, valószínű, hogy ebben a korban széles körben ismert mű
kereskedő vállalkozás volt, amelynek -  a cég nevét is megörökítő -  pecsételt cédulái a hite
lesítést szolgáló „származási bizonyítványként” funkcionálhattak. Ez a tény, az átlagos turis
ták igényein túlmenő információk biztosítása, továbbá az a körülmény, hogy az 1860-ig visz- 
szanyúló alapítás óta eltelt több mint fél évszázadban -  a Panther ottjártáig -  fennmarad-

25 A lista első oldalán 1905. augusztus 4., utolsó oldalán augusztus 11. van feltüntetve.
26 A férfi mellett a következő szöveget olvashatjuk: „(Dr. to) Tost and Rohu’s Museum and Showrooms. 

6-10 Moore street, and 605 George Street, Sydney. Taxidermists, furriers, tanners, and island curio 
dealers. Thousands of Australasian curios for selection, souvenirs for tourists, inspection invited. Phone 
No. 2196.” Fölötte: „Established 1860”. Ennek bal oldalán „Awarded first prize in over twenty exhi
bitions”, jobb oldalán „By appointment to their excellencies the governors”. A címkép alatt: „We hold 
the largest collection of genuine Australian FURS and CURIOS. Land and Sea Shells in large variety. 
Birds, Beasts and Reptiles prepared and mounted to order. Ladies’ Fur Muffs, Circlets, Stoles, Bags, 
Capes, Mats and Rugs in large variety, made from all kinds of Australian animal skins. Boomerangs 
from 1/6, Emu Eggs 2/6 (carved 5/6), Candle and Lamp Shades, and also silver mounted in 20 dif
ferent designs. Lyre Birds’ Tails, Tanned Skins, and thousands of small and interesting souvenirs for 
tourists. All goods carefully packed and labelled free of charge”.

27 Például 72039 leltári számú tárgyon: „grass skirt made from sago leaves, British New Guinea”, vagy a 
72041 leltári számú tárgyon: „Chiefs Frontal Ornamented with Seeds and Trade Beads, British New 
Guinea”:
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tak,28 és hogy többek között a sydneyi The Australian Museum tárgyainak egy része is tőlük 
származik,29 a cég tevékenységét pozitív fényben tünteti fel. Nyilván nem véletlen, hogy a 
Panther gyűjteményét is itt szerezték be.

Ez a gyűjtemény, eltérően a Semayer által megfogalmazott múzeumi igényektől, 
szinte a teljes csendes-óceáni szigetvilágot lefedi a boltban való vásárlás következtében: Brit 
és Német Uj-Guineából, a Bismarck-szigetekről (Uj-Britannia és Uj-Hannover), az Admirali- 
tás-szigetekről, a Salamon-szigetekről, a Santa Cruz-szigetekről, az Új-Hebridákról, Új-Kale- 
dóniából, Fidzsiről, Szamoáról, Mikronéziából (Gilbert-, Marshall-, Exchequer-szigetek), Új- 
Zélandról és Ausztráliából egyaránt tartalmaz tárgyakat -  közöttük számos olyan darabot, 
amely a múzeum féltett kincsei közé tartozik.30

Az Óceánia-gyűjtemény 1. világháború előtti gyarapítói között három névről kell 
még röviden megemlékeznünk: Hopp Ferencről, Kossuth Lajosról és Zichy Jenőről. Mind
hármuk esetében inkább személyük, mintsem az általuk gyűjtött tárgyak száma vagy minősé
ge indokolja az említést.

Történelmi jelentőségénél fogva legelőre kívánkozik közülük Kossuth Lajos neve. 
A tőle származó 19 darab tárgy31 1914 decemberében került a múzeumba. A törzskönyvi be
jegyzés szerint származási helyük K[is? vagy Kelet?]-Ázsia, Szíria, a Kaukázus és Észak-Ame- 
rika. Ehhez a felsoroláshoz a leltárkönyv alapján hozzátehetjük még Törökországot, Kütahiát, 
Elő-Indiát és Kínát. A tárgyak között továbbá két óceániai eredetű is van: egy szamoai fésű 
és egy mikronéziai (Gilbert-szigetek) cápafogas fatőr.32 Arra a kérdésre, hogy ez utóbbi tár
gyak hogyan és mikor kerülhettek Kossuth birtokába, egyelőre nem tudunk válaszolni.

Általában a tárgyakkal kapcsolatban annyit tudunk mindössze, hogy az Amerikai 
Egyesült Államokban tett 1852-es útja során Kossuth több indián tárgyat is kapott vagy szer
zett magának. Ezek közül két pár mokasszin és egy jávorszarvasbőrrel díszített szövetsapka 
1977-ben a Kossuth-örökségből a Magyar Nemzeti Múzeum Kossuth-gyűjteményébe került. 
E három tárgy történetét Borsányi László dolgozta fel (B o r s á n y i 1977), pontosan behatárol
va megszerzésük színhelyét és körülményeit. Valószínű tehát, hogy a Néprajzi Múzeum töb
bi észak-amerikai tárgya is ugyanerre az időre és ugyanezekre a forrásokra megy vissza. A 
„kis-ázsiai”, kaukázusi és szíriai tárgyak Kossuth kis-ázsiai, kütahiai tartózkodása idejéből 
származhatnak. Erre utal legalábbis a gyűjtemény két tárgya (ltsz.: 110895-110896), amely
nek származási helyeként „Kutahia” szerepel. Kérdéses viszont, hogy az elő-indiai és kínai 
darabok is ide köthetők-e; s végképp nem tudjuk, hogy az óceániai darabok mikor és hol ke
rülhettek Kossuth birtokába. Ez az egyedüli terület ugyanis, ahol -  tudomásunk szerint -  a 
kormányzó soha sem járt.

Egy másik felmerülő kérdésre viszont, hogy hogyan jutottak e tárgyak 1914-ben a 
múzeumba, már megkísérelhetjük a választ. Az adományozás dátuma (1914) kizárja, hogy az

28 Ez a tény világosan utal arra az eddig eléggé figyelmen kívül hagyott körülményre, hogy Óceániában 
és másutt a műtárgy-kereskedelem sokkal régebbre megy vissza, mint azt feltételezni szokás, s minden 
bizonnyal hatással volt már az első nagy gyűjtésekre is.

29 A múzeumi munkatársak szóbeli közlése e sorok írójának 1981-ben.
30 Például Bodrogi 1959a. 22, 69-70, 71, 74-76, 78, 89, 92, 101-103, 113-114, 117, 121,124 és 128- 

as számú képtáblák.
31 Tksz.: 2117; ltsz.: 110892-110910.
32 Ltsz.: 110909 és 110910.



adományozó maga Kossuth lett volna.- A Kossuth Lajos név tehát csak második fiát, Kossuth 
Lajos Tódort takarhatja, aki bátyjával, Kossuth Ferenc Lajos Ákossal szemben apjuk halála 
után nem települt haza Magyarországra, hanem olasz állampolgárként Olaszországban ma
radt. Bátyjával azonban kapcsolatot tartott, Magyarországon többször is meglátogatta, és el- 
hunytakor, 1914 májusában, temetésére is hazajött.33 Az adományozás időpontjából Ítélve 
(1914. december 15.) valószínűnek tarthatjuk, bár bizonyítani nem lehet, hogy a fenti tárgya
kat, azaz a Kossuth-relikviák egy részét ekkor adományozta a múzeumnak.

1921-ben a világhírű műgyűjtő-világutazó Hopp Ferenc (1833-1919) hagyatékából 
adott át a róla elnevezett Keletázsiai Múzeum több száz tárgyat a Néprajzi Osztálynak.34 Hopp 
egy korábbi ajándékát beszámítva35 a tőle a Néprajzi Múzeumba került tárgyak száma 838-ra 
rúg. Ennek azonban csak kis részét teszik ki óceániai tárgyak,36 nagy részük ugyanis más föld
részekről, Afrikából, Madagaszkárról, Dél-Amerikából, Indiából, Egyiptomból stb. való.

Hopp Ferenc életét legutóbb Felvinczi Takács Marianne foglalta össze (1994). Tő
le tudjuk, hogy Hopp öt világ körüli utazást tett. Közülük az első (1882. október 3.-1883. 
augusztus 20.), a második (1893. május 10.-1894. június 24.), a negyedik (1905. március 
vége-szeptember 2.) és az ötödik (1913. november 7.-1914. július 25.) során érintette a ta
nulmány témájába vágó területet. Az első út során a Szuezi-csatornán át Ceylon érintésével 
hajózott Ausztráliába, majd azt nyugatról keletre megkerülve a Torres-szoroson keresztül Já
vára utazott, s onnan folytatta tovább útját Indiába, Kínába, Japánba, az Egyesült Államokba 
stb. Ennek során kapott kedvet a műtárgyak gyűjtéséhez, ebből az időből származik gyűjte
ményének első darabja, egy adeni strucctojás.

Második útja során az Amerikai Egyesült Államok nyugati partjáról érkezett Ha
waiira, ahonnan Szamoa érintésével Uj-Zélandba ment, majd Tasmánia és Ausztrália déli 
partjának érintésével az Indiai-óceán felé távozott. Életrajzírója szerint ezen az utazásán fő
ként etnográfiai érdeklődését akarta kielégíteni; a Csendes-óceán vidékéről viszont -  ezzel 
ellentétben -  épp a földrajzi látnivalókat emelte ki: Hawaiin a Kilauea vulkánt nézte meg, 
Uj-Zélandra pedig a gejzírek miatt látogatott.

A negyedik föld körüli utazás során részben megismételte az első utazást: az In
diai-óceánon keresztül Ausztráliát nyugatról érte el. Perth, Adelaide, Sydney érintésével Uj- 
Zélandra utazott, ahonnan a Fidzsi-szigetek érintésével távozott Hawaii felé.

Az ötödik utazás során Colombo érintésével Délkelet-Ázsiába utazott, Saigonból 
kiindulva meglátogatta Angkort is, majd Jávára ment, és onnan Új-Guinea szigetére: nyugat-

33 Lásd Kossuth Lajos Tódor címszót a Pallas Lexikonban.
34 Tksz.: 2312/1921; ltsz.: 114529-114644, 116229-116344, 124791-125127 és 119992, tehát összesen 

570 tárgy. Az átadás valószínű oka a Hopp Ferenc Keletázsiai Múzeum „profiltisztítása” volt Felvinczi 
Takács Zoltán igazgatósága alatt. A nem „magasművészed” darabok ekkor kerültek a Néprajzi Múze
umba, és viszont, a „magasművészeti” darabok más múzeumokból a Hopp Ferenc Múzeumba. Dr. Fe- 
renczi Máriának, a Keletázsiai Művészed Múzeum igazgatójának szóbeli közlése 1998. május 22-én. E he
lyütt köszönöm meg továbbá segítségét a Hopp Ferencre vonatkozó újabb irodalom megszerzésében.

35 Tksz.: 238/1898; ltsz.: 24776-24781 (Brazília), 26881-27029 (Szicília és Afrika), 27128-27134 (Af
rika), összesen 258 tárgy.

36 Ltsz.: 114567-114568, 114618-114626,114643, 116229-116252, 116255, 116257,116290-116297 
között kihagyásokkal, 124869,124874-124876,124892,124894,124900-124901, 124904-124911, 
124916, 124918-124933, 124935-124937, 125002-125004, 125039-125050, 125053-125057, 
125074-125075, 125092, 125100, 125103, 125110, illetve további néhány elszórt szám.
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ról kelet felé haladva végighajózott az északi part mentén, és Új-Britannia fővárosába, Ra- 
baulba érkezett, ahonnan a Fülöp-szigetek felé hagyta el a területet.

Ezen útjai során bőven volt alkalma arra, hogy gyűjteményét gyarapítsa. A mint
egy 100 tárgyat kitevő óceániai anyag nagy része Polinéziából, azon belül is leginkább Új-Zé- 
landról (továbbá Szamoáról, Fidzsiről, Hawaiiból) származik, de vannak közötte új-guineai 
darabok, valamint más melanéziai szigetekről származó tárgyak is. Nagy részük a hétközna
pi élethez kapcsolódó használati tárgy: kosarak, legyezők, fűszoknyák, gyékények, ékszerek, 
fegyverek, edények, halászó eszközök; ehhez járul az új-zélandi anyagban néhány „főnökjel
vény” vagy „díszbárd”.

Hopp Ferenccel szemben a harmadik gyűjteménygyarapító, gróf Zichy Jenő (1837- 
1906) sohasem járt Óceániában. Harmadik ázsiai expedíciója (1897-1898) során közelítette 
meg leginkább ezt a területet: minden valószínűség szerint útja végén, Singapore-ban (eset
leg Sanghajban) vehette gyűjteménye darabjait. Kevésbé valószínű, de teljesen nem zárható 
ki az sem, hogy gyűjtőként korábban vagy később is szerzett be óceániai tárgyakat.37 Több 
ezer, magyar, európai, ázsiai, afrikai, ausztráliai, óceániai stb. tárgyat kitevő gyűjteménye ere
detileg letétként, 1920-ban került a múzeumba. A tanulmány szempontjából érdekes óceáni
ai (polinéz, Salamon-szigeteki), illetve ausztráliai anyag (főleg fegyverek és bumerángok) en
nek csak kis része, mintegy 70-80 tárgy.38

A két világháború közötti időszakban, mint fentebb említettük, a múzeum Óceá- 
nia-gyűjteménye nagymértékben már nem gyarapodott: inkább a szerencsés véletlennek, egy- 
egy ajándékozónak köszönhető az esedeges növekedés.

Az esetlegességre, véledenre talán legjobb példa egy magyar származású gyöngy
halász, Verebélyi Károly Sándor esete. Róla csak annyit tudunk, hogy kereskedéssel és gyöngy
halászattal foglalkozva hosszú éveket töltött Uj-Guinea délkeleti csücskénél, a Trobriand- és 
Louisiade-szigetcsoportokon. Malinowski (1917-1918-ban) két helyen is megemlíti Verebé- 
lyit a naplójában,39 így a törzskönyvi bejegyzést hitelesnek tekinthetjük, s ott-tartózkodásá- 
nak időpontját az 1910-1920-as évekre tehetjük. Gyűjteményét, 180 tárgyat 1928-ban aján
dékozta a múzeumnak.40 E tárgyak a mindennapi élet valamennyi területét felölelik. Külö
nösen szépek az ébenfa faragások: mésznyaló lapátkák, főnöki botok, néhány, a kulához

37 Dr. Ferenczi Máriának, a Keletázsiai Művészeti Múzeum igazgatójának szóbeli közlése (1998. május 
22.) szerint Zichy még azelőtt, hogy Hopp Ferenc megkezdte volna gyűjtőtevékenységét, létre szeretett 
volna hozni egy kelet-ázsiai múzeumot. Ebből a célból hagyományozta gyűjteményét a fővárosra. A terv 
azonban valami miatt nem valósult meg, és Zichy 1906-ban bekövetkezett halálát követően gyűjtemé
nye 1920-ban a Néprajzi Múzeumba, illetve más múzeumokba került. Nem kizárt tehát, hogy Zichy az 
óceániai tárgyakat e múzeumra gondolva gyűjtötte vagy gyűjtette. Itt kell megjegyezni, hogy a törzs
könyv szerint egykor a Néprajzi Múzeum irattárában lévő Zichy-akták (NMI 80/1920) elkallódtak, így 
bővebb információk a letét ügyében nem állnak rendelkezésünkre.

38 Tksz.: 2241/1920; ltsz.: 119698-119701, 119773-119868 kihagyásokkal.
39 Malinowski 1967. 144, 166. „We talked about photography, pearls, Verrebely, the war. We sat togeth

er in the evening, chatting” (1967. 144); „He told me about deals between Stone and (Graham) and 
about Verrebely who was offended because George Auerbach had learned that V. cam up L 100 on his 
original price” (1967. 166).

40 A Verebélyi-féle gyűjtemény törzskönyvi száma 2593/1928, leltári számai: 127512-127691. Ehhez a 
180 tárgyhoz járul majd még a keszthelyi múzeumból az 1950-es évek múzeumi centralizációja miatt 
bekerült további 40 darab tárgy. (Lásd később.) így gyűjteménye összesen 220 darab tárgyat tesz ki.
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kapcsolódó ékszer, és figyelemre méltók a máig ismeretlen funkciójú disznószobrok és más 
egyéb faragványok.

A múzeum óceániai gyűjtői közül a pszichoanalitikus néprajz világhírű képviselő
je, Róheim Géza (1891-1953) az egyedüli hivatásos etnológus. Az ő gyűjtése hátterében va
lódi antropológiai terepmunka, elméleti probléma megoldását célzó gyakorlati kutatás áll. Az 
1920-1930-as években a nemzetközi antropológia e divatos ágának egyik fő kérdése, köz
ponti problémája volt, hogy vajon az Ödipusz-komplexus egyetemes jelenség-e, ismert-e az 
úgynevezett „primitív” népek körében is, vagy csupán az európai népek társadalmi-kulturális 
intézményrendszerei között keletkezett, csak azokra jellemző jelenség. A probléma közvet
len előzménye B. Malinowski Die mutterrechtliche Familie und das Oedipus-komplex című tanulmá
nya (M a l in o w s k i 1924), amelyben Malinowski tagadja az Ödipusz-komplexus meglétét mat- 
rilineáris társadalmakban. Freud és általában a pszichoanalitikus néprajzi iskola kételkedett 
Malinowski eredményeiben, s azok ellenőrzésére, illetve az Ödipusz-komplexus egyetemes
ségének a bizonyítására konkrét terepmunkát kívántak végezni, illetve végeztetni, amelyre 
Róheimet mint az egyik legképzettebb pszichoanalitikus kutatót kérték fel. Az expedíciót 
Freud egyik odaadó híve, a görög királyi hercegnő, Mária Bonaparte finanszírozta, és három 
évig tartott (1928-1931). Ennek során Róheim négy helyen végzett rövidebb-hosszabb te
repmunkát: Szomáliföldön, Közép-Ausztráliában, a délkelet-új-guineai Massim-térségben, 
Normanby szigetén, végül Kaliforniában, a yuma indiánok között.

A felsoroltak közül minket most kettő érint: Közép-Ausztrália és Normanby szige
te. Mindkettő kiválasztása tudatos és célzatos volt.41 Ahhoz, hogy az Ödipusz-komplexus 
egyetemességét bizonyíthassák, szükséges volt, hogy a korabeli felfogás szerinti legprimití
vebb, az emberiség feltételezett ősállapotához legközelebb eső népet vizsgálja meg Róheim. 
Ezek voltak az ausztráliai őslakók.

Róheim 1929. február 28-án indult útnak Adelaide-ból Alice Springsbe, ahol a 
hermannsburgi misszió és környékének különböző törzsei, arandák, lorittyák, piccsentárák 
stb. között gyűjtött, a Mt. Liebig, Haast Bluff és az Ayers Rock környékén.42 2 00 darabból 
álló gyűjteményét 1932 decemberében adta a múzeumnak, további 27 darab tárgyat pedig 
1935 januárjában.43 E tárgyegyüttes kiemelkedő része a 83 darabra rúgó csurunga gyűjte

41 E két terület kiválasztásához lásd Róheim 1984a. 278-283; Verebélyi 1984. 499-501; Székács 1984. 
650-651.
Róheim Normanbyra vonatkozó publikációihoz lásd Róheim 1937; 1940; 1941; 1943; 1946a; 1946b; 
1948; 1950; 1954. Ausztráliai témájú publikációinak felsorolásától -  azok nagy száma miau -  e helyütt 
eltekintek; ebben az összefüggésben legfeljebb magyar nyelvű könyve (Róheim 1932a) és egy ugyan
csak magyar nyelvű szakcikke említendő (Róheim 1932b). Róheim életművéhez lásd A magyar etnológia 
válogatott bibliográfiája (KóváCS-SArkAny-V argyas 1991) Róheimre vonatkozó tételeit, valamint a Vere
bélyi Kincső által összeállított válogatott munkásságjegyzéket a Róheim válogatott tanulmányait tartal
mazó kötetekben (Róheim 1984a; 1984b).

42 Az út eredményeinek népszerűsítő feldolgozása magyarul; Róheim 1932a.
43 Érdekes módon a törzskönyvben az egész Róheim-féle ausztráliai és óceániai gyűjtemény egyetlen 

törzskönyvi számon (2879/1932) szerepel, függedenül attól, hogy több részletben és eltérő időpontok
ban került be a múzeumba. Az egyes tételeket a beérkezés sorrendjében egyszerűen hozzáírták a leg
korábban törzskönyvezett anyaghoz. Ennek oka valószínűleg egyszerűen lustaság vagy helyspórolás 
volt, illetve az, hogy a gyűjtemény egységét ezúton is hangsúlyozni akarták. Az ausztrál anyag, amely
nek zöme tehát 1932 decemberében, kis része pedig 1935 januárjában került a múzeumba, leltári szá
mai: 132014-132213, illetve 134004-134030. Ez összesen 227 tárgyat jelent.
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mény.44 Bár Róheim a csurungák közül néhányat, illetve a hozzájuk fűződő mítoszokat -  ál
talában kivonatban -  több művében is közölte, a gyűjtemény egésze soha nem került publi
kálásra. E tárgyakhoz -  tudomásom szerint -  jegyzetek nem tartoztak, így azokat legfeljebb 
Róheim kéziratos hagyatékában remélhetjük megtalálni.45

A másik terep, Normanby szigetének a kiválasztása is tudatos megfontolás eredmé
nye. Ahhoz, hogy Malinowski nézeteit meg tudja cáfolni, szükséges volt, hogy Róheim a 
Malinowskiéhoz hasonló társadalomban, ahhoz közeli vidéken végezzen terepmunkát. Ez in
dokolta a Massim-térség egy másik pontjának, Normanby-sziget délkeleti részének a kiválasz
tását, amit a kula a Trobriand-szigetekkel egységes egészbe foglal össze. Róheim itt 9 hóna
pot töltött 1930-ban, s az előzőhöz hasonló nagyságú, 211 tárgyból álló gyűjteményt állított 
össze,46 amely a szigedakók anyagi kultúrájának szinte minden oldalát kiválóan illusztrálja. E 
gyűjteményhez eredetileg jegyzetek is tartoztak, ezek azonban az idők folyamán elkallód
tak.47 A tárgyak (akárcsak a fonográfhengerek48) ugyancsak 1932 szeptemberében jutottak a 
múzeumba, néhány hónappal az ausztráliai gyűjtemény előtt. Semmit sem tudni azonban 
Róheim fotóinak és az általa forgatott filmeknek a sorsáról, amelyek nyomtalanul eltűntek.

A két világháború közötti időszak fontosabb gyűjtőinek sorát egy német nevű, de 
magyar geológus, Horst von Bandat (1895-1982) zárja. Von Bandat a Dutch Shell Company 
szolgálatában állt, és mint „field-geologist”, egy évtizedet töltött olajkutatással Indonéziában 
(Szumátrán, Celebeszen és Borneón), illetve Nyugat-Új-Guineában. 1936-1938 között részt 
vett a Bataafsche (Dutch Shell) Coloniale és a Pacific Petroleum (Standard Oil of New York 
and California) közös koncessziós vállalkozásában, a BACOPA expedícióban, amelynek célja 
Uj-Guinea északnyugati csücskének geológiai feltárása. Ennek az expedíciónak során dolgoz
ta ki von Bandat azt az eljárást, amelynek alapján légi fotók segítségével tárják fel a kőolaj elő-

44 Tudomásom szerint ennél nagyobb számú csurunga múzeumi gyűjteményben csak Adelaide-ben van.
45 A Róheim-jegyzetek eredetileg Róheim tudományos anyagának örököse, W. Münsterberger New York

ban élő pszichoanalitikus antropológus birtokában voltak. Bár az általam a Néprajzi Múzeumban 1978- 
ban, Róheim halálának 25 évfordulójára rendezett emlékkiállításra (lásd Bodrogi 1978a) Münsterber- 
ger úr el is jött, sőt ott beszédet is mondott, és bár tudomásom szerint a Néprajzi Múzeum akkori fő
igazgatójával tárgyalásokat is folytatott az iratanyag Magyarországra juttatásáról -  ez valamilyen ok miatt 
nem jött létre. így a jegyzetek néhány évvel utána részben a Wenner-Gren Foundationhoz, részben a 
Californiai „Melanesian Archives”-ba kerültek.

46 A Róheim-féle Normanby-gyűjtemény leltári számai: 131436-131635, illetve 131956-131966.
47 A Normanby-gyűjteményhez tartozó kézírásos jegyzeteket Gunda Béla még látta és használta (szóbeli 

közlés Kodolányi Jánosnak, az 1970-1980-as évek fordulóján); doktori disszertációm írásakor, 1980- 
ban már nem  voltak meg. Ezek a jegyzetek időközben elkallódtak. Megmaradt viszont 7 darab régi, 
kézírásos leírókarton, amelyen még nyilvánvalóan Róheimtől vagy a Róheim-jegyzetekből származó in
formációk találhatók. Ilyen tárgyak például a 131559 „kettős faszobor” és a 131553 „ember alakú bé- 
telmozsár”. Ezek elemzéséhez lásd VARGYAS 1980a. 183-192; 1984-1985; 1991.

48 A Néprajzi Múzeum népzenei gyűjteményében 30 darab Róheim Gézától származó fonográfhenger 
van beleltározva „Pápua” helymegjelöléssel. Hengerszámuk: 3004-3034. Ezek közül a 3004-3005 és 
a 3009-3010 számúak töröttek, a 3020 pedig elveszett. Támlapja egyiknek sincs, az ép hengereket 
magnószalagra játszották át. A Néprajzi Múzeumban eredetileg -  az üvegnegatívokhoz hasonlóan -  a 
fonográfhengereket is tárgyakként (tehát a tárgyakkal együtt) leltározták be, s csak később, a népzenei 
gyűjtemény megalakítása után kaptak külön leltári számot. A Róheim-gyűjtemény hengereinek a nép
zenei gyűjteményben számon tartott régi leltári számai (114901-114931) tévesek: a leltárkönyvben e 
szám alatt Nógrád megyei fényképlemezek szerepelnek (amelyek azóta nyilván ugyancsak a fotótárba 
kerültek át).



fordulási helyeit. így ez volt az első olyan geológiai feltárás, amelynek során tömeges méretek
ben használtak légi fotókat. Ezért tartják Horst von Bandatot a fotógeológia megalapítójának.

Az expedíció során von Bandat elsősorban a sziget északnyugati csücske előtt fek
vő kis szigetek, a Salawati-Rombombo-csoport lakosságával került érintkezésbe. Tárgyainak 
nagy része mégis máshonnan származik: az Arguni-öböl északnyugati partvonaláról, a Bom- 
berai-félszigetről, a Bintuni Isthmus (Modan) vidékéről, valamint a Blumen folyó alsó folyá
sától. A gyűjtés viszonylagos koraiságára49 való tekintettel külön kiemelendő közülük a 
Blumen folyó vidékéről származó aszmat gyűjtemény, amelyben koponyatrófea, pajzsok, 
csónakorrdíszek stb. vannak, de ugyancsak ritka és fontos tárgyakat tartalmaz a másik két vi
dékről való gyűjtés is: például a ritka sisakmaszk Modan vidékéről vagy a korvar figurák.

Von Bandat 120 tárgyból álló gyűjteményét 1940 júniusában ajándékozta a múze
umnak, majd további 15 tárgyat egy hónapra rá.50 Az expedíció von Bandat általi leírását, to
vábbá gyűjteményének leírókatalógusát és fotóit a Hála József és Vargyas Gábor által szer
kesztett kötet tartalmazza (H á la - V a r g y a s  1992).

A 2. világháborút követően Európa kettéosztottsága, Magyarország szovjet befo
lyási övezetbe kerülése nem kedvezett az etnológiai gyűjtemények gyarapításának sem, és 
még az előzőekben felsorolt gyér lehetőségeket is megszüntette. A magyar etnológusok hosz- 
szú ideig saját országukat sem hagyhatták el, nemhogy Európát. Az általuk hivatásszerűen ta
nulmányozott kultúrákat sokáig csak könyvekből vagy szerencsésebb elődeik által összegyűj
tött múzeumi anyagokból ismerhették. A történelmi kataklizmákra leltárkönyvek beszerzési 
rovatai ékesszóló bizonyítékokkal szolgálnak. Befejezésül csak néhány példát idézünk most.

1949-ben 14 darab új-guineai tárgy került a múzeumba,51 az egykori Magyar Ame
rikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) birtokából, a MAORT perben életfogytiglani bör
tönre ítélt Papp Simon (1886-1970) vezérigazgató hagyatékából, az „üzemi bizottságtól va
ló vétel” révén.52 Papp Simon életére és tevékenységére az alapvető forrás 1996-ban megje-

49 Miután Új-Guineának ez a része holland gyarmat volt, a legrégibb -  holland -  gyűjtemények a század- 
forduló idejéből származnak. Hollandián kívül, a többi európai múzeumban azonban aszmat, mimika 
stb. anyag általában csak jóval később, az 1960-as években kezd feltűnni.

50 Tksz.: 3607, 3615; ltsz.: 136743-136862, illetve 136892-136906.
51 Tksz.: 4023, ltsz.: 142208-142222.
52 MAORT-per: a kommunista hatalomátvételt követő hírhedt koncepciós perek egyike. Célja voltaképp az 

volt, hogy kellő „jogi” alapot szolgáltasson az ellenszolgáltatás nélküli teljes körű államosításhoz, illetve hogy 
ennek révén a magyar állam elkerülje a MAORT-nak járó kártérítés kifizetését a háborús károkért. A veze
tőséget -  egész a mérnökökig és geológusokig menően -  szabotázs vádjával bíróság elé állították, hosszú 
börtönbüntetésre ítélték, javaikat elkobozták és családjukat kitelepítették. Közülük talán a legképtelenebb 
sors a korábbi vezérigazgatóra, Papp Simonra várt, akit elsőfokon halálra, másodfokon életfogytiglani bör
tönbüntetésre ítéltek. Mivel azonban szaktudása nélkülözheteden volt a magyar olajipar háború utáni újra
indításához, illetve különböző, a bányászathoz kapcsolódó geológiai problémák megoldásához, arra kény
szerítették, hogy munkáját a börtönben is tovább végezze. Önéletírásából tudjuk, hogy hétéves börtönbün
tetése alatt szakcikkeket fordított, rendszeresen Jelkérték” szakvélemény adására olajipari, bányászati és 
geológiai ügyekben. Papp Simon életéhez lásd még a munkásságát méltató cikkeket, nekrológokat: Csíky 
1966; 1971; 1992; továbbá a Magyarok a temésvttudomány és a technika történetében című életrajzi lexikont 
(Nagy-B érczi 1992), valamint a Magyar utazók lexihmát (Balázs 1993). Papp Simon életének regényes fel
dolgozása Galgóczi Erzsébet tollából látott napvilágot 1984-ben. E helyütt köszönöm meg Hála József se
gítségét a Papp Simonra vonatkozó irodalom megszerzésében. Papp Simon hagyatéka (önéletírása saját ke
zűleg gépelt kézirata, fotói, jegyzetfüzetei stb.) a zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeum tulajdonában van.
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lent önéletírása. Ebből tudjuk, hogy 1928-1929-ben az Anglo-Persian Oil Co. Ltd. szolgá
latában Új-Guinea szigetén kutatott olajat. Ausztráliából kiindulva 1928. január 25-én érke
zett meg az akkori Pápua fővárosába, Port Moresbybe, ahonnan először a sziget északkeleti 
csücskére, a Cap Vogel-félszigetre (a mai Milne Bay Province területén) utazott. Ennek kikö
tőjéből, Givából egynapi gyaloglással ért fel a Cap Vogel Oil Co. Ltd. fúrótelepére Kukujába, 
ahol ugyanazon év június végéig tartózkodott. Ekkor betegsége miatt megszakította a munkát, 
és Új-Britannia fővárosába, Rabaulba (Kokopo) utazott gyógykezelésre, valamint pihenés cél
jából. Itt írta meg jelentését Geology of part of the Cape Vogel Peninsula, North-East Papua 
címmel, 1928 augusztusában-szeptemberében. Önéletírásában útjának erről a részéről semmi 
érdemlegeset nem közöl, mindössze a Varabbi-Madawebi-dombvidéket és az itt található Gu
ru falut említi név szerint, ahonnan hordágyon kellett hazavinnie őt teherhordóinak.53

1928. szeptember 12-én indult tovább hajón a Vitu-szigetek, Madang és Karkar- 
sziget (nála Vulkán-sziget) érintésével a Sepik folyó torkolatához közel fekvő marienbergi 
missziós állomásra, ahova szeptember 20-án érkezett meg. Ennek közelében, mintegy 4 km- 
re északra helyezkedett el második munkahelye, az Ormildah Oil Co. Ltd. fúrótelepe. Itt dol
gozott egészen 1929. március 18-ig, s innen tanulmányozta a Sepik Valley Oil Co. Ltd. kon
cessziós területét is.54

Leírása sajnos itt is sommás. Az mindenesetre kiderül belőle, hogy jóformán a tel
jes Sepik-vidéket bejárta geológiai munkálatai során. Név szerint említi Marienberg közelé
ben Másán, Murik és Mobuk falvakat (ez utóbbit nem sikerült beazonosítani), Angorumot 
(= Angoram) és mellette Mabe falut (Mambel a Sepik mentén?), a középső-Sepik mentén 
Timbunkét és a Chambri-tavat (nála Csamburi), a felső-Sepik mentén Ambuntit és Wash- 
kukot, valamint a minden valószínűség szerint a Korewori folyó mentén fekvő „Csuingáj” 
dombokat, és annak környékén Csehovia falut.

Ez utóbbi vidékre 1928 novemberében-decemberében 24 napig tartó kirándulás 
során jutott el, s a környékén lévő mésztufabarlangokat vizsgálta meg. A Sepiktől való vi
szonylag nagy távolságon kívül épp e tény, a barlangok -  amelyekben a helyi lakosok szerint 
szellemek laknak, de amelyekben ő denevéreken kívül semmit sem talált -  említése, valamint 
gyűjteményének talán legértékesebb darabja, egy kis „horogfigura”55 teszi lehetővé, hogy ezt 
a kirándulást a Sepik egyik mellékfolyója, a Korewori mentére lokalizáljuk. A Korewori fel
ső folyásának barlangjaiból származó ősi, valamint az akkor még funkcióban is élő recens 
„horogfigurákat”, amelyek a Sepik-stílusprovincia művészetén belül jellegzetes alstílust ké
peznek, csak egészen későn, az 1960-as években fedezte fel és irta le E. Haberland német 
kutató.56 így Papp korai látogatása, amelynek során „fehér embereket még nem látott benn
szülött lakossággal” találkozott, akárcsak ott gyűjtött tárgyai, különös jelentőséget nyernek.

A fenti, legszükségesebb információkon túl azonban nem sokat tudunk meg a 
Sepik mellett töltött időkről. Papp még egy nagy énekes-táncos ünnepről (sing-sing) számol be, 
amit a Sepik menti lakosok tartottak a marienbergi missziós állomás számára 1928 karácso
nyán: az egynapos ünnepségen, amelyen kb. 1500 fő vett részt, „elfogyott 2 ökör, 2 disznó, 
3 tonna szágó, és jó néhány zsák rizs”. Megemlítendő még, hogy Marienbergből távozóban

53 Papp 1996. 61-68.
54 Útja második részéhez lásd Papp 1996. 68-78.
55 Lásd Bodrogi 1959a. 18. képtábla.
56 Haberland 1968; Haberland-Seyfarth 1974.
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a hajón Papp együtt utazott a később világhírűvé vált G. Bateson antropológussal.57 Az 
oceanisták számára ismert név még rajta kívül Kirschbaum páter, a marienbergi missziós ál
lomás vezetője, akit Papp név szerint is említ több más, a környéken szolgáló gyarmati tiszt
viselővel és misszionáriussal egyetemben.

1929 márciusában a Sepiket elhagyva Wewak érintésével a Hanseman-partot és mö
göttes területét vizsgálta át Papp (itt mindössze Szír és Kazimin falvakat említi meg), majd 
Wewakbe visszatérve útja lezárult: április 24-én újból hajóra szállt, s Alexishafen, Madang, a 
Maklaj-part, a Huon-öböl és Samarai érintésével visszatért Port Moresbybe. Itt összeállította to
vábbi három földtani jelentését az általa átkutatott területekről,58 s ezzel lezárult életútjának 
minket érintő része: hazatért Magyarországra és a magyar kőolajbányászat megalapozójává vált.

A fentiekhez már csak annyit szükséges hozzátenni, hogy börtönbe kerülése miatt 
tárgygyűjteménye, jegyzetfüzetei, saját kezű térképfelvételei, fényképei, mozgófilmjei, köny
vei, felszerelése stb. egy részét elkobozták, megsemmisítették vagy elkallódott.59

1951-ben von Bandattól kerül újabb 15 darab tárgy a múzeumba (ltsz.: 51.11.1- 
51.11.15). A megszerzés módja rovatban található megjegyzés szerint: „a kitelepítések során 
átadva”. A nemesi származású, ráadásul német eredetű von Bandat privát gyűjteményéből így 
kerültek tehát 1951-ben további tárgyak a múzeumba.

Ugyancsak 1951-ben leltároztak be 4 Salamon-szigeteki buzogányt a múzeumba 
(ltsz.: 51.16.41-51.16.44). Ezeket még korábban, 1945-ben az Elhagyott Javak Kormánybiz
tossága adta át a múzeumnak. Korábbi tulajdonosuk Szász-Coburg gothai herceg volt. Még 
1959-ben is szerepelt ausztrál bumeráng és zúgattyú mint az „államrendőrségtől átvett tárgy” 
(ltsz.: 59.88.1, 59.88.3). A múzeumok kötelező centralizációja is eredményezett néhány to
vábbi tárgyat. A már megismert Biró- és Verebélyi-féle gyűjtemények további darabjai kerül
tek elő egykori szülővárosaik vagy iskoláik gyűjteményeiből.60

Az 1970-es években meginduló politikai enyhüléssel a fent bemutatott, etikailag 
súlyosan kifogásolható „gyűjteménygyarapítás” ideje lezárult, és újra lehetőség nyílt -  leg
alábbis elvileg -  Európán kívüli néprajzi gyűjtemények szerzésére. Bár néhány magyar etno
lógus eljuthatott terepre, az Óceánia-gyűjtemény jószerével stagnált. Az 1945-1975 közötti 
időszak gyarapodását összefoglalva Bodrogi Tibor (1981-1984 [1989])61 az előbb tárgyalt

57 Gregory Bateson (1904-1980) amerikai antropológus, M. Mead második férje. A Sepik mentén vég
zett terepmunkája alapján 1958-ban publikálta világhírűvé vált Natm  című munkáját.

58 Geology of the North-Eastern Part of the Sepik District, Mandated Territory of New Guinea. The Li
cenced area of the Ormildah Oil Development Company Ltd.; Geological Report on the Licenced Area 
of the Sepik Valley Oil Co. Ltd., Mandated Territory of New Guinea; Geological Notes on the 
Hansemann Coast between Wewak and Kaup, Mandated Territory of New Guinea. Mindhárom jelen
tés 1929 júniusából datálódik, és Londonban nyomtatásban is megjelent.

59 Lásd például Papp 1996. 76, 255-256: „Fényképeim negatívjait és mozgófényképeimet, legalább 1500 
métert Dunjemalov orosz főgeológus égetett el, ahelyett, hogy odaajándékozta volna azokat a Földta
ni Társulatnak negatívjaimmal együtt.”

60 A Verebélyi-gyűjtemény Keszthelyről került át (ltsz.: 51.1.1-51.1.39), míg Biró Lajos 20 tárgyát a deb
receni Református Kollégium adta át (53.91.1-53.91.20).

61 Jóllehet a cikket Bodrogi jóval 1980 előtt írta, a Néprajzi Értesítő 1981-1984-es kötete jókora késés
sel, 1989-ben jelent meg. Ezért a Néprajzi Múzeum főigazgatójának felkérésére e kéziratot az 1975- 
1980 közötti időszak gyűjteménygyarapodásával kiegészítettem, ez azonban előttem ismereden okból 
máig kéziratban maradt.



„politikai szerzeményeken” túl mindössze néhány külföldön élő magyar adományáról vagy 
vételről/cseréről tudott beszámolni.

Közöttük elsőként a Sydneyben élő antropológus, Vimláti László neve említendő, 
aki néhány észak-ausztráliai, Arnhem-földi tárgyat, köztük két értékes kéregfestményt ajándé
kozott 1968-ban a múzeumnak (ltsz.: 68.96.1-68.96.2, 68.117.1-68.117.6). A montreali 
Nógrádi György bakteriológus-orvos nagyjából ugyanekkor adományozott egy kisebb Hús- 
vét-szigeti, recens faragványokból álló kollekciót az Óceánia-gyűjteménynek (ltsz.: 66.36.1- 
66.36.12, 67.163.1-67.163.3). Ehhez járult az 1970-es évek végén Pintér László ausztráliai 
aranyásó Tennant Creek (Ausztrália, Northern Territory) vidékéről való mintegy 360 darab
ra rúgó anyaga (ltsz.: 77.7.1-77.7.298, 77.73.1-77.73.48). E tárgyak jórészt a warramunga és 
walbiri törzsek területéről származnak, nagy részük felszíni leletként talált kőeszköz (kőpen
ge, dárdahegy, kőkés, kaparó stb.), tehát voltaképp a régészet hatáskörébe tartozna. Ám mivel 
Ausztrália ezen részének őslakói egész néhány évtizeddel ezelőttig, sőt helyenként máig is ér
tették, illetve értik a pattintott kőeszközök készítését, gyakorlatilag nincs különbség a 100 és 
az 1000 éves tárgyak között. E felszíni leletek tehát jól reprezentálják az ausztrál őslakók hó
dításkori kultúráját, és a velük együtt adományozott egyéb nyersanyagokkal (kenguruideg, 
Spinifex mézga, emberhajból fonott zsinór stb.) együtt lehetővé teszik az őslakók technológiá
jának bemutatását. Ehhez járulnak még a különböző használati eszközök és fegyverek (bume
ráng, pajzs, fatál), valamint hangszerek és rituális tárgyak (didgeridoo, csurunga, búgófa stb.), 
amelyek mind jó párhuzamot szolgáltatnak a Róheim-féle közép-ausztráliai anyaghoz.

Vértes László világhírű ősrégésztől, a vértesszőlősi ősemberlelet, „Samu” megtalá
lójától 1953-ban, majd 1954-ben jutott a múzeumba két páratlan értékű -  általa a nemzetkö
zi műtárgypiacon beszerzett -  régi Húsvét-szigeti faszobor.62 Ezt követte hagyatékából 1970- 
ben egy maori faszobor és néhány más Európán kívüli tárgy.63

Ebben a stagnáló, szűkös periódusban, a világtól politikai, majd gazdasági okok mi
att elzártan, terepmunka és a nemzetközi műtárgypiacon való vétel lehetősége nélkül a gyűj
temény tudományos szempontokat is figyelembe vevő gyarapítására jószerével egyedüli lehe
tőségként a csere kínálkozott. Ezt a célt szolgálta a baseli Museum für Völkerkundéval vég
rehajtott csere 1962-ben. Mint Bodrogi írja (1989. 65), a híres svájci oceanista, A. Bühler anya
gából, a Középső-Sepik vidékéről és a Maprik-vidékről való tárgyak jól egészítik ki a Biró- 
féle Alsó-Sepik menti és partvidéki anyagot, s egyben lehetővé teszik az egyik legjelentősebb 
új-guineai stílusprovincia, a Sepik-vidék művészileg talán legfontosabb alcsoportjának bemu
tatását kiemelkedő művészeti értékű darabok segítségével.

Mindez azonban nem érinti a lényeget. Az Óceánia-gyűjtemény továbbra is csak a vé- 
ledennek köszönhetően gazdagodik, esetenként néhány tárggyal. Hivatásos gyűjtő, kutató vagy et
nológus a gyűjteményt továbbra sem gyarapítja. A gyűjtemény egykori kezelője, a magyarországi 
óceanisztika megalapozója, Bodrogi Tibor például soha nem tette lábát Új-Guinea földjére. És ha 
jelen sorok írója már el is jutott oda, állami támogatás és pénz híján neki sem állt módjában a mú
zeum számára tárgyakat gyűjtenie. Csak remélhetjük, hogy a nem túl távoli jövőben magyar etno
lógus számára is ismét megadatik, hogy a Néprajzi Múzeum óceániai gyűjteményét gyarapíthassa.

62 Ltsz.: 53.75.1, 54.29.1. Lásd Bodrogi 1959a. 138a-b, 139a-b képtáblák; továbbá Bodrogi-B oglár

1981. 193-195. képtáblák.
63 A maori szobor leltári száma 70.161.2, lásd Bodrogi 1959a. 137. képtábla és Bodrogi-B oglár 1981.

203. képtábla. A szobrot később a múzeum elcserélte E. Rassiga magángyűjtővel.
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A gyű jtem ény  je len leg i ö ssze té te le , 
fö ld ra jz i m egosz lása , á lla p o ta  
és fe ld o lg o zo ttság a ; a gyű jtések  
koncepciója

Ha azt vizsgáljuk, hogy az óceániai anyag lét
rejöttét és gyarapodását milyen felfogásmódok 
és koncepciók befolyásolták, azt kell monda
nunk, hogy ezek tulajdonképpen nem voltak -  
és nem is nagyon lehettek. Először is, a mú
zeum bevezetőben vázolt kettős gyűjtőköre és 

funkciója, a magyar és egyetemes anyag együttes gyűjtése eleve azt eredményezte, hogy a 
hangsúly érthető módon az előbbi felé tolódott el. Másodszor az a tény, hogy Magyarország 
nem volt politikai-gazdasági nagyhatalom, s hogy nem voltak saját gyarmatai, nagymértékben 
beszűkítette az Európán kívüli múzeumi gyűjtés lehetőségeit. Ilyen körülmények között tu
lajdonképpen a véletlenen múlt, hogy mikor honnan, milyen anyag került a múzeumba, terv
szerű gyarapításra tehát egyáltalán nem volt mód. Erről az Óceánia-gyűjtemény esetében már 
csak azért sem lehetett szó, mert -  mint láttuk -  gyarapítói jórészt nem a múzeum megbízá
sából, múzeumi munkatársként, annak gyűjteményeit ismerve, szempontjait a szem előtt tart
va stb. végezték gyűjtésüket,64 hanem „édes hazájuk” iránt érzett „honfiúi szeretetből” aján
dékozták, többnyire véletlenszerűen összeállt gyűjteményüket a múzeumnak.

Pregnánsan fogalmazta meg ezt a helyzetet Jankó 1902-ben: „A M.N.Múzeum 
Néprajzi Osztálya a nemzetközi ethnografiának, az exotikák gyűjtésének szűkös viszonyai 
mellett csak annyiban enged tért, a mennyiben a magyar földön ez az egyetlen intézet, a mely 
a világ valamennyi népének tárgyait bemutatja; ám ezekre vajmi keveset áldozhat, hiszen még 
hazai kötelezettségeinek sem tud eleget tenni. Hiába látjuk, hogy a külföld múzeumai mily 
buzgalommal versenyeznek a Csendes-oczeán néprajzának felgyűjtésében, nekünk be kell ér
nünk azzal, a mit a véletlen és a szerenae kedvezése juttat nekünk. ” (Kiemelés -  V. G.) (Ja n k ó  1902e. 5 8.)

Ha ilyen körülmények között most mégis valamiféle koncepcióról fogunk beszél
ni, akkor az sokkal inkább az igények, mintsem a lehetőségek szintjén nyilvánult meg, és még 
így is legfeljebb a múzeum működésének első fázisára volt jellemző. A múzeum állami dotá
ciója, rendes (sőt időnként rendkívüli) évi tárgyvásárlási kerete ugyanis arra elég volt, hogy 
az adódó lehetőségeket kihasználva a nagyobb fontosságú gyűjtemények vásárlásához az 
anyagi forrásokat biztosítsa. Jankó (1900c. 36-37) e forrásokról beszélve a Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztériumot (Fenichel-gyűjtemény, Néprajzi Missio anyaga), a Magyar Nemzeti 
Múzeum Igazgatóságát (Bettanin-gyűjtemény, Biró-gyűjtemény egy része), a Magyar Nemze
ti Múzeum Néprajzi Osztályának rendes évi dotációját (Biró-gyűjtemény egy része), valamint 
az Ezredéves Országos Kiállítás Elnökségének keretét említi. Jellemző azonban, hogy még 
így is, 1894-ig bezárólag a múzeum tárgyainak harmada ajándékozásból származott. Ezt tár
gyalva Jankó „néprajzi statisztikájában” külön kiemeli az ajándékozók fontosságát: „A magyar 
ember, ha távoli vidékekre veti a sors, megemlékezik hazájáról, s ezt a hazafias igaz érzést 
élénken szólaltatja meg az ajándékozók névsora. Egyenkint felemlítjük őket itten, mert bár
mily kevéssel vagy sokkal járultak is a M.N.Muzeum Néprajzi Osztályának gyűjteményéhez, 
az első alapvetők ők voltak.” (Ja n k ó  1894a. 104.)

Ami ezek után az itt felvázolt körülmények közötti lehetséges koncepciót illeti, min
denekelőtt a földrajzi teljességre irányuló törekvést kell kiemelnünk: azt az igényt, hogy a Csen-

64 Ez alól részben kivétel a múzeum megbízásából gyűjtő Fenichel és Biró, csakhogy mivel ők a gyűjte
mény megalapozói, nekik még nem volt mihez alkalmazkodniuk, bármiféle múzeumi szempontot figye
lembe venniük.
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des-óceán szigetvilágának legfontosabb szigetcsoportjai lehetőség szerint hiánytalanul legyenek 
reprezentálva a múzeum anyagában. Ennek természetesen számos korlátja volt: a már említett 
politikai-gazdasági tényezőkön kívül elsősorban Óceánia egyes területeinek különböző mérté
kű akkulturációjára, illetve a kutatás számára való hozzáférhetőségére kell utalnunk itt.

Valószínű, hogy a földrajzi teljességre való törekvés már Biró tevékenységében is 
tudatos volt. Azt a tényt, hogy az egykori Német Uj-Guinea teljes területét, az összes fonto
sabb stílusprovinciát (Aitape vidékétől az Alsó-Sepik- és a Sepik-Ramu-vidéken, az Astro- 
labe-öblön, Uj-Irországon és a French-szigeteken keresztül egész a Huon-öbölig) bejárta, és 
onnan mindenhonnan gyűjteményt küldött a múzeum számára, nehezen magyarázhatjuk 
másként, mint tudatos gyűjtői koncepcióval.

Ami a múzeumot illeti, a fentebb idézett iratokból világosan kitetszik, hogy vezető
sége a kezdetektől fogva tudatosan törekedett a földrajzi teljességre és más egyéb múzeumi 
szempontok (például tárgytípusok teljessége) érvényesítésére. A Buller-gyűjteménynél láttuk, 
hogy nemzetközi kapcsolataikat megragadva küldték el „kívánságlistájukat” (desiderata) Bul- 
lernek, mindenekelőtt az akkor már ritkaságszámba menő új-zélandi maori anyag megszer
zése ügyében. A Panther-féle gyűjtés előtt Semayer küldött a Hadügyminisztériumnak ugyan
csak egy elsősorban földrajzi szempontokat szem előtt tartó „kívánságlistát” és tájékoztatás
ként gyűjtési-konzerválási útmutatót, sőt hozzá való irodalmat is. A Festetics-anyag jelentő
ségét tárgyalva pedig Jankó hangsúlyozta, hogy a Festetics-anyag előtt a Fenichel- és Biró-féle 
gyűjtemény „volt a Néprajzi Osztálynak egyetlen gyűjteménye... az egész csendes-tengeri szi
getvilágból... Mikronéziából semmi, Polyneziából semmi, Melaneziából is csak Új-Guinea, 
annak is csak német része! Bármily nagy és értékes is Biró gyűjteménye, hogy ez arról az óri
ási szigettengerről mily csekély, akkor értjük meg teljesen, ha tudjuk, hogy itt csaknem min
den szigetcsoportnak külön kifejlett sajátos kultúrája van. S így eljutottunk ahhoz a néző 
ponthoz, a honnan legott teljesen megérthetjük a Festetics-gyűjteménynek a Néprajzi Osz
tályban való jelentőségét... Melaneziából való a Festetics-gyűjtemény túlnyomó része s előt
tünk kiválóan értékes azért, mert nem Uj-Guineából... való, hanem Melaneziának többi szi
geteiről származik, a honnan nekünk eddig igen kevés és nagyon is egynemű anyagunk volt, 
s mert az ő gyűjteményében Melaneziának csaknem minden nagyobb szigetcsoportja képvi
selve van. Ezzel tehát egy oly hatalmas gyűjtemény birtokába jutottunk, mely immár Biró La
jos új-guineai gyűjteményével együtt egész Melanezia néprajzát mutatja be legjelentősebb s 
egyszersmind legjellegzetesebb tárgyaiban. Ebben a tényben domborodik ki legjobban az 
egész Festetics-gyűjtemény jelentősége, s ezért tartozunk hálával a nemes gróf úrnak haza
fias megemlékezéséért.” (Ja n k ó  1902e. 58-59.)

A földrajzi teljesség igénye mindezekből nyilvánvaló. Az már más kérdés, hogy e 
koncepció érvényesítésére már a kezdetekben is csak korlátozottan volt mód a lehetőségek 
függvényében, s hogy végső soron az Óceánia-gyűjtemény gyarapodását nem ezek a szem
pontok határozták meg, hanem jórészt a véletlen.

Áttérve a tárgyállomány belső tagolódására és földrajzi megoszlására, a gyűjtemény 
történetének részletes tárgyalása után nincs szükség sok magyarázatra. A gyűjtemény zöme 
Melanéziából, azon belül is elsősorban Új-Guineából származik, méghozzá az ismert törté
neti, politikai, gazdasági és emberi tényezők miatt annak is elsősorban egykori német részé
ből. Bár mind mennyiségre, mind minőségre nézve a Néprajzi Múzeum rendkívül erős 
anyaggal rendelkezik a Huon-öbölből és az északkeleti partvidékről (Aitape) is, különösen 
az Astrolabe-öböli anyag az, ami unikálisnak mondható. Az okokat fentebb már taglaltuk,
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33. kép: N épm űvészetünk története. Kiállítás a Budapesti Történeti M úzeum ban, 1971. 
Rendezte: K. Csilléry Klára. Az 1890 és 1910 között készült tárgyak

34. kép: Megyék 
népművészete, 1973.
Rendezte: Hofer Tamás.
Szolnok megye; kisbundák, subák
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35. kép: Megyék népm űvészete, 1973. Rendezte: Hofer Tamás. 
N ógrád  megye: viseleti típusok 36 *

36. kép: A népművészet születése -  Mezőkövesd, 1981—1982.
Rendezte: Szuhay Péter. K oldusok etetése enteriőr
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37. kép: A népművészet születése -  Mezőkövesd, 1981—1982. 
Rendezte: Szuhay Péter. Szobabelső, a városiasodás és a hagyományok 38

38. kép: Szántóföldek üzenete — újítások a XIX. századi 
magyar paraszti gazdálkodásban, 1982.
Rendezte: Benda G yula — Hoffmann Tamás — Szilágyi Miklós — Szuhay Péter. 
Halászati eszközök
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39- kép: Rablók vagy szentek. Emberábrázolás a népművészetben, 1982. 
Rendezte: Páldy Krisztina

40. kép: Magyarok Kelet és N yugat között — Nemzeti legendák és jelképek, 1994.
Rendezte: Hofer Tamás. Székelykapu, kopjafák
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41. kép: M agyar népművészet. Kiállítás a Műcsarnokban, 1963. 
Rendezte: Hofer Tamás. Hódmezővásárhelyi szobabelső 42

42. kép: Parasztok és pásztorok. Kiállítás a M agyar N em zeti Galériában, 1968. 
Rendezte: Fél Edit. Pásztorjelenet: hortobágyi ülőalakok, 
dunántúli pásztor, szatmári gubás férfi



X X I I .  Tábla

43. kép: Parasztok és pásztorok. Kiállítás a Magyar N em zeti Galériában, 1968.
Rendezte: Fél Edit. Fiatal házasok és menyasszony-vőlegény, Szakmár, Túra, Rimaszombat

44. kép: Parasztok és pásztorok. Kiállítás a Magyar Nem zeti Galériában, 1968. 
Rendezte: Fél Edit. Matyó elöljáróság
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45. kép: Falusi krónika, 1982. Rendezte: Forrai Ibolya. 
Szekér búzás zsákokkal, rosta, vékák

46. kép: Szántóföldek üzenete — újítások a XIX. századi m agyar paraszti gazdálkodásban, 1982. 
Rendezte: Benda Gyula -  Hoffmann Tamás -  Szilágyi Miklós — Szuhay Péter
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47. kép: Az őstársadalm aktól a civilizációkig.
Állandó kiállítás, 1980—1996. Főrendező: Kodolányi János. Eszkimók

48. kép: Az őstársadalm aktól a civilizációkig. 
Állandó kiállítás, 1980—1996.
Főrendező: Kodolányi János. Piaorák
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49- kép: Az őstársadalmaktól a civilizációkig. 
Állandó kiállítás, 1980-1996.
Főrendező: Kodolányi János.
Jáva, wayang figurák

50. kép: Az őstársadalmaktól a civilizációkig. 
Állandó kiállítás, 1980-1996.
Főrendező: Kodolányi János. Mexikó, maják
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52. kép: U tunk, életünk — életmódváltozások Magyarországon 1944-től napjainkig, 1985.
Rendezte: Hoffmann Tamás — Szikossy Ferenc. Beszolgáltatás
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53. kép: U tunk, életünk — életmódváltozások Magyarországon 1944-től napjainkig, 1935. 
Rendezte: H offm ann Tamás — Szikossy Ferenc. Városi utca (részlet) 54 *

54. kép: U tunk , életünk — életmódváltozások Magyarországon 1944-től napjainkig, 1985.
Rendezte: H offm ann Tamás — Szikossy Ferenc. Lakótelepi szobabelső
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55. kép: Barokk a m agyar népművészetben, 1993. Rendezte: Hofer Tamás. Céhemlékek; részlet

56. kép: Ethno -  Phono — Photo 
— Kinematographia, 1995—1996.
Rendezte: Tari János. Részlet
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57. kép: A m agyar nép hagyományos 
kultúrája. Á llandó kiállítás, 
felújított változat, 1997.
Főrendező: Selmeczi Kovács Attila. 
Legelő, pásztorkodás 58 *

58. kép: A m agyar nép hagyományos 
kultúrája. Állandó kiállítás, 
felújított változat, 1997.
Főrendező: Selmeczi Kovács Attila. 
Szűrszabóműhely
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59. kép: A magyar nép hagyományos 
kultúrája. Állandó kiállítás, 
felújított változat, 1997.
Főrendező: Selmeczi Kovács Attila.
A piac és vásár 60

60. kép: A magyar nép hagyományos 
kultúrája. Állandó kiállítás, 
felújított változat, 1997.
Főrendező: Selmeczi Kovács Attila. 
Sárközi tisztaszoba
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61. kép: Kalotaszeg -  a népművészet 
felfedezése, 1997—1998.
Rendezte: Hofer Tamás -  Szacsvy Éva. 
Az 1896-os millenniumi kiállítás 
kalotaszegi szobáját idéző enteriőr

62. kép: Kalotaszeg — a népművészet 
felfedezése, 1997-1998.
Rendezte: Hofer Tamás — Szacsvy Éva. 
Polgári enteriőr (részlet)
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6 3 .  k é p : K a lo ta szeg
— a népművészet felfedezése, 1997-1998. 
Rendezte: Hofer Tamás — Szacsvy Éva.
A lakodalom ünnepi tárgyai

64. kép: I tt  a helyed! — Székkiállítás, 1999. Rendezte: Fejér Gábor
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elég legyen itt megismételni, hogy míg például a Huon-öbölből más múzeumokban is talál
ni több-kevesebb anyagot, addig a világ összes múzeumában együttvéve sincs annyi Astrolabe- 
öböli anyag, mint Néprajzi Múzeumban, s hogy ez a gyűjtemény (hála Fenichelnek) különö
sen a művészeti darabok (maszkok, telumok, tánccsörgők, pajzsok stb.) esetében egyedülálló. 
Ez az, ami az Óceánia-gyűjtemény legfőbb erőssége, s a Biró-jegyzeteken kívül elsősorban 
ennek köszönhető a gyűjtemény világhíre.

A német új-guineai részen kívül viszont -  egy-egy kisebb gyűjtést leszámítva (Pan
ther, Verebélyi, Róheim) -  jóformán semmi anyaggal nem rendelkezik a múzeum Uj-Guinea 
valamikori brit részéből, nem is beszélve a hajdan holland fennhatóság alatt álló nyugat-új- 
guineai területről, ahonnan jószerével von Bandat anyaga az egyedüli. A gyűjtések korai idő
pontja és az azt követő, jórészt máig tartó, rendkívül hosszú időkiesés miatt még ez az anyag 
is zömében a századfordulón legkorábban gyarmatosított partvidéki területekre korlátozódik. 
Hogy csak egy példát mondjunk, nincs semmiféle anyagunk például Új-Guinea területének 
az 1950-es évektől feltárt belső, hegyvidéki területeiről, az antropológiai irodalomban oly hí
ressé vált „Highlands” vidékéről, holott a gyűjtés itt még ma is lehetséges, muzeológiai szem
pontok miatt pedig egyenesen szükségszerű lenne.

Ami Új-Guineán kívül az egyéb melanéziai szigetcsoportokat illeti, Új-írország, Új- 
Britannia északkeleti része, az Admiralitás-szigetek és a Salamon-szigetek egy kis része jele
nik meg többé-kevésbé elfogadhatóan a gyűjteményben. Lényegesen gyengébb az anyag az 
Új-Hebridákról (Vanuatu), és szinte semmi sincs az egykor francia gyarmat Új-Kaledóniából, 
ami Polinéziához hasonlóan igen korán akkulturálódott. A melanéz anyagból mindenekelőtt 
a főleg Bettanin és kisebb részben Biró gyűjtéséből származó új-írországi malangan faragvá- 
nyokat kell kiemelni, amelyek a nemzetközi viszonylatban rendkívül gazdag anyagon belül65 
is kiemelkedő szintet képviselnek.

Melanéziához képest Mikronéziából és Polinéziából még ennél is kevesebb és, te
gyük hozzá, sokkal kevésbé értékes anyaggal rendelkezünk. Ez nem véletlen. Amikor a 
19-20. század fordulóján a magyar gyűjtők eljutottak Óceániába, Polinézia (és részben Mik
ronézia is) legalább száz éve már erős európai hatás alatt álló, hagyományos kultúráját nagy
mértékben elvesztett, evangelizált és akkulturálódott terület volt, amelynek anyagi kultúrája, 
abból is elsősorban mindaz, ami a valláshoz kapcsolódik, már jórészt a múlté. A későn jött és 
többnyire kispénzű magyar gyűjtőknek itt „nagy fogást” remélniük már nem lehetett. Visele
ti darabok, ékszerek, fegyverek, a mindennapi élet használati tárgyainak megszerzésére ugyan 
még volt mód, de művészeti tárgyak, szobrok, maszkok, épületfaragványok, harci kenuk stb. 
gyűjtésére már gyakorlatilag egyáltalán nem. Jó fényt vet erre a Panther hajó számára irt 
Semayer-útmutató, amely a maori „tabuházakról”, azaz épületplasztikáról szólva -  mint lát
tuk -  már 1904-ben azt mondja, hogy „eredetiben e tárgyak már minden bizonnyal besze
rezhetetlenek, de egyes bennszülöttek még most is szokták készíteni ezek másolatait (Nach
ahmungen); a legtöbb európai múzeumnak ilyen utánzatok vannak a birtokában”.

Eddig csak a földrajzi szempontokat tartottuk szem előtt. Amennyiben a tárgyak te
matikus-funkcionális megoszlását vesszük szemügyre, akkor azt mondhatjuk, hogy az Óceá
nia-gyűjtemény a múzeum nevéhez illőn elsősorban és mindenekfelett néprajzi gyűjtemény, 
azaz benne a művészeti szempontból számba jövő szép, esztétikus, látványos tárgyak (maszkok,

65 Közkézen forgó becslések szerint a világ múzeumaiban őrzött malangan faragványok száma hozzávető
leg 10 000 körüli lehet.
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szobrok, faragványok stb.) aránya valószínűleg nem magasabb, mint magán az adott kultúrán 
belül, sőt -  tekintetbe véve gyűjtőink anyagi lehetőségeit és más egyéb körülményeket -  ta
lán alacsonyabb is annál. A művészetileg kiemelkedő, „sztár” tárgyak százalékos arányát a 
szubjektív megítélési szempontok miatt igen nehéz lenne megadni; annyit mégis megkockáz
tathatunk, hogy a 14 000-re rúgó gyűjteménynek nem több mint 1-2%-át tehetik ki. Az arány 
persze jelentősen módosul, ha általában a díszített tárgyakat vesszük számításba.

Néprajzi múzeumról szólva ez az arány természetes: a múzeum célja -  eltérően az 
úgynevezett „primitív művészeti” múzeumokétól66 -  éppen az, hogy a múltból és a jelenből 
egyaránt teljes kultúrákat és életformákat mutasson be, hogy a gyűjtemények ne valamiféle esz
tétikai, egzotikusság szerinti stb. prekoncepció alapján kiválogatott és összeálló szubjektív ké
pét adják az adott kultúráknak, hanem azok objektív tárgyi valóságát -  ha ez egyáltalán le
hetséges -  mintegy keresztmetszetszerűen tükrözzék. Ilyen szempontból különösen a Feni- 
chel- és a Biró-gyűjtemény az, amely párját ritkítóan teljes: Bírónak még arra is volt gondja, 
hogy a nyersanyagok, félkész tárgyak, a gyűjtésekből általában kimaradó tárgyak mellett, mint 
a földművelési eszközök (ásóbot, „rögverő”), a munkaeszközök (rájabőr „smirgli”, vadkan
agyar „véső”, repülőkutyacsont „varrótű”, kagylófúró eszköz stb.) az „Astrolabe-öböl első vas
szerszámát”, egy nyélre erősített vasszeget is begyújtson! Ennek megfelelően a gyűjtemény 
nagy részét a mindennapi élet tárgyai, háztartási és munkaeszközök, agyagedények, fűszok
nyák és ágyékkötők, tapák, ékszerek, fegyverek stb. teszik ki, s csak kisebb mértékben talá
lunk benne elsősorban a valláshoz kapcsolódó művészeti tárgyakat.

Mint már volt róla szó, ez a gyűjtemény különösen a tárgyak dokumentáltsága te
kintetében múl felül minden más korbeli gyűjteményt. Tudomásom szerint nincs a világon 
még egy ilyen gazdagon adatolt és dokumentált óceániai gyűjtemény ebből a korból.67 A 19- 
20. század fordulóján -  mint azt a múzeumok „néma” gyűjteményei világszerte tanúsítják -  
nem szokás még a többnyire „souvenirként” vagy „curio”-ként gyűjtött tárgyakhoz jegyzete
ket csatolni. Fehér hollónak számít az a gyűjtő, aki Bíróhoz hasonlóan a tárgyakat a kultúra 
integráns részének tekinti, és készítésüknek, díszítésüknek, használatuknak, cseréjüknek stb. 
leírásán keresztül a tárgyak funkciójára, a kultúra mechanizmusára vet fényt. A Biró-jegyzetek 
egyébként azért is oly felülmúlhatatlanul részletesek, mert írójuk hat teljes évet töltött fo
lyamatos etnográfiai és természettudományos gyűjtéssel, tehát szinte főfoglalkozású kutató
ként, azaz nem hittérítőként, gyarmati tisztviselőként, katonaként stb., más egyéb elfoglalt
ságok mellett gyűjtött Uj-Guineában. Ez a teljesítmény ebben a korban is és azóta is ritka 
kivételnek számít, különösen ha emlékezetünkbe idézzük, hogy Biró több helyi nyelvet is 
megtanult, és a „behelyezkedést” oly tökélyre vitte, hogy helyi feleségei voltak. Az ott töl
tött idő hosszúsága és abból adódóan anyagismeretének mélysége, illetve a jegyzetek rész
letessége tekintetében tehát Biró jóval megelőzi a korát, talán nem túlzás őt a csak később 
normává váló állomásozó terepmunka egyik előfutárának tekinteni. Mindenesetre nem vé
letlen, hogy gyűjteményének feldolgozása máig tartó munkát ad többgenerációnyi muzeo
lógusnak.

66 Ilyen művészeti múzeum a párizsi Musée des Arts Africains et Océaniens, a New York-i The Metro
politan Museum of Art vagy a genfi Musée Barbier-Müller.

67 Az általunk ismert publikált példák legalábbis, mint F in sc h  leíró katalógusai ( F in s c h  1888a; 1888b; 
1888c; 1914) vagy Edge-Partington-Heape (1890-1898) munkája, mind alatta maradnak részletesség
ben, anyagismeretben és megbízhatóságban a Biró-jegyzeteknek.
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Áttérve az Óceánia-gyűjtemény feldolgozottságára, először is le kell szögeznünk, 
hogy bár a gyűjtemény, mint láttuk, voltaképp a múlt század vége óta egyre lassuló ütemben 
ugyan, de folyamatosan gyarapodott, feldolgozómunka ezekhez kapcsolódóan egyáltalán 
nem folyt. Leszámítva a még Biró életében publikált két leírókatalógust (1899 és 1901), Ma
gyarországon 1949-ig, Bodrogi Tibor munkásságának a kezdetéig az oceanisztika mint tudo
mány nem létezett. így amikor az Óceánia-gyűjtemény szakirodalmi feldolgozottságát kíván
juk taglalni, valójában Bodrogi Tibor munkásságáról kell szólnunk. Ennek részletes tárgyalá
sa azonban szétfeszítené e tanulmány kereteit; így nem tudunk mást tenni, mint hogy az ol
vasót ennek szentelt tanulmányunkra utaljuk,68 az alábbiakban pedig ennek tanulságait -  el
sősorban a gyűjtemények feldolgozásának szempontjából -  röviden összefoglaljuk.

Bodrogi egész munkássága -  néhány egyéb nagy témakör mellett -  voltaképp az Óceá
nia-gyűjtemény körül, annak jegyében teljesedett ki.69 Munkássága kezdetén az Astrolabe-öböl 
és a Huon-öböl szinte egyszerre került érdeklődése középpontjába. Az előbbinek szentelte szak- 
dolgozatát (1950), az utóbbinak kandidátusi disszertációját (1961a). Cikkeiben hol az egyik 
(B o d r o g i 1954b; 1959b; 1962b; 1975; 1978-1980; 1982; 1990), hol a másik (B o d r o g i 1949; 
1953; 1955; 1956b; 1961a; 1961d; 1962a) stílusprovincia anyagát dolgozta fel. Érdeklődését ez
zel egy időben fokozatosan terjesztette ki az egykori Német Új-Guinea teljes területére, egyre 
további stílusprovinciákat vonva be vizsgálatai körébe. így tanulmányokat írt a Sepik-Ramu- 
vidék néhány tárgyáról (Bo d r o g i 1957), az új-britanniai gunantunák művészetéről (B o d r o g i 
1959c), az Umboi-Siassi-vidékről (B o d r o g i 1969b), a Vitu- (French-) szigetek tárgyi anyagáról 
(B o d r o g i 1971b; 1977b) és végül az új-írországi malangandkiól és a vidék művészetéről (Bo d 
r o g i 1961b; 1967b; 1971a; 1974). Mindezek a tanulmányok és cikkek egy nagyszabású kutatói 
program részeiként Északkelet-Új-Guinea művészetének feltárását, ahhoz kapcsolódóan pedig a 
Néprajzi Múzeum Óceánia-gyűjteményének a feldolgozását és közzétételét célozták. E tárgyi 
anyagot sohasem önmagában és önmagáért, hanem a teljes kultúra és vallás részeként, ráadásul 
történed aspektusból is tárgyalta, számos értékes megállapítással gazdagítva az oceanisztikát. Ne
ki köszönhetjük -  egyebek között -  az Astrolabe-öböl és a Huon-öböl mint stílusprovincia első 
„térképre vitelét”, tárgyanyagának és művészetének a feldolgozását. E területeken a művészet, a 
vallás és a társadalom kapcsolatrendszerének feltárását, a közbülső partsáv, a Rai-parttól az 
Umboi-Siassi-térségen és a Vitu-szigeteken keresztül Uj-Britanniáig és Uj-írországig terjedő te
rület egyes alstílusainak a megállapítását, a stílusprovincia fogalmát meghaladó „művészed térség” 
fogalmának a bevezetését, valamint a kereskedelem és a művészet kapcsolatának taglalását ez 
utóbbinak kialakításában. Mindebben a gazdag életműben a kiindulópontot és -  terepmunka hí
ján -  a szilárd talajt elsősorban a Néprajzi Múzeum Óceánia-gyűjteménye jelentette, munkássá
gának ez volt a fons et origója, amiből kiindult és amihez mindig visszatért. Tudatosan aknázta ki a 
Biró-jegyzetekben lévő lehetőségeket, és törekedett arra, hogy a „néma” gyűjteményeket ezek se
gítségével megszólaltassa, hogy a tárgyak mögé felrajzolja a teljes társadalmi kontextust Az, hogy 
á gyűjtemények az ismeredenség homályából világhírre jutottak, neki, az ő munkásságának kö
szönhető. A nemzetközi oceanisztika örök vesztesége, hogy tervezett nagy művét, az Astrolabe- 
öböli monográfiát idő előtti halála miatt már nem tudta megvalósítani.

68 Vargyas 1998.
69 Bodrogi teljes oceanisztikai bibliográfiájához lásd Vargyas 1998. Itt most csak azokat a műveket em

lítjük meg, amelyek kifejezetten az Óceánia-gyűjtemény tárgyaihoz kapcsolódnak, azok feldolgozásának 
tekinthetők.



A gyűjtemények feldolgozásában Bodrogin kívül mindössze két tanítványa említen
dő még röviden. Antoni Judit von Bandat anyagát tette közzé (A n t o n i  1992); e sorok írója 
pedig a Néprajzi Múzeum Massim-térségbeli gyűjteményeit (Róheim és Verebélyi) dolgozta 
fel bölcsészdoktori disszertációjában (Vargy a s 1980a). Nagyrészt ez utóbbin alapulnak a gyűj
temény egyes tárgycsoportjait bemutató további publikációi (VARGYAS 1979; 1980b; 1981; 
1984-1985; 1991). Biró Lajos népszerűsítő munkái és fényképei alapján feldolgozta továb
bá az egykori Német Új-Guinea „képes történelmét”: a gyarmati tisztviselők életkörülményeit, 
fehér férfiak és fekete nők kapcsolatát és „házasságait”, valamint a gyarmatosítók és gyarma
tosítottak helyi összeütközéseit (VARGYAS 1981). Hála Józseffel közösen közreadta von Ban
dat naplóját, fényképeit és az életére, valamint gyűjteményére vonatkozó tanulmányokat (Há
la - V argy a s  1992). 1981-1982-es pápua új-guineai terepmunkája alapján -  melynek egyik 
célja az Óceánia-gyűjtemény egyes tárgycsoportjainak az újradokumentálása volt -  közzétet
te Astrolabe-öböli jegyzeteit (Vargyas 1987); írt továbbá a Néprajzi Múzeum Óceánia-gyűj- 
teményeinek történetéről (Vargyas 1992).70

580  Vargyas Gábor

Az elmondottakból következnek a jövő felada- 
A g y ű jtem én y  jövője: gyű jtem ény- tai is. Tekintettel arra, hogy a gyűjtemények
g y a ra p ítá s  és feldo lgozás gyarapodása az 1920-as évek óta egyre lassuló

tendenciát mutat, 1945 óta pedig egyenesen 
stagnál, továbbá a gyűjtemény földrajzi megoszlása igen egyenetlen képet mutat -  még Új- 
Guineának is csak egyes részeit fedi le - , és végül hogy Róheim gyűjteményét leszámítva az 
Óceánia-gyűjtemény tárgyai nem szakképzett antropológustól származnak, a legsürgetőbb feladat 
a gyűjtemény terepmunkán alapuló, antropológus-muzeológus általi tudatos gyarapítása.

Ennek két fő iránya képzelhető el, a lehetőség mindkettőre a mai napig adott. Fel- 
tédenül szükséges lenne először is a partvidéki területek mellé Pápua Új-Guinea felföldjéről, 
a Highlandsből legalább néhány helyről egy-két reprezentáns gyűjtemény beszerzése. Bár bi
zonyos tárgyfajták (például paradicsommadarak tolláiból készült fejdíszek és ékszerek; bármi
féle kőeszköz, muzeális értékű, viszonylag régi faragványok, maszkok stb.) már általános ki
viteli tilalom alá esnek, etnográfiai gyűjtemény összeállításának vagy beszerzésének elvi aka
dálya nincs. Fontossága ugyanakkor nyilvánvaló: Pápua Új-Guinea felföldje egyike a Föld 
azon utolsó területeinek, ahol még 25-30 évvel ezelőtt is viszonylag „érintetlen”, „kőkori” 
népek éltek, amelyek kultúrája az időközbeni kisebb-nagyobb változások dacára is a mai na
pig funkcióban gyűjthető. Ez a terület épp ezért az antropológusok egész nemzedékei és ve
lük együtt a néprajzi múzeumok számára is locus classicusnak, ma már letűnőben lévő kul
túrák utolsó mentsvárának számít, azaz olyan területnek, amely az emberiség egyetemes kul
túrája és története szempontjából kiemelt fontossággal bír. Ha a gyűjtési lehetőségek -  töb
bek között a rossz közbiztonsági körülmények miatt -  az utolsó két évtizedben meg is rom
lottak, a terepmunkának legfeljebb gyakorlati nehézségei lehetnek, kizáró okai azonban nem.

A másik lehetőség a már meglévő, századforduló környéki (elsősorban Astrolabe- 
és Huon-öböl vidéki) gyűjtemények recens anyaggal való kiegészítése, ugyancsak terepmun
ka alapján. Emellett megint csak komoly tudományos szempontok szólnak. A múzeum gyűj
teményei általában olyan állapotot reprezentálnak, amely mára már visszavonhatatlanul a 
múlté: a helyi kultúrák átalakultak, az európai áruk jórészt kiszorították a hagyományos hasz-

70 A fenti cikk a jelen tanulmány első, rövidített, idegen nyelvű változata.
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nálati tárgyakat, a valláshoz kötődő művészet többnyire feledésbe merült. De a kultúrák hor
dozói, az egyes nyelvi-etnikai csoportok a mai napig a helyszínen élnek. Ha anyagi kultúrá
juk meg is változott, ez az „elváltozott” kultúra legalább olyan figyelmet érdemel, mint a ko
rábbi, hisz nyilvánvaló, hogy egyetlen kultúra sem statikus, hogy hosszabb időmetszetben 
nézve minden kultúra változáson, fejlődésen, átalakuláson megy keresztül, és hogy épp ezért 
muzeológiai és tudományos szempontból nincs és nem is lehet fontosságbeli különbség múlt- 
és jelenbeli kultúrák között. A kérdés csak az, hogy a gyűjtés segitségével milyen csomópon
tokat fogjunk meg és reprezentáljunk az adott kultúra változásainak végtelen sorából.

Az „elváltozott” jelen feltárását és dokumentálását célzó terepmunka ugyanakkor 
azért is nagyon gyümölcsöző lehetne, mert a látszat ellenére a kulturális változás, a cezúra 
sok szempontból kisebb, mint azt gondolnánk. Saját három hónapos pápua új-guineai (1981 — 
1982), illetve 1 hónapos irian-jayai (1993) tanulmányutam és terepmunkám egyik legmegle
pőbb eredménye az volt, hogy sok tekintetben (etnikus tudat, orális történelem, társadalom- 
szerkezet, és helyenként, meglepő módon, még az anyagi kultúra, vallás és művészet terén 
is) folytonosság figyelhető meg: a múltat a jelennel összekötő szálak a háttérben finoman be
hálózzák az egész kultúrát, és legalábbis az emlékezet szintjén sokkal több fogható meg a ha
gyományos kultúrából, mint azt korábban remélni mertük volna.71

Ez gyakran még arra is lehetőséget ad, hogy a három generációval korábbi tárgyak 
újradokumentálását is elvégezzük, és hozzájuk kapcsolódóan nem remélt új adatokat kapjunk. 
A Tami-szigeteken például fénykép alapján azonnal felismerték a ma már csak emlékeikben 
létező Janus-arcú kókuszháncs maszkot,72 és megnevezték a hozzá tartozó szellemet, Kumalit 
is, akinek még a barlangját is megmutatták, ahonnan az ünnepségek során maszkosán előjött; 
sőt megadták annak az ágazatnak a nevét, amelynek egykor e maszktípus a birtokában volt. 
Egy másik példa: az Astrolabe-öbölben, akárcsak a Siassi-szigeteken, nekem is módom volt if
júavatáshoz, illetve menyasszonyváltsághoz kapcsolódóan látni a Biró-gyűjtésből ismert Rai- 
partvidéki fatálakat és bilbil fazekakat hagyományos kontextusban, értéktárgyakként funkcio
nálni. Az Astrolabe-öbölbeli Bőm (egykor Bogadjim) faluban, továbbá a már Mikluho-Maklaj 
által az 1870-es években említett falunevek közül találtam meg többet is, bevándorolt ágaza
tok neveként. Mindez arra mutat, hogy egy állomásozó terepmunka során az új tárgyi anyag 
gyűjtése mellett komoly lehetőség nyílna arra is, hogy a századfordulós anyagot modern ant
ropológiai módszerek segítségével újradokumentáljuk és új kontextusba helyezzük.

Mindezzel kapcsolatban le kell szögezni, hogy bármennyire hihetedennek tűnik is, 
a múzeumi gyűjtemények gyarapításának legolcsóbb módja -  eltekintve most a tudományos 
szempontoktól -  a terepmunka finanszírozása. Hagyományos, nem díszített használati tár
gyakra, „etnographicákra” egyrészt nem is lehet más módon szert tenni, ezek ugyanis a mű
tárgypiacon általában nem forognak. A műkereskedelem révén Európába, a nemzetközi mű
tárgypiacra eljutó „művészeti” tárgyak értéke viszont oly magas, hogy arról az ország és a mú
zeum jelenlegi helyzetében nem is álmodhatunk. Ugyanezek a tárgyak ugyanakkor a terepen 
a piaci ár tized-, sőt századrészéért vásárolhatók meg, nem is beszélve hitelességükről, doku
mentáltságukról, s ez még akkor is járhatóbb út, ha beszámítjuk a szállítási, konzerválási stb. 
költségeket is.

71 Mindehhez lásd Vargyas 1987.
72 Lásd például Bodrogi 1959a. 45 tábla. Ennek a maszktípusnak ma már csak a nem Janus-arcú válto

zatait készítik. ,



Ismét egy példa: az új-guineai művészet híres alkotásai a Maprik-vidéki szellemhá
zak, amelyeknek 25 méter magasságot is elérő homlokzatát mitológiai jelentésű pálmalevél- 
festmények, belsejét pedig ugyancsak mitológiai lényeket ábrázoló faragványok díszítik. E fest
mények és faragványok a műtárgypiacon darabonként is igen magas árakat érnek el, ezért 
igen nehezen lehetne rekonstruálni belőlük mondjuk egy teljes oromzatot, nem beszélve egy 
egész szellemházról. Mégis: felismerve a terepen való gyűjtés előnyeit, négy külföldi múzeum 
(Sydney, Basel, Berlin és London) is szert tett már több száz festményből és több tucat farag- 
ványból álló teljes szellemházakra, amint azt kiállításaik tanúsítják! Minden amellett szól te
hát, hogy ha egyáltalán az Óceánia-gyűjtemény gyarapítása szóba kerülhet, akkor azt tudomá
nyos szempontok alapján kiválasztott terepen, a múzeum muzeológus-antropológusa vagy a 
múzeummal szoros együttműködésben dolgozó külső szakértő végezze.

A gyűjtemény gyarapításának egy másik lehetséges módjáról, a cseréről kell szól
nunk még -  visszamenőleg is. Bár kisebb-nagyobb cseréket a múzeum a gyűjtemény létrejöt
te óta folytatott magángyűjtőkkel, illetve más múzeumokkal, e gyűjteménygyarapitási mód
nak különösen egy periódusban, az 1970-es években, az állandó kiállítás 1980-as megnyitá
sához73 kapcsolódóan volt nagy jelentősége. Ezt megelőzően egyedül a baseli Museum für 
Völkerkundéval hajtott végre az Óceánia-gyűjtemény egy kisebb cserét, ezt már tárgyaltuk. 
1970 és 1980 között viszont három külföldi műgyűjtő, a svájci M. Bonnefoy, a belgiumi É. 
Deletaille és a svájci amerikai-mexikói E. Rassiga is nagy volumenű cserét bonyolított le a 
múzeummal. E cserék részletes tárgyalása és taglalása meghaladja ugyan e tanulmány kerete
it, de hozzájuk kapcsolódóan komoly muzeológiai kérdések és elvi-koncepcionális problémák 
merülnek fel, amelyekre ki kell térnünk.

A csere célja eredetileg az volt, hogy az állandó nemzetközi kiállítás tervezett for
gatókönyvéhez hiányzó tárgyakat, kiemelkedő művészeti értékű darabokat szerezzenek be. 
Olyan tárgyakat, amelyek az adott terület művészetének legreprezentánsabb képviselői, ame
lyek tehát a kiállítás látványértékét nagymértékben megemelhetik, de amelyek ugyanakkor a 
vázolt történeti körülmények miatt a gyűjteményekből hiányoznak. Erről a kiállításcentrikus 
gyűjteményfejlesztési elvről az egykori iratok74 egyértelműen tanúskodnak,75 és azt szemé
lyes emlékeim is alátámasztják.76

73 A Néprajzi Múzeum jelenlegi helyére, a Kossuth térre 1973-1978 között költözött át, az igazgatóság
gal kezdve és a nemzetközi gyűjteményekkel zárva a költözést. A nemzetközi anyagból készült állandó 
kiállítás 1980-ban nyílt meg, és 15 évi fennállás után 1995-ben bontották le.

74 A Néprajzi Múzeum 1973. évi gyűjteménygyarapítására, -cseréire vonatkozó iratanyag az NMI 11/1973 
számú dossziéban található. A továbbiakban azonban ezen az NMI-számon belül az egykori akták mú
zeumi és minisztériumi iktatószámai szerint vagy azok híján a levelek dátumaival fogok hivatkozni az 
egyes iratokra.

75 Lásd például Hoffmann Tamás főigazgató 1973. június 6-án írt (506/73 iktatószámú) levelét a főható
sághoz: „A Deletaille által felkínált gyűjteményből kiválasztott fenti tárgyak cseréje megítélésünk sze
rint kitűnően beilleszkedik abba a következetes nemzetközi tárgycsere sorozatba, amelyet -  egyéb gyűj
teménygyarapítási megoldás híján -  a Néprajzi Múzeum Nemzetközi Osztálya az elmúlt néhány év so
rán kezdett, a múzeum leendő állandó kiállítása lehetőségének megteremtésére.” Ugyanilyen értelem
ben ír Bodrogi Tibor 1973. augusztus 15-én kelt szakértői véleményében a Deletaille-féle afrikai anyag 
kapcsán: „A Néprajzi Múzeum állandó kiállításának megvalósulása esetén a fenti anyag szerencsésen 
kiegészíti a hazai gyűjtemények egy-egy szűkebb körzetre koncentrálódó, hiányos kollekcióit, és a tár
gyak többségének nagy mérete impozáns bemutatást tesz lehetővé.” A példák szaporíthatóak lennének.

76 Jómagam 1979. január 1. és 1984. június \5 . között voltam a Néprajzi Múzeum dolgozójaként az Óceá-
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Ha ezzel az elvvel elméletileg egyet is érthetünk, az első felmerülő kérdés az, hogy 
milyen tárgyakat szabad egyáltalán egy ilyen csere során „feláldozni” és cserére bocsátani? Sza
bad-e például a múzeum régi, pótolhatatlan, Európán-kívüli gyűjteményeit, épp azokat, ame
lyeknek világhírét köszönheti és amelyeknek fejlesztésére az adott körülmények között egyál
talán nincs mód (például Biró-gyűjtemény), megbontani, és azon az alapon, hogy a tárgyakból 
néha egész sorozatok állnak rendelkezésünkre, azok egy részét feláldozni? Szabad-e, érde- 
mes-e, és ha igen, milyen határig, egy kiemelkedően gazdag gyűjteményt elszegényíteni, köze
pes szintre lerontani azért, hogy egy másik, ugyancsak közepes nagyságú és minőségű gyűjte
ményt hozzunk létre belőle? Mi az tehát, amiből nekünk „sok” van, és amitől ezért megválhatunk?

A tanulmányban vázolt körülményeket és tényeket figyelembe véve azt gondolom, 
hogy nekünk Óceániából, de hozzáteszem Afrikából, sőt más Európán kívüli területről sincs 
olyan mennyiségű anyagunk, hogy abból bármit is feláldozhatnánk. Ezért úgy vélem -  és tu
domásom szerint ezzel a véleményemmel nem állok egyedül - , hogy az egyedül elfogadha
tó megoldás magyar tárgyak cseréje európai vagy Európán kívüli tárgyakért, tekintettel a ren
delkezésre álló mennyiségre és a beszerzési lehetőségekre.77

Az Óceánia-gyűjtemény szemszögéből nézve ráadásul a kérdés úgy vetődik fel, hogy 
szabad-e óceániai tárgyakat adni afrikai és amerikai tárgyakért? Mert azt világosan látni kell, 
hogy lévén az Óceánia-gyűjtemény az egyedüli, amely csereképes tárgyakkal rendelkezik/ett, 
jószerével az „finanszírozta” az összes többi fejlesztését. Itt csak példaképp említem meg, 
hogy míg hozzávetőleges számításaim szerint78 az elcserélt óceániai tárgyak száma százasok
ban, addig a cserébe kapott ugyancsak óceániai tárgyaké alig egy tucatban mérhető; a többi 
elsősorban latin-amerikai régészeti leletek, másodsorban afrikai plasztikák beszerzésére for
dítódott. Úgy gondolom, nem a szakmai sovinizmus mondatja velem, hogy ez a fajta gyűjte
ményfejlesztés muzeológiai szempontból elfogadhatatlan.

Különösen elfogadhatadan akkor, ha tudjuk, hogy akár az afrikai, akár az amerikai 
gyűjteményeket tekintjük, a beszerzett tárgyak egyike sem kapcsolódott szervesen a már meg
lévő gyűjteményhez; megítélésem szerint sokkal inkább arról volt szó, hogy a kiállításhoz 
kapcsolódva, annak ürügyén, addig nem létező területeket és funkciókat próbáltak meg má
sok rovására lefedni. így épült fel egy latin-amerikai régészeti gyűjtemény, és így lettek a mú
zeumnak afrikai művészeti tárgyai olyan területekről (például Kamerun, Nigéria, Mali), 
ahonnan korábban sem volt és azóta sincs semmiféle néprajzi gyűjteménye a múzeumnak. Ez

nia-gyűjtemény kezelője, kezdetben segédmuzeológusi, később muzeológusi beosztásban. Valójában 
azonban már 1977. január 1.-1978. december 31. között, az ELTE BTK Néprajz Tanszékének tudomá
nyos továbbképzési ösztöndíjasaként is a Néprajzi Múzeumban dolgoztam. így mind az Óceánia-gyűj
temény költöztetésében, mind az állandó kiállítás előkészítésében beosztott alkalmazottként részt vet
tem. A cserék viszont a múzeumba való kerülésem előtt, javarészt még 1973-ban lezajlottak, azokról 
tehát csak utólag, az anyaggal való mindennapi munka során, valamint Bodrogi Tiborral és múzeum
beli kollégáimmal (Boglár Lajos, Ecsedy Csaba) való beszélgetéseim során szereztem tudomást.

77 Mindehhez két megjegyzést kell fűzni. Nem gondolom, hogy a magyar gyűjtemények legjobb darabja
it fel szabadna áldozni egy ilyen csere céljára. Úgy vélem, kifejezetten a csere céljára gyűjtött vagy vá
sárolt tárgyak jelenthetik a mindenki számára elfogadható megoldást. Tudom, hogy az adott időpont
ban a magyar néprajzi tárgyak műtárgypiaci értéke nem volt reális, s így ez a fajta csere nehezen volt 
megvalósítható. Mára azonban a helyzet megváltozott, és már 1980-ban, a Rassigával lefolytatott utol
só cserénél is ezek az elvek érvényesültek: külön a csere céljaira vásárolt magyar tárgyakat adott a mú
zeum prekolumbián tárgyakért cserébe.

78 A bizonytalan fogalmazásra lásd alább, az adminisztrációs problémákról.
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pedig felveti azt a további kérdést is, hogy a Néprajzi Múzeum profilját mennyiben szabad, 
akár egy kiállítás céljaira is, „primitív művészeti” múzeummá alakítani, és hogy a gyűjtemény
fejlesztés során mik azok a fő szempontok, amelyeket szem előtt kell tartani.

Végeredményben tehát, ha a csere által a múzeumba jutott tárgyak a kiállítás kon
cepciójához kapcsolódtak is, a meglévő gyűjteményekhez szervesen már egyáltalán nem. 
Ezen az alapon pedig legalább ilyen jól, sőt sokkal indokoltabban fejleszthető lett volna az 
Óceánia-gyűjtemény is: fordíthattuk volna a cseretárgyakat például a már emlitett Highlands 
vidéki tárgyak beszerzésére is. Egy ilyen cserében ráadásul a Port Moresby-i pápua Nemzeti 
Múzeum és Galéria is érdekelve lett volna.79 De visszafejlesztés helyett fejleszthette volna a 
múzeum például polinéziai gyűjteményét is.80

A felmerülő lehetséges további elvi kérdések közül még kettőre szeretnék itt utalni: 
az egyik a csere mértéke, a másik a már publikált tárgyak cseréje. Az elsőhöz annyit, hogy még 
ha nem is fogadja el valaki a fenti érveimet, akkor is nyilvánvaló, hogy egy új gyűjteményt a 
régiek rovására felépíteni és sokáig továbbfejleszteni aligha lehetséges: előbb-utóbb a cserére 
felajánlható tárgyak kimerülnek, és a gyűjtemények veszélyeztetése nélkül a csere tovább már 
nem folytatható. Az Óceánia-gyűjtemény esetében el is jutott a múzeum idáig, és ezt valószí
nűleg mindenki érzékelte. Az óceániai tárgyak „kimerülése” után ázsiai (elsősorban japán), 
majd magyar tárgyak következtek, és a főhatóság is felhívta a főigazgató figyelmét arra, hogy
„hasonló nagyságrendű műtárgycserét.... a jövőben csak a legnagyobb körültekintéssel, bel- és
külföldi (szocialista országbeli) szakértők egybehangzó javaslata alapján kezdeményezzen.”81

Ami a publikált tárgyak cseréjét illeti, hangsúlyoznom kell, hogy a publikáció jelen
tős mértékben megemeli az adott tárgy műtárgypiaci értékét, hiszen mintegy hitelesíti azt. Ezt 
azért kell hangsúlyozni, mert a cserék során az iratokban többször is a csere mellett szóló 
érvként hozták fel azt, hogy például „az említett óceániai tárgyakat Bodrogi Tibor tudomá
nyosan már feldolgozta és publikálta”82 -  mintha ez az érv éppen nem a szóban forgó tárgy 
megartása mellett szólt volna! Az elcserélt tárgyak között így szép számban voltak olyanok, 
amelyek valamelyik publikációban már szerepeltek -  többszörösen is kiváltva a külföldi szak
értők meglepetését.

Az elvi-koncepcionális megfontolnivalók mellett további gyakorlati, adminisztrációs 
és anyagi-financiális kérdések és problémák is említhetők. A gyakorlati kérdések között fel

79 Valamikor az 1970-es évek közepe táján volt szó arról, hogy az akkoriban létrehozott pápua új-guine- 
ai Nemzeti Múzeum és Galéria valamilyen formában Astrolabe-öböli tárgyakat szeretett volna kapni a 
Néprajzi Múzeumtól. Ebben az ügyben (az akkor már nem a múzeumban dolgozó) Bodrogi Tibort ke
resték meg, aki a kéréshez pozitívan állt hozzá, és néhány tucat tárgyból álló gyűjtemény ajándékozá
sára tett javaslatot. Cserébe -  emlékeim szerint -  lehetőség lett volna akár gyűjtőexpedíció vezetésére, 
akár cseretárgyak megszerzésére. Általam ismereden okok miatt a javaslatból végül semmi sem lett.

80 A Zichy Jenő gyűjteményéből származó, 119869 leltári számú egyedüli polinéz szobrunkat („maori bál
vány”) épp azon az alapon cseréltük el Deletaille-jal, hogy „A terület a gyűjteményben alig van képvi
selve, kérdéses, hogy érdemes-e foglalkozni a rendkívül problematikus további gyarapítással.” (Bodrogi 
Tibor szakértői véleménye az „E. Deletaille számára a Néprajzi Múzeum által adandó óceániai és in
donéziai cseretárgyakról”, 1973. augusztus 15.) Ugyanilyen ok miatt cserélte el a múzeum a Vértes 
László hagyatékából bekerült, 70.161.2. leltári számú maori szobrot is E. Rassigával.

81 Iktatószám: 48.529/73.
82 Hoffmann Tamás főigazgató levele a Művelődési Minisztérium Múzeumi Főosztályához 1971. szep

tember 14-én (iktatószám: 780/71).
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merül például, hogy ha már az állandó kiállítás koncepciójához feltédenül szükségesnek is 
ítélték a prekolumbián anyag beszerzését, miért kellett az amúgy is kis kiállítóteremben két 
piramist felépítve két prekolumbián kulturális övezetet, egy mexikóit és egy peruit is bemu
tatni? Nem lett volna elégséges megelégedni közülük eggyel, és ezáltal mindjárt limitálni is 
a csere útján beszerzendő tárgyak számát?

Ami az adminisztrációs problémákat illeti, nem hallgathatom el, hogy bármilyen hi
hetetlen is, a Néprajzi Múzeum irattárában és nyilvántartásában megőrzött vaskos dokumen
táció ellenére sem találtam egyetlen olyan listát sem, amely egyértelműen tartalmazná, hogy az 
említett magángyűjtőkkel mikor, milyen, hány darab stb. tárgyat cseréltünk el, tehát hogy az 
adott leltári számú tárgyakért milyen leltári számú tárgyakat kaptunk cserébe, vagy vettünk 
leltárba. A cserék ugyanis egy éven belül is több „menetben”, időközbeni módosulásokkal 
folytak, s az egyes listák, felterjesztések, engedélyek nem fedik egymást, a bennük szereplő 
tárgyak (vagy azok száma) nem mindig egyezik meg; a meglévő listákon áthúzások vannak, 
vagy a felterjesztő levél megvan, de a „mellékletként” csatolt lista hiányzik stb. Az iratanyag 
egy része -  feltűnő módon épp a legfontosabb, a végleges lista -  tehát hiányzik. Az előírá
soktól eltérően az elcserélt tárgyak leírókartonjainak csak egy része van elkülönítve, megőriz
ve, ráadásul azokon sincs sokszor fénykép; így az elcserélt tárgyakról alapvető információk 
hiányoznak. A fenti körülmények között természetesen Bodrogi Tibor azon indítványa is 
írott malaszt maradt, hogy „az [= csere] engedélyezésfe] feltételeként javasolom, hogy vala
mennyi objektumról a nyilvántartási felvételektől függedenül elegendő mennyiségű fotó 
készíttessék”.83 Végső soron tehát megbízható iratanyag híján mindössze a törzskönyvi beve
zetésekből lehet többé-kevésbé pontos képet nyerni arról, hogy mely tárgyak kerültek 
cserére.84 Mindez a cserék lefolyását az akták szintjén követhetedenné, a részletesebb tagla
lást pedig a jelen keretek között értelmetlenné teszi.

Hátravan azonban még egy kérdés: a tárgyak műtárgypiaci, azaz pénzben kifeje
zett értéke. Tekintettel arra, hogy a kérdéshez nem értek, s hogy a pénzbeli érték időben 
amúgy is változó, a kérdésre ki sem térnék, ha az aktákban elő nem fordult volna egy ér
velés, amit legalábbis meglepőnek tartok. A Rassigával folytatott csere irataiban a Nemzet
közi Osztály vezetője a főigazgatóhoz írt levelében említi, hogy „az E. Rassiga által felaján
lott gyűjtemény együttes értéke pénzben kifejezve mintegy 120.000 dollár, a Néprajzi Mú
zeum által adandó csere-gyűjteményé ennek ötödrésze. [Kiemelés -  V. G.] Az egyenlőtlen 
cserét az magyarázza, hogy míg prekolumbián amerikai tárgyak nagy számban kerülnek fel
színre évről-évre, a hagyományos stílusban készült, autentikus néprajzi objektumok alkotá
sa a cirkumpacifikus térségben évtizedekkel ezelőtt megszűnt, ilyen tárgyak ma csak mú
zeumok és magángyűjtők tulajdonában találhatók. Megszerzésük tehát csak -  a pénzben 
kifejezett értéket tekintve -  egyenlőtlen csere révén lehetséges.” (1973. augusztus 9.) Ezt 
a véleményt a múzeum főigazgatója a főhatósághoz írott felterjesztésében megismétli: „az 
E. Rassiga részére felajánlott cseretárgyak darabszáma 124, forgalmi értéke dollárban 
25.000; a cserébe kapott tárgyak száma 44, forgalmi értéke dollárban 120.000” (1973. no
vember 22.).85

83 Bodrogi Tibor szakértői véleménye az „É. Deletaille számára a Néprajzi Múzeum által adandó óceáni
ai és indonéziai cseretárgyakról” 1973. augusztus 15-én (iktatószám: 767/73).

84 Az egyes törzskönyvi tételeknél leltári szám szerint bevezetik az elcserélt tárgyakat.
85 Az akta másolatán két iktatószám is szerepel: az egyik 1069/73, a másik 8484/73.
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Ez az érvelés rendkívül meglepő. Mint az közismert, a műtárgyak pénzben kifeje
zett piaci értékét nem kis részben épp az határozza meg, hogy mennyire egyediek vagy gya
koriak, hogy beszerzésük milyen nehézségekbe ütközik, egyszóval hogy a műtárgyak a gyűj
tők számára mennyire hozzáférhetőek. Ha tehát az óceániai tárgyak „alkotása a cirkumpaci- 
fikus térségben évtizedekkel ezelőtt megszűnt” és „ilyen tárgyak ma csak múzeumok és ma
gángyűjtők tulajdonában találhatók”, akkor nyilvánvaló, hogy piaci értékük is magas kell hogy 
legyen -  természetesen esztétikai minőségük függvényében magasabb vagy alacsonyabb. De 
a műgyűjtő-kereskedő által felajánlott állítólagos „ötszörös ár” már önmagában is óvatosságra 
kell hogy intsen bennünket. Nincs a világnak az az altruista műkereskedője, aki hajlandó len
ne arra, hogy -  bármilyen ritka is legyen egy tárgy -  saját maga számára előnytelen üzletet 
kössön, főleg ilyen mértékben. Felmerül tehát a kérdés, hogy a tárgyak becsértékét milyen 
alapon állapították meg, és hogy azok mennyiben voltak reálisak.

Ennek illusztrálására legyen szabad egy példát felhoznom. Az elcserélt tárgyak kö
zül időközben több is feltűnt aukciókon. A Delataille-féle csereanyagban szerepelt például 
egy Admiralitás-szigeteki tőr Festetics gyűjteményéből (ltsz.: 35492), amely minden valószí
nűség szerint egyike volt annak a 42 (?)86 tárgynak, amelynek „forgalmi értéke dollárban 
12.000”. Ez a tőr egy 1997. május 5-i Sotheby-aukció katalógusában bukkant fel, és a kataló
gus szerinti várható vételára 8-12 000 amerikai dollár volt!87 Ez az összeg, amely jószerével 
egymagában kiteszi az említett 42 tárgyra becsült értéket, még akkor is el kell hogy gondol
kodtasson bennünket, ha beszámítjuk az időközben eltelt csaknem negyedszázad következ
tében előállt értéknövekedést és inflációt is.

Mindezek alapján tehát úgy gondolom, hogy a múzeum gyűjteményfejlesztésében a 
csere helyét és szerepét alaposan újra kell gondolni, és azzal a jövőben -  még kiállítás ese
tén is -  csak a legritkább esetben, elsősorban múzeumok közötti csere keretében szabad él
ni. A hangsúlyt ismét a gyűjtemények terepmunkán, esedeg vételen alapuló, antropológus
muzeológus általi tudatos gyarapítására kellene helyezni.

A gyűjtemények tudományos feldolgozását illetően a követendő utat Bodrogi Tibor 
a munkásságával már jórészt kijelölte. A legfontosabb feladat mindenképpen az Astrolabe- 
öböli gyűjtemény teljes publikálása lenne, akár leírókatalógus, akár művészeti monográfia 
formájában. Ez az, amivel a magyar tudományosság leginkább hozzá tudna járulni a nemzet
közi tudományossághoz, Uj-Guinea és Melanézia kultúráinak és művészetének a feldolgozá
sához, és ez az, amit a jövőben is csak magyar kutató fog tudni elvégezni. Itt tehát előnyös 
helyzetünk és egyben erkölcsi kötelezettségünk is nyilvánvaló. Az anyag nemzetközi szintű, 
modern feldolgozására azonban csak akkor merhet valaki is gondolni, ha azt tartós terep
munkával fogja tudni egybekötni. E nélkül ma már a publikációra gondolni sem szabad.

Amit az Astrolabe-öböli anyagról mondtunk, áll a többi gyűjteményrészre is. A kö
vetendő feladat mindenképpen az egyes gyűjtemények gyűjtők szerinti, illetve térségek sze
rinti (Astrolabe-öböl: a Fenichel- és Biró-gyűjtemény odatartozó része) feldolgozása lenne, 
elsősorban elemző-leiró katalógusok formájában. Itt különös súllyal eshetne latba a Biró-gyűj-

86 A kérdőjel és a feltételes fogalmazás oka: Hoffmann Tamás főigazgató felterjesztésében 1973. novem
ber 22-én „42 darab tárgy, forgalmi értéke dollárban 12.000” szerepel (iktatószám: 1069/73 és/vagy 
8484/73, mivel az akta hiteles másolatán két iktatószám is szerepel). Itt tárgylista nincs mellékelve. Egy 
korábbi Deletaille-listán azonban 54 darab tárgy szerepel -  forgalmi érték megadása nélkül.

87 Ezt az adatot a neucháteli múzeum óceanistájának, R. Kaehr úrnak köszönöm.
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temény publikálása, a tárgyakra vonatkozó rendkívül bőséges jegyzetekkel együtt, de a Ró- 
heim-jegyzetek megszerzése esetén a Róheim-gyűjtemény publikálása is igen időszerű lenne. 
Ezzel párhuzamosan szükség lenne a századfordulós megjelenés óta könyvészeti ritkasággá 
vált két Biró-katalógus újrapublikálására is, bár talán nem facsimile formájában. Emlékezzünk 
arra, hogy a Semayer-féle jegyzetekkel maga Biró is mennyire elégedetlen volt, tehát egyrészt 
tudományos szempontból fontosabb lenne a „tiszta” Biró-jegyzetanyag publikálása, másrészt 
nagyobb sikert hozhatna a gyűjtemény angol nyelvű publikálása. A tárgyi anyag mellett ugyan
csak fontos lenne még a múzeum páratlan fotógyűjteménye egy részének angol nyelvű ma
gyarázatokkal való közzététele is: ez a Biró-fotók mellett elsősorban a Festetics-anyagra vo
natkozik, de számba jöhetnének egyéb, kisebb gyűjtemények is.

A gyűjtemény jelen helyzetét, állagvédelmi állapotát, nyilvántartását, raktározását il
letően a gondok ugyanazok, mint amelyek a múzeum jelenlegi helyére való költözés óta fo
lyamatosan fennállnak: a nem erre a célra épült, modern raktározási és állagvédelmi követel
ményeknek (légkondicionálás, páratartalom, tűz- és betörésbiztonság stb.) átalakítás nélkül 
nem megfelelő műemléképületben a múzeum egészéhez hasonlóan az Óceánia-gyűjtemény 
is helyhiánnyal és raktározási installációs gondokkal küzd, benne az állagvédelem, illetve a 
tudományos feldolgozás elemi feltételeinek is igen nehéz eleget tenni. Mindezeken túl a leg
sürgetőbb feladat egy gyűjteménykezelő oceanista muzeológus kinevelése és kinevezése len
ne, hiszen a gyűjtemény 1984 óta oceanista kezelő nélkül van, holott nemzetközi szempont
ból a múzeum leginkább ismert és igénybe vett gyűjteményéről van szó.

Az itt felvázolt problémák és feladatok a közeljövő muzeológusgenerációira külön
leges feladatokat rónak. E tanulmányt nem tudjuk mással zárni, mint azzal a reménységgel, 
hogy a politikai rendszerváltás után végre-valahára talán a múzeum anyagi lehetőségei is 
megváltoznak majd egyszer, és így a nem túl távoli jövőben a nemzetközi gyűjtemények, kö
zöttük az Óceánia-gyűjtemény gyarapítására is lehetőség nyílik majd, s hogy erre mindenek
előtt magyar etnológusok által végzett terepmunka alapján fog sor kerülni. A gyűjtemények 
gyarapítása, feldolgozása és kiállítása pedig, akárcsak a századelőn, ismét szinkronba fog ke
rülni egymással. Ekkor fogja tudni közművelődési és tudományos funkcióját a múzeum ren
deltetésszerűen betölteni, és ez, csakis ez fogja azt jelenteni, hogy ismét elértük az európai 
muzeológia színvonalát.
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M ellék letek

1. számú melléklet. Walter Buller levelei és az általa gyűjtött tárgyak jegyzéke

NMI 1/1891: A kéziratokban az olvashatatlan részeket kipontoztam, a kérdéses olvasat mögé zárójel
ben kérdőjelet tettem. A dr. Van Hayekhez, Bécsbe írt levél: „Wellington, N.Z. December 24, 1890.
Dear Dr. Van Hayek, I have got the two cases....[olvashatatlan -  V. G.j packed for the National
Museum. I enclose a list of the contents. Will you kindly forward it to the director, with a translation 
if necessary. You will see that 1 have managed to get together a very nice representative collection. 
The ethnological objects which are now getting very rare, will I think be much valued by the 
Museum. I was in some difficulty about forwarding the cases to Hungary, but the German Vice- 
Consul here has relieved me of that and promised to do everything that is necessary. He will send a 
Bill of Lading(P) to you, and the duplicate to the director of the National Museum. 1 shall instruct
my agent to effect an insurance for L 100. Believe me, Dear Dr. Van Hayek, I....... [olvashatadan -
V. G.j Walter Buller. P.S. Wishing you all the compliments of th e ....[olvashatadan -  V. G.j -
a merry Xmas.”

A múzeum igazgatóságához írott levél: „The.....[olvashatadan -  V. G.[, Wellington, N.Z.,
Jan.1.1891. To the Director, National Museum, Budapestit, Hungary. Dear Sir, Through our mutual 
friend Dr. Van Hayek of Vienna, I am sending, as a gift to the National Museum two cases contain
ing a collection of Natural History and Ethnological objects from New Zealand and the South Seas. I 
enclose a list of contents (in all 269 objects). I duly received your list of desiderata, forwarded 
through Dr. Van Hayek, and 1 have been able to supply thirty specimens of New Zealand birds at 
present absent from your collection. 1 have also suceeded in getting for you portions? of the skeleton 
of several species of the extinct Dinornis. Trusting that everything will reach you in good order.
I am [olvashatadan -  V. G.[ Walter Buller. P.S. The German Vice-Consul here has promissed to 
attend to the shipping of the two cases and he wdl forward you the list of the lading? in due course.”

A tárgyak listája: „List of Objects, Presented to the National Museum of Hungary by Sir 
Walter Buller, KCMG [Knight Commander of the Order of St Michael and St. George, V. G.j, FRS 
[Fellow of the Royal Society, V. G.].
I. Natural History. 1) Thirty specimens of New Zealand Birds, being desiderata in the National 
Museum, namely [a latin nevek felsorolását mint szempontunkból érdektelent itt most elhagyom]:
II. Ethnological specimens. 11 New Zealand: 1) Piupiu: Maori woman’s best kilt or petticoat made of 
Phormium leaves and fibre pardy dyed in hinau-bark water. 2) PurikJ: Maori woman’s rain-cloak 
made from fibre of Cordyline australis and Phormium tenax mixed. 3) Maori paddle. 4) Small water 
calabash. 5) Food calabash (made by the Maoris formerly): ornamented with »tattoo« markings.
6) Four stone axes (different types) 7) Stone axe in handle 8) ditto (somewhat different shape)
9) Two fish-hooks faced with paua  shell (Haliotis iris) and barbed with bone 10) Two ditto, barbed 
with iron 11) One fish-hook faced with paua shell and ornamented with kiwi feathers 12) Two large 
hooks (with bone barbs) for fishing deep-sea bapuku-. one roughly carved. 13) Chief’s hand club (mere 
whakaairo) elaborately carved 14) Stone club (omrwa)-. badge of authority 15) Chiefs’ staff, or taiaha
16) Tewbatewha-. a fighting.... [olvashatadan -  V. G.j weapon, ornamented with pigeon’s feathers,
used by the ancient maori 17) Stone chisel (South Island of N.Z.) 18) Head of huia bird 
(Heteralocha acutirostris) worn by Maori girl as a neck ornament 19) Teeth of Tiger shark: much
prized by the Maoris as ear ornaments 20) Two pieces o f ... [olvashatadan -  V. G.] jade or nephrite:
one pardy worked by the Maori as an ear pendant; the other rough on one side and polished on the 
other 21) Portion of ancient stone adze fw bao). 2. Chatam Islands. Six small stone axes: one of them 
in process of being shaped. 3. Elsewhere: One stone axe and one stone chisel from Fiji; Two 
Ovulum ovum shells worn by Islanders as neck ornaments; 2 Lime spoons (Torres Island); 1 Santa 
Cruz club, highly ornamented; 12 Solomon Island arrows with barbed and poisoned shaftsß);
1 Solomon Island bow; 3 bows from Fiji; 2 Florida lime gourds (very curious[?[); 1 Malaita canoe
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(model) with paddles complete; 1 ....Fijian club; 3 wooden implements (sait to be chiefs’.....) from
Tonga; 1 nose ornament from New Caledonia (worn stuck through the cartilage and much
prized):........... [olvashatatlan -  V. G.]; One Fijian ground mat; Three round vessels of Fijian pottery;
One ditto in form of turtle; one ditto in form of basket; Two specimens full dress of Isabel Island; 
One full dress of woman of New Caledonia; One ditto put up in coil till wanted; One best Santa 
Cruz mat with fringe, made on native looms; One Cocoa nut walking stick from tonga; Two 
Australian Bomerangs; Two Australian Clubs; Dancing dress (New Caledonia).
III. Miscellaneous. Remarkable specimen of basin-shaped coral attached to large mother of pearl
bivalve (complete); Box of kava root ready for chewing; Box of incrustations from th e .....Terrace
........ to the Tarawera eruption in 1886 which buried the terraces of Rotoruahaua in volcanic ash and
....and completely effaced them; Fossil from leaves from Collingwood in the South Island; Buller’s
manual of the Birds of New Zealand (with illustrations) published in 1882. Total 269 objects. Walter 
Buller, Jan.1.1891.

P.S. The paua shell (Haliotis Iris) is used by the Maoris for illuminating their carvings. It is cut
into round pieces and let in to represent eyes, thus giving to the o therw ise....carving a sparkling
effect.”

2. számú melléklet. Felterjesztés a Panther hadihajó néprajzi gyűjtése tárgyában

NM1 109/1904: Felterjesztés a Panther hadihajó néprajzi gyűjtése tban. E szám alatt a fent tárgyalt 
két irat található: Semayer levele a múzeum igazgatójához címezve, illetve német nyelvű tájékoztatója 
a Hadügyminisztérium Tengerészeti Osztálya számára. Mindkettőt itt közöljük.
„A M.N.Múz.Tek.Igazgatóságának, Helyben. M.Ig.Úr! Mellékletben van szerencsém a jövő év elején 
Ausztráliába, Új-Seelandba és Új-Kaledóniába induló „Panther” hadihajó számára kifejtett rövid, s le
vélalakba foglalt gyűjtési programmunkat azzal a kéréssel átszármaztatni, kegyeskedjék azt a cs. és kir. 
közös hadügyminisztérium tengerészeti osztályához eljuttatni. Bpest, 1904. november hó 24-én.
A M.Ig. Úr alázatos szolgája, Dr. Semayer, m.n.múz.or, a népr.oszt.vezetője.”

A német nyelvű levél, kiegészítve Semayer lapszéli javításaival: „An die Marine section des 
K .U.K. Gemeinsamen Kriegsministeriums, Wien. In Beantwortung Ihrer w[erter] Aufforderung d[er]
d[a]t[ierung] 11.November 1904....... No.2575 bin ich so frei unsere Wünsche bezüglich der durch
S.M. Schiff „Panther” für die Ethnogr. Abth. des Ung. National-Museums eventuell zu veranstal
tenden Sammlungen im Folgenden darzulegen. Betreffs der Hafen von Aden, Colombo und 
Batavien, sowie Tasmaniens hegen wir keinerlei Wunsch (lapszél: zum grössten Theil ohnehin uner
füllbare Wünsche). Von Australien wären uns allerlei Arten von Waffen erwünscht, ausgenommen 
Bummerangs, da wir mit solchen hinlänglich versehen sind. (Lapszéli jegyzet: Ferner 
Kleidungstücke.) Neu-Caledonien und Neu-Seeland sind in unseren Sammlungen bislang sehr 
schwach vertreten, auf Gegenstände dortiger Provenienz würden wir daher grosses Gewicht legen 
(lapszél: auch in dem Falle, wenn der Preis der Anschaffungen ein beträchlicher wäre). Nicht so sehr 
Serien wären uns erwünscht, als vielmehr von jedem Typus 2-3 Stücke. Zur leichteren Orientirung 
lege ich einen Catalog Neu-caledonischer Stücke bei und ersuche um seinerzeitige Rücksendung des
selben. Besonders aber für Schnitzereien aus Neu-Seeland, wie sie an den Tabuhäusern Vorkommen, 
(lapszél: eventuell für die Bestandteile eines ganzen Tabuhauses) würden wir sehr dankbar sein. Im 
Original dürften dieselben wohl nicht zu beschaffen sein, doch befassen sich [lapszél: noch immer 
einzelne] Eingeborene mit der Nachahmung derselben und sind die meisten europäischen Museen 
nur mit solchen Nachahmungen versehen. [Lapszél: Ein Katalog diese Objecte -  den wir gleichfalls 
rückbitten, ist beigelegt.] Photographien volkstümlicher Bauten, Typen und Trachten von den zu 
berührenden Küsten nehmen wir bereitwilligst an. Gegenstände aus Stein, Holz, Metall bedürfen 
einsoweilen keinerlei Conservierung, solche aus Fellen, Federn, Wollstoffen sind nach gehöriger 
Reinigung mit Naphtalin oder Kampfer zu bestreuen und in gut schliessenden, gegen Nässe 
geschützten Kisten zu verwahren. Damit die eventuell zu beschaffenden Sammlungen während des 
längeren Stationsaufenthatltes S.M. Schiff „Panther” in Ostasien nicht Schaden nehmen und die
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räumliche Beschränktheit des Schiffes vor Augen haltend, ersuchen wir die erworbenen Stücke auf 
unsere Kosten sobald es thunlich, an unsere Adresse verfrachten zu wollen. Mit dem Ersuchen 
unsere in Kürze gefassten Wünsche womöglich zu berücksichtigen, zeichnet ergebenst. Budapest, am 
24. November 1904. Dr. Semayer Vilibäld. LeitCustos der ethnogr.Abth. d.Ung. National-Museums.”

3. számú melléklet. Semayer Vilibáld levele a Panther hadihajó által gyűjtött tárgyak 
kifizetése tárgyában

„Mclt.Igazgató Ur! A .Panther” hadihajó tavaly ausztráliai tartózkodása alkalmával Osztályunk részére 
4999.47 k. értékű Óceániai néprajzi tárgyakat vásárolt. Ennek az összegnek a megtérítését kéri a 
csász. és kir. közös hadügyminisztérium tengerészeti osztálya Méltóságodhoz f.é.április hó 26-án inté
zett és nekem további intézkedés végett kiadott leiratában, amelyre vonatkozólag szerencsém van 
Méltóságodnak a következőket jelenthetni, illetőleg javasolni. Az Osztályunk részére megvásárolt 
gyűjtemény még nem érkezett teljes egészében hozzánk és csak jóval a gyűjtemény beérkezése után 
kaptuk kézhez pontos leíró jegyzékét. Ez a körülmény, másrészt a közelmúltban megtörtént hur- 
czolkodásunk eddig lehetetlenné tette a tárgyak leltározását és végleges nyugta elkészítését. Mivel kö
rülbelül csak egy hónap múlva leszünk abban a helyzetben, hogy a tárgyakat épségük veszélyeztetése 
nélkül mostani új helyiségünkben kicsomagolhassuk, arra kérem Méltóságodat, kegyeskedjék a tenge
részeti osztály átiratát, illetőleg a vételösszeg kiegyenlítését aként elintézni, hogy tartozásunk egy ré
szét egyenlítenék ki, mégpedig ideiglenes nyugta ellenében, a Méltóságod részéről velünk közölt és 
részünkről elfogadott törlesztési módozat szerint, és a leltározás befejezte után végleges nyugtával ki
cserélnénk. Midőn Méltóságodat arra kérem, kegyeskedjék eme jelentés értelmében a csász. és kir. 
közös hadügyminisztérium tengerészeti osztályát intézkedésével értesíteni, másrészt a bécsi k.u.k. 
Marinezahlamt-nak tartozásunk egy részletét ideiglenes nyugta ellenében kiutalványozni, vagyok 
Méltóságodnak alázatos szolgája, Dr.Semayer. Budapest, 1906 V.18.” (A  ren d kívü l zavarn i lapszöli betoldá

sokat és á th ú zá so ka t feloldottam  és beledolgoztam  a  szövegbe -  V  G .)
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AMERIKA-GYŰJTEMÉNY

FŐZY VILMA -  GYARMATI JÁNOS

Amerikából származó tárgyakat a Néprajzi Mú- 
A gyű jtem ény  tö r té n e te  zeum szinte bizonyosra vehetően a Néprajzi

Tár 1872-es megalakulása óta őriz, hiszen 
Xántus János Észak-Amerikában, Mexikóban és Patagóniában gyűjtött néprajzi és régészeti 
tárgyai már 1874-ben beleltározásra kerültek a Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárába.1 Egy év
vel később ezt követték Szenger Ede néprajzi és régészeti tárgyai Mexikóból. Ezek a legko
rábbi szerzemények egyúttal már azt is jelzik, hogy más nagy, antropológiai gyűjtőkörű mú
zeumokhoz hasonlóan az amerikai kontinensről származó néprajzi és régészeti tárgyak egy
aránt helyet kaptak a gyűjteményben.2

Az azóta eltelt több mint 125 év alatt az Amerika-gyűjtemény 6580 darabra növe
kedett, amiből 3910 a néprajzi és 2670 a régészeti tárgy.3 Ez a muzeológiában jelentősnek 
tekinthető időszak egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy a gyűjtemény fejlődését nyomon kö
vetve, azt korszakokra tagoljuk.

Ebben az időszakban Magyarország az Oszt- 
Első k o rszak  (1 8 7 4 -1 9 1 8 )  rák-Magyar Monarchia tagállamaként széle

sebb körű nemzetközi kapcsolatokkal rendel
kezett. Ez erősen tükröződött mind a gyűjtés módszereiben, mind pedig a származási 
országok nagy számában (Egyesült Államok, Mexikó, Guatemala, Kolumbia, Brazília, Suri-

1 Ltsz.: 2209-2252, 6400-6401. Xántus 1862. december 28. és 1863. június 18. között volt az Egye
sült Államok konzulja a mexikói Colima állam fővárosában, Manzanillóban, majd magánemberként 
1864. március elejéig maradt Mexikóban (SAndor 1957. 160, 175). Minden bizonnyal ez alatt az idő
szak alatt került a birtokába az az 5 szelenitből faragott szobrocska, 17 agyagfigura, illetve néhány ko
rabeli tárgy, melyek a későbbi Néprajzi Múzeum első leltárba vett amerikai tárgyait képezték.

2 Ennek a gyakorlatnak az oka abban keresendő, hogy a gyűjtés kezdeti időszakában, a 18. században vagy még 
korábban nem tudtak különbséget tenni az Amerikából származó korabeli tárgyak és régészeti leletek között, 
így ezek a későbbi időkben is az „Anthropological” és „Völkerkundliche” múzeumok kebelében maradtak.

3 A gyűjteményben levő tárgyak egészen pontos száma jelenleg nem ismert, mivel a revíziók során ké
szült hiánylisták kivétel nélkül nem lelhetők fel, továbbá az 1950-1960-as évek során újraleltároztak 
tárgyakat, melyek azonban a régebbi leltárkönyvben továbbra is szerepelnek.
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name, Peru, Chile, Bolívia, Paraguay, Argentína), de mindenekelőtt a beérkezett tárgyak 
számában (1903-ig 700 néprajzi és 550 régészeti tárgy, majd 1918-ig további 1100 nép
rajzi tárgy).

Az országok közül domináns szerep jutott Mexikónak, aminek azon túlmenően, 
hogy az Egyesült Államok szomszédállamaként oda a Habsburg-üldöztetés elől vagy egysze
rűen szerencsét próbálni érkezett honfitársaink könnyebben eljutottak, volt egy sajátos oka 
is, nevezetesen az, hogy a Monarchia tagállamának állampolgáraiként magyarok is részt vet
tek Habsburg Miksa mexikói kalandjában (Bánó 1906. 169). Közöttük Szenger Ede Miksa 
császár katonaorvosaként 1865-től mintegy 10 éven át Mexikóban működött orvosként. Ha
zatérése után orvosi könyvet írt Mexikóban végzett kutatásairól (Sz e n g e r  1877), részben ré
gészeti leletekből, részben néprajzi tárgyakból álló 65 darabos gyűjteményét pedig a mú
zeumnak ajándékozta.4

Annak hátterében, hogy a 19. század végén és a 20. század elején több, Mexikóban 
és Guatemalában letelepedett honfitársunk (Schlesinger Lajos, ltsz.: 4793-4885; Prokop 
Jenő, ltsz.: 4992-5035, 70.70.38-70.70.51; Bánó Jenő, ltsz.: 92 801-92874, 92963-92966) 
is juttatott néprajzi és régészeti tárgyakat a múzeumnak, talán az előbb említett Miksa-féle 
expedíció keltette érdeklődés is szerepet játszott, mint ahogy Rosti Pál saját fényképeiről ké
szült metszeteivel ellátott és 1861-ben napvilágot látott könyve is. A Mexikó iránt megnyil
vánuló érdeklődés egy másik apró jele Bánó Jenő mexikói magyar földbirtokosnak, majd Me
xikó magyarországi főkonzuljának könyvében tett utalása arról, hogy hírlapi cikkekben tájé
koztatta a honi közvéleményt mexikói birtokszerzési lehetőségekről.

Amint az a múzeum levelezéséből kitűnik, ő volt az, aki a múzeum és egy Mexi
kóban élő német gyűjtő, dr. Wilhelm Bauer között közvetített, aminek eredményeképpen 
a Néprajzi Múzeum 1903-ban 828 mexikói néprajzi és régészeti tárgyat vásárolt, illetve 16 
fényképet kapott a berlini és a stuttgarti múzeum számára is gyűjtő Bauertől.5 Bauer a mú
zeumtól azt az instrukciót kapta a gyűjtéshez (1903. január 8.), hogy a kb. 2000 korona 
értékben összeállítandó gyűjteményben vegyesen legyenek tárgyak a régi és mostani indi
án kultúrákból, és inkább több, mint drága és kevés darabot gyűjtsön, ellátva azokat a kellő 
muzeális adatokkal. Bauer az utasításhoz híven nagyszámú, de kiemelkedő darabot nem 
tartalmazó kollekciót állított össze, s azt pontos helymegjelöléssel és tárgymegnevezések
kel látta el. Talán a fent említett múzeumi elv, miszerint inkább több, mint drága és kevés 
darab kerüljön a gyűjteménybe, játszott közre abban is, hogy a múzeum végül is nem vet
te meg egy ugyancsak Bánó Jenőn keresztül Bauer által ajánlott oaxacavárosi magánmúze
um anyagát, s ezzel egy feltehetően igen értékes zapoteca/mixteca régészeti kollekciótól 
esett el.

4 Ltsz.: 2269-2317, 28900-28903, 70.70.22-70.70.33. A tárgyak száma az eredeti leltári számokban 
feltüntetettnél valójában több volt, mivel a 2296-os leltári szám valójában 24, a 2300-as 3, a 2315-ös 
pedig 2 tárgyat jelentett (Tksz.: 15/1875). A régészeti leletekhez mellékelt listája tartalmazza a tárgyak 
rövid leírását, méretét és lelőhelyét is. (NMI 1/1875. Dr. Szenger Ede által Mexicoból hozott, és ma
gyar nemzeti múzeumnak adományozott mexicoi régiségek jegyzéke.)

5 NMI 2/1903. Bánó Jenő (Mexikó) részére értesítés indián tárgyak vásárlásáról. NMI 27/1903. Bánó 
Jenőnek (Mexiko) levél gyűjteménye megszerzése tban. NMI 128/1903. Dr. Bauer Vilmos mexikói 
gyűjteményének katalógusa. Ltsz.: 47438-47800, 47802-48266. Fotó: F 5410-5425. A gyűjteményből 
sajnos csaknem 200 tárgy -  főként játékszerek és plasztikák -  eddig tisztázatlan okból hiányzik, már az 
első revízió sem találta meg őket. Emellett 1966-ban 20 tárgyat kiselejteztek (MM 66583/1966).



Erőteljes gyarapodást jelentett 1896-ban az ún. Néprajzi Missio-kiállítás anyaga.6 Ri- 
bényi Antal kispesti plébános kezdeményezésére a világ különböző tájain tevékenykedő misz- 
szionáriusok több ezer néprajzi tárgyat gyűjtöttek össze egy kiállítás számára, majd e tárgyakat a 
múzeum megvásárolta. Az anyag értéke, hogy főként mindennapi használati eszközöket tartal
maz, esetenként teljes sorozatokat egyes tárgytipusokból. Az Újvilágból a legtöbb tárgy -  mint
egy 170 -  Mexikóból érkezett, közelebbi helymegjelölés nélkül. Zömében kerámia, amit festett 
tökedények és kosárfélék egészítenek ki. A suriname-i 95 tárgy szintén elsősorban kerámia, va
lamint néhány tökedény, ékszer és háztartási eszköz. Tűzföldről festett prémtakarók érkeztek, ki
egészítve kéregkosarakkal, fegyverekkel és halászeszközökkel, csónakmodellekkel. Argentínából 
fegyvereket és különféle használati eszközöket, Patagóniából araukán ékszereket küldtek.

E tárgyakhoz sajnálatos módon nem tartozik közelebbi helymegjelölés vagy más in
formáció. A küldemények kísérőlevelei elkallódtak, és ezek adatait már a beleltározáskor sem 
minden esetben vették figyelembe. Kevés kiegészítő adathoz juthatunk a kiállítás Jankó Já
nos által írott katalógusából, aki ezt a forrást nagy valószínűséggel használta.

Az Amerika-gyűjtemény kapcsán a múzeum nemzetközi kapcsolatai elsősorban a 
bécsi Udvari Múzeummal, a későbbi Museum für Völkerkundéval mutathatók ki ebben az 
időszakban. Ennek első tanújele, amikor 1889-ben gróf Teleki Sámuel kelet-afrikai expedí
ciója során gyűjtött anyagából 52 tárgyat cserélt a múzeum 67 tárgyért, közöttük három pe
rui régészeti kerámiáért és hat brazíliai nyílvesszőért (ltsz.: 3819-3827).

Ugyancsak a bécsi múzeumon keresztül érkezett C. Wahle, a Monarchia Costa Rica-i 
tiszteletbeli konzuljának ajándékaképpen 103 régészeti lelet, amit a gyűjtő azon kívánsága 
tett lehetővé, hogy az általa a K.u.K. Külügyminisztériumnak küldött tárgyak negyedrésze 
Budapestre kerüljön7 (B áTKY 1902b). A gyűjtemény pontos származása mind a mai napig nem 
teljesen tisztázott, ugyanis míg a Néprajzi Múzeumba került tárgyakat kolumbiaiként leltá
rozták be, addig a Museum für Völkerkundéban őrzött leletek Costa Rica-i tárgyakként sze
repelnek a leltárkönyvben. A bizonytalanság forrása talán az lehet, hogy mindkét országban 
található a tárgyak eredethelyeként megjelölt Cartago nevű város, s míg Bécsben minden bi
zonnyal a diplomata állomáshelye szerint leltározták be a tárgyakat, addig Budapesten eset
leg más adatok birtokában. Erre utalhat Jankó János 1902. május 5-i levele: „a gyűjtemény a 
délamerikai Columbia államban levő Cartago vidékén végzett ásatásokból származik”, továb
bá Bátky azon állítása, hogy a gyűjtemény a Cauca folyó völgyében fekvő Cartago városa kö
rüli ásatások során került napvilágra (BÁTKY 1902b. 110).8

Ha az eddigiekben felsorolásszerűen bemutatott gyarapodások hátterét is megvizs
gáljuk, akkor számos arra utaló jelet találunk, hogy léteztek bizonyos gyűjtési elvek e gyara
podás mögött.

6 Ltsz.: 22823, 24580-24729, 24773, 24782-24980, 70.70.1-70.70.21, 70.70.58-70.70.88.
Fotók: F 1092, F 1100, F 1119-1120, F 1123-1132, F 1403, F 1406, F 1409, F 1411-1412, F 
1414-1415, F 2264-2297, F 2301-2304, F 2305, F 2307, F 2309, F 2313-2334, F 2337, F 2341,
F 2343, F 6200.

7 NMI 61/1902. Wahle costaricai konzul ajándéka (cartagoi edények, Lacroix, Baroncelli, Hernandy, 
Stancari és Miranda gyűjtéséből, Heget Ferencz közvetítésével. Ltsz.: 35316-35418. A bécsi Museum 
für Völkerkundéba 347 tárgy került. Sajnálatos módon a számos költözés során a tárgyegyüttesnek 
jelentős része elveszett, ugyanakkor szerencsés módon 1996-ben 4 edény raktárrendezés során előke
rült a Nemzeti Múzeumban, s ily módon visszajutott a Néprajzi Múzeum gyűjeményébe.

8 A kolumbiai eredetet erősíti meg Gloria Oviedo kolumbiai régész véleménye (szóbeli közlés, 1999).
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Az elsődleges, a múzeum mindenkori anyagi korlátái szabta elv világosan megfogalma
zódik a Bánó Jenő számára, a már említett, W. Bauer esedeges mexikói gyűjtéssel való megbízá
sa ügyében írott válaszból: „a múzeum dotációja a hazai és velünk rokon népek néprajzi tárgya
inak évenként való gyarapítására is alig-alig elégséges. Múzeumunknak persze elsősorban ez a fel
adata s csak másodsorban tengerentúli népek ethnographicumainak egybegyűjtése. Mindamellett 
ezt sem szabad, nem is tettük s nem is óhajtjuk a jövőben sem elhanyagolni” (NMI 2/1903).

Ez a törekvés világosan tükröződik azokban a megbízásokban, amelyeket a K.u.K. 
Hadügyminisztérium tengerészeti osztályának megkeresése a múzeum a Zrínyi és a Szigetvár 
hadihajóknak adott.9 Azon túlmenően, hogy igyekeztek az egész kontinenst tárgyakkal „lefed
ni”, kizárva azokat a területeket, ahonnan megítélésük szerint elegendő anyaggal rendelkez
nek (például Tűzföld), egy további elv is világosan megfogalmazódik: „Mindannyinál különö
sen ügyelni kell arra, hogy a megvásárlandó tárgy ne az európai ipar terménye legyen, hanem, 
hogy a bennszülött a saját hazájában honos anyagokból saját maga s a saját használatára készí
tette légyen azt.” (NMI 35/1897.) A Zrínyi hajó orvosa számára adott utasításból az is kiderül, 
hogy a múzeum korabeli kutatói járatosak voltak Dél-Amerika néprajzában, és pontosan meg
határozták azt is, hogy a hajó orvosa milyen tárgytípusokat gyűjtsön. Ennek eredményeként 
például a Zrínyi hadihajó orvosa 72 tárgyat hozott a múzeumnak a Gran Chacóból.10

1900-ban a párizsi világkiállításon szereplő 82 eszkimó tárgyat részben megvásárol
ta, részben a dán kormány ajándékaként kapta meg a múzeum (ltsz.: 32095-32176).

1903-ban Pap Jenő MÁV-felügyelő 202 paraguayi és délkelet-bolíviai néprajzi tár
gyat ajándékozott (ltsz.: 48839-49040). 1913-ban a Paraguayi Köztársaság bécsi főkonzulja, 
Leo Hirsch (ltsz.: 105945-106179) 235 tárgyból álló gyűjteményt adott el a múzeumnak. 
150 tárgy a Gran Chaco vidékéről való, közülük mintegy 70 tolldísz, ékszer, öltözet és ki
egészítő, a többi íj és nyilak. A Mato Grosso-i 44 tárgy fele ékszer és tolldísz, a többi szin
tén íj és nyíl. A maradék 21 bolíviai, 6 argentínai és 14 paraguayi tárgyat foglalt magában, fő
ként háztartási eszközöket.11

1917-ben dr. Nesnera Ödön katonaorvos 278 darabos paraguayi gyűjteményével 
gyarapodott az állomány (ltsz.: 117079-117356). A kísérőlevelezésből tudható, hogy ezek 
nagyrészt cainqua, kisebb részt guarani tárgyak, a leltározáskor azonban ezeket nem külön
böztették meg. Elsősorban ékszerek, edények, kosárfélék, hangszerek alkotják a gyűjteményt.12
1918-ban, a Monarchia felbomlásával lezárult az Amerika-gyűjtemény első korszaka.

9 NMI 35/1897. Utasítás a „Zrínyi” hajó orvosa részére tárgyak gyűjtésére. NMI 65/1897. Jelentés az 
1897. 2. negyedévről. NMI 87/1901. A „Szigetvár” hajó megbízása néprajzi gyűjtéssel. NMI 106/1903. 
Felterjesztés a Kaiserin Elisabeth hadihajónak esetleges néprajzi gyűjtés tárgyában. Jankó János 1897- 
ben írott leveléből az tűnik ki, hogy a szóban forgó hajók iskolahajók voltak. Az említett levélből az is 
kiderül, hogy ezek a hajók korábban már hoztak tárgyakat a bécsi múzeumnak, és a Nemzeti Múzeum 
igazgatójának bécsi látogatása tette lehetővé, hogy a budapesti múzeum is adjon megbízásokat (NMI 
65/1897), a levelek alapján, a hajók orvosainak.

10 Ltsz.: 24730-24771, 24775, 70.70.108-70.70.125, 70.70.129-70.70.139.
11 NMI 20/1913. Hirsch Leo, a paraguayi köztársaságnak bécsi főkonzula vételre felajánlott egy délame

rikai indián gyűjteményt. NMI 37/1913. Pénztári utalvány Hirsch Leó, paraguayi köztársasági főkonzul 
számára 3000 K első részlete. -  Jegyzék az anyagról.

12 NMI 118/1913. Dr. Nesnera Ödön levele a paraguayi gyűjtemény ügyében. NMI 164/1914. Dr. Nes
nera Ödön levele a paraguayi gyűjtemény ügyében. Jegyzék. NMI 228/1916. Nesnera Ödön dr. leve
le a paraguayi gyűjtés tban. NMI 112/1917. Dr. Nesnera féle paraguai tárgyak ügyében küldött 528, 
832. sz. igazgatósági aktához mellékelt ügyiratok kivonata s intézkedés a 3000 korona kiutalása iránt.
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A második korszak az 1. világháború végétől 
M ásodik  korszak  (1 9 1 9 -1 9 6 0 )  az 1960-as évekig számítható. Ez Magyaror

szág életében a két világháború okozta viszony
lagos elszigeteltség korszaka. Ebben az időszakban gyakorlatilag megállt a gyűjtemény fejlő
dése. 1919-1945 között 59, 1960-ig pedig 43 néprajzi tárgy kerül be, kizárólag ajándékozás 
révén. Az adományozók egy része külföldre került magyar, ajándékaik gyakran néhány tárgy
ból állnak. Kivételt képez Weinerné Vajda Judit budapesti lakos, aki 62 mexikói játékszert, 
háztartási eszközt ajándékozott (ltsz.: 142579-142641). 1925-ben a New Yorkba került gróf 
Széchenyi László adományozott 27 mexikói tárgyat a múzeumnak (ltsz.: 126299-126325).

Ugyancsak ajándék volt az a gróf Ambrózy Lajos volt bécsi magyar nagykövet által 
1908-ban vásárolt síksági ruhaegyüttes, amit 1937-ban a Vallás és Közoktatásügyi Miniszté
rium adott át a múzeumnak. A tárgyak részben mandan, részben sziú eredetűek, a múlt szá
zad utolsó harmadában készültek, és a washingtoni Smithsonian Intézet gyűjteményéből ke
rültek kereskedelmi forgalomba. A viselethez tartozó tolikoronában 68 szirtisas-toll van, a 
nyaklánc szürkemedve- és saskarmokból áll. A harci ing, a lábszárvédő és a békepipazacskó 
bölény-, illetve szarvasbőrből készült, az ágyékkendő vörös posztóból. A bölénybőr mokasz- 
szint urzontüskével hímezték ki.13

A gyarapodás egy másik, szerény forrását az Iparművészeti Múzeum által átadott és 
valószínűleg Xántus János és Hopp Ferenc hagyatékából származó tárgyak jelentették (ltsz.: 
119289-119481).

Az Amerika-gyűjtemény harmadik korszaka 
H a rm a d ik  korszak  ugyancsak szorosan kapcsolódik az országban
(1 9 6 0 -tó l nap ja in k ig ) lezajló politikai változásokhoz, az 1960-as évek

ben bekövetkező politikai enyhüléshez. Ez egy
felől tetten érhető az ismét feléledő intézmények közötti kapcsolatokban, múzeumi, illetve 
múzeumon kívüli kutatók, majd a legutóbbi években egyetemi hallgatók terepmunkáihoz 
és/vagy tanulmányútjaihoz kapcsolódó gyűjtésekben, továbbá külföldre szakadt honfitársaink
nak és -  ismét csak a legutóbbi évek jellegzetességeként -  Dél-Amerikában járó magyar tu
ristáknak köszönhető gyűjteménygyarapodásokban.

E harmadik korszak emblematikusnak is tekinthető első gyűjteménygyarapodása Boglár 
Lajos brazíliai terepmunkájához kapcsolódott, ami egyúttal az Amerika-gyűjtemény első sziszte
matikus, terepmunkából származó növekedése. Boglár Lajos 1959-ben a Mato Grossóban a nam- 
bikuara indiánok között végzett néprajzi kutatást, és ennek eredményeképpen 52 tárgy került a 
múzeumba: főként ékszerek, fegyverek, háztartási eszközök.14 A legalaposabb kutatómunkát a ve
nezuelai piaroa indiánok körében végezte, 1967-1968-ban és 1974-ben járt közöttük. 399 tárgy- 
gyal gyarapította az amazóniai anyagot15 A piaroa tárgyi kultúra alkotásai közül -  érdeklődésének 
is megfelelve -  kiemelkednek a vallással kapcsolatos eszközök, szertartási maszkok, tolldíszek. 
A gyűjtemény alaposan dokumentált, fénykép-, film- és jegyzetanyag egészíti ki.16

13 Ltsz.: 134974-134983. A tárgyegyüttes előéletének kiderítéséért és a tárgyleírásokért dr. Borsányi 
Lászlónak tartozunk köszönöttel.

14 Ltsz.: 60.8.1-60.8.52, továbbá két tárgy a karazsa indiánoktól, ltsz.: 60.2.1-60.2.2.
15 Ltsz.: 68.175.1-68.175.98, 69.41.1-69.41.217, 74.131.1-74.131.84.
16 Boglár Lajos fotói Venezuelából: F 231190-232559, az ugyanott készült filmek: A sámán nyaklánca 

(1968), A venevielai piaroa indiánok (1968).
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Boglár Lajos közvetítése révén került a múzeum birtokába a Venezuelában élő Baum
gartner János (ltsz.: 64.95.1-64.95.212), illetve Holhrohr János17 venezuelai gyűjteménye.

Más gyűjteményekhez hasonlóan az 1960-as évek közepének jellemző, de valóságos 
műtárgyszám-növekedést nem eredményező „gyarapodását” jelentették a raktárrendezés so
rán előkerülő tárgyak.18

Valóságos és igen értékes gyarapodás volt ezzel szemben az 1965-ben a Milwaukee 
Public Museumtól magyar néprajzi tárgyakért kapott Costa Rica-i, észak-amerikai, guatema- 
lai, panamai és perui régészeti gyűjtemény (ltsz.: 65.113.1-65.113.36). A csere megvalósulá
sában minden bizonnyal kulcsszerepe volt annak, hogy az Egyesült Államok negyedik legje
lentősebb antropológiai múzeumának számitó Milwaukee Public Museum igazgatója a né
hány év alatt a maja régészet élvonalába került Borhegyi István volt.

Mexikói tanulmányútjához kapcsolódott Hofer Tamás 1967-es gyűjtése. Az általa 
gyűjtött 176 tárgy nagy része kerámia.19 Ugyanezekben években három alkalommal is aján
dékozott perui régészeti textileket Pablo Nagy Buenos Airesből.20

Az Amerika-gyűjtemény régészeti anyaga az 1970-es években igen jelentős mennyi
ségi és minőségi fejlődést élt meg. Ennek hátterében az előkészítés alatt levő állandó nem
zetközi kiállítás állt. A kiállítás, amint erre címe -  Az őstársadalmaktól a civilizációkig -  is utalt, 
a korszakban meghatározó érvényű evolucionista elvre épült, és ennek megfelelően kivárna 
bemutatni az emberiség fejlődését a legkisebb létszámú, legkevésbé összetett társadalmaktól 
a többmilliós lélekszámú, erőteljes társadalmi tagozódást mutató archaikus civilizációkig. Ez 
utóbbiakat volt hivatva reprezentálni a kiállítás két utolsó, a spanyol hódítás előtti mexikói és 
a perui „magaskultúrákat” bemutató terme. Ehhez azonban szükségesnek mutatkozott a ré
gészeti anyag elsősorban minőségi értelemben történő fejlesztése. Anyagi források híján en
nek megvalósítására kézenfekvő módon kínálkozott a műtárgycsere, a nemzetközi műtárgy
kereskedelemben is piacképes forrásként pedig a múzeum Óceánia-gyűjteménye. A cserét két 
magángyűjtővel, a belga Emilé Deletaille-jal és a svájci amerikai Everett Rassigával bonyolí
totta a múzeum. Az előbbitől 1973-ban 65 darab, főként mexikói régészeti lelethez jutott a 
múzeum, de volt a tárgyak között Costa Rica-i, ecuadori, észak-amerikai, guatemalai, kolum
biai és perui lelet is (ltsz.: 73.162.1-73.162.65). E. Rassigától 1973-ban 31 suriname-i nép
rajzi tárgy, majd 1974-ben, 1978-ban és 1980-ban összesen 86 Costa Rica-i, guatemalai, ko
lumbiai, mexikói és perui régészeti lelet került a múzeum birtokába.21 A tárgyegyüttes mu- 
zeológiai értéke meglehetősen egyenetlen, tekintettel arra, hogy található benne egészen 
egyedülálló mixteca-azteca mozaik maszk (ltsz.: 74.2.9) és maja sztélé is (ltsz.: 74.2.11), de 70 
darab, kiállítás szempontjából kevéssé használható agyagszobor-töredék is. Az Amerika-gyűj
temény szempontjából az említett két csere során kapott tárgyak jelentős minőségi gyarapo
dást jelentettek, hiszen jobbára olyan tárgyakról volt szó, amelyek a gyűjteményben korábban 
nem voltak képviselve, ugyanakkor mind muzeológiai, mint értékarányossági szempontból

17 Ltsz.: 81.77.1-81.77.195. A gyűjtemény javarészt néprajzi tárgyaltat tartalmaz, de találhatók benne ré
gészeti leletek is, díszített agyagedény-töredékek és kőeszközök is (ltsz.: 81.77.67-81.77.152).

18 Ltsz.: 65.1.1-65.1.45, 65.68.1-65.68.4, 66.72.1-66.72.180.
19 Ltsz.: 71.30.1-71.30.176. Tárgygyűjtését nagyszámú fényképfelvétellel is kiegészítette: F 216549- 

216695, F 220457-221160.
20 Ltsz.: 68.101.1, 69.39.1-69.39.17, 70.131.1.
21 Ltsz.: 74.2.9-74.2.11 (a 73. 170.1-73.170.31 és a 74.2.1-74.2.8 leltári számú tárgyak Suriname-ból való 

néprajzi tárgyak), 78.89.1-70, 80.18.1-15.
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komoly aggályok merülhetnek fel a csere kapcsán. Ezekről részletesen lásd Vargyas Gábor
nak az Óceánia-gyűjteményről írott tanulmányát ugyanebben a kötetben.

1978-ban a perui gyűjteményt gyarapította jelentős mértékben a Vajkay Zsófiától 
vásárolt 68 tárgy (ltsz.: 78.120.1-78.120.68).

A múzeum mexikói anyagának nagymértékű növekedését jelentette 1985-ben a me
xikói Museo Nációnál de las Culturasszal magyar néprajzi tárgyakért cserélt 405 darabos 
gyűjtemény (ltsz.: 85.63.1-85.63.405). Ugyanabban az évben ajándékozott a Bendel-Enking 
házaspár 134 mexikói népművészeti tárgyat (ltsz.: 85.61.1-85.61.134).

Darabszám szerint igen nagy, muzeológiai szempontból azonban csekély jelen
tőségű volt a Budapesten szolgáló magyar származású amerikai diplomata, Nicolas M. Salgo 
1284 darabos, az Egyesült Államok Oregon államából való obszidiáneszközökből álló ado
mánya (ltsz.: 89.50.1-1284).

Az 1990-es években több, részben mexikói terepmunkához kapcsolódó gyűjtés ré
vén növekedett a gyűjtemény.22 Ezek közé tartozott az 1991-ben és 1994-ben Kézdi Nagy 
Géza által összeállított 78 darabos totonák tárgyegyüttes.23 Ugyancsak mexikói ösztöndíjas 
tanulmányút eredménye a Komjáthy Zsuzsa és Pillár Éva által 1994-ben nahua területről 
hozott 64 darab, elsősorban halottak napjához kapcsolódó tárgy (ltsz.: 94.50.1-94.50.64), 
valamint az 1996-ban Főzy Vilma által gyűjtött 146 tárgy (ltsz.: 97.13.1-97.13.146). Ezek 
egy része halottak napjához kapcsolódik, más része maja területről (elsősorban Chiapasból) 
származó öltözet.

A kolumbiai nagykövetség 1993-ban a kolumbiai Amazónia területéről érkezett tár
gyakat ajándékozott a múzeumnak (ltsz.: 93.95.1-93.95.27), Gyarmati János pedig a bolíviai 
altiplanóról hozott öltözeteket (ltsz.: 95.71.1-95.71.5, 97.6.1-97.6.15).

Az utóbbi évek jellemző gyűjteménygyarapodási módja volt a Magyarországról el
származott, majd hazatért honfitársaink által hazahozott tárgyak megszerzése. így került aján
dékképpen a múzeum birtokába 1997-ben Géza de Rosner perui, bolíviai és húsvét-szigeti 
régészeti és néprajzi kollekciója,24 amelyet kb. 2300 perui, bolíviai és chilei diapozitív egé
szített ki. Külső pályázati forrás tette lehetővé 1998-ban Kardos István Costa Rica-i régésze
ti gyűjteményének megvásárlását (ltsz.: 98.4.1-98.4.41). A tárgyegyüttes különösen értékes, 
mivel abban Costa Rica legjellemzőbb régészeti kultúráit reprezentáló díszített agyagedények 
és kőfaragványok találhatók.

A gyűjtemény utolsó gyarapodását 1999-ben Oláh László magángyűjtőtől Peru, Bo
lívia és Ecuador területéről származó tárgyak megvásárlása jelentette (ltsz.: 99.2.1-99.2.81). 
A tárgyegyüttes legértékesebb darabjai azok a bolíviai tárgyak, amelyek egy mára már eltűnő
iéiben levő altiplanói, andesi kultúrát reprezentálnak.

22 Ez távolról sem véletlen, hiszen Mexikó az egyetlen latin-amerikai ország, mellyel Magyarországnak 
ténylegesen működő államközi kulturális egyezménye van.

23 Ltsz.: 93.102.1-93.102.22, 94.80.1-94.80.2, 95.5.1-95.5.54. A terepmunkához kapcsolódóan készült 
két ismeretterjesztő film is (Totonákok a három szív népe, Meszticek Mexikóban, rendező-operatőr: Tari Já
nos).

24 Ltsz.: 97.10.1-97.10.45. Az 1960-1970-es években az Andokban forgatott egyedülálló néprajzi részle
teket tartalmazó filmjeit sajnálatos módon nem mdta megszerezni a múzeum, ellentétben filmkészítő 
eszközeivel, amelyeket ugyancsak a múzeumnak adományozott. Ezek részét képezhetnék egy, a népraj
zi filmezés történetét reprezentáló majdani gyűjteménynek.
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Amint az eddigiekből is kiderült, az Amerika- 
A gy ű jtem én y  szerkezete  gyűjteményen belül -  a bevezetőben már em

lített speciális okok miatt -  a legkorábbi idő
szaktól kezdve két nagyobb gyűjteménytest, néprajzi és régészeti jött létre. Bár ezek fejlődése 
párhuzamosan haladt, és számos esetben a gyűjtők személye is összekapcsolja ezeket, az Ame- 
rika-gyűjtemény szerkezetének ismertetésénél indokoltnak látszott ezek külön bemutatása.

N éprajzi gyűjtemény
A mintegy 3900 néprajzi tárgy földrajzi megoszlása meglehetősen egyenetlen. A legnépe
sebb a mexikói (41%, egyenlő részben 1918 előtti és mai), az amazóniai (20%, kizárólag 
1960 utáni) és a Dél-Amerika déli részéről, Argentina, Paraguay, Chile területéről szárma
zó anyag (18%, túlnyomórészt korai tárgyak). Brazíliából 8%, Dél-Amerika más területeiről 
7%, Észak-Amerikából 4% (ennek fele grönlandi eszkimó), Közép-Amerikából 2% szárma
zik. Különösen a korai szerzeményekre igaz, hogy származási helyként -  kevés kivételtől 
eltekintve -  csupán ország van megjelölve. Egészen az 1960-as évek terepen gyűjtött anya
gáig ez a jellemző.

Az amazóniai (piaroa) anyag jelentős, a mexikói pedig az ország népművészetéről 
nyújt meglehetősen átfogó képet. E két gyűjtemény nem szorul alapvető kiegészítésekre, de 
az utóbbi -  a kialakult jó kapcsolatok miatt -  részletekkel gazdagítható. Szinte nincs észak
amerikai anyag, csupán az eszkimó kultúra reprezentált értékelhető mennyiségben.

A raktározás tárgyféleségek szerint történik, ennek főbb csoportjai: kerámia (9%), 
öltözet és textil (13%), ékszer és tolldísz (8%), fegyver (13%), kosárféle (6%), háztartási esz
köz (17%), maszk (2%), vallás (9%), hangszer (5%), játék (13%).

A tárgyféleségek iránti érdeklődés az idők során meglehetősen egyenletes, csupán a 
fegyverek iránt csökkent jelentősen a korai szakaszhoz képest. A kerámiák viszonylag ala
csony számát elsősorban a szállítási nehézségek magyarázhatják. A vallással kapcsolatos tár
gyak túlnyomórészt mai eredetűek. Egy részük Amazóniából származik, Boglár Lajos érdek
lődésének eredményeképpen, más részük Mexikóból való, ahol a használatban lévő, katoli
kus jellegű tárgyak üzletekben, piacokon könnyen megvásárolhatók.

Az Amerika-gyűjtemény egészéről elmondható, hogy a gyűjtemény gyarapítása a 
legutóbbi évtizedekig nem átgondolt koncepció alapján alakult. Elsősorban az adódó lehető
ségeket, személyes kapcsolatokat próbálták meg kihasználni. Kivételt képez ez alól a század- 
fordulón a haditengerészettel való együttműködés (amely azonban számszerűen nem hozott 
nagy eredményt), és az 1960-as évektől végzett tudatos terepmunka, amely elsősorban Bog
lár Lajos nevéhez fűződik. Az ő gyűjtése és az ő közvetítésével a múzeumba került más ve
nezuelai anyagok révén erről a területről igen átfogó képet kaphatunk. Talán nem tűnik túl
zásnak azt állítani, hogy a piaroa anyagi kultúra szinte hiánytalanul bemutatható tárgyaink
kal. A mintegy egy évtizedet felölelő kutatássorozat egy érzékeny időszakban, nagy kulturális 
változások idején folyt, noha ezek a változások kevésbé a tárgyakkal, sokkal inkább a kiegé
szítő dokumentációval (elsősorban filmmel, fotóval) illusztráltak. Boglár érdeklődésének kö
zéppontjában a vallás, a mítoszok álltak, és ennek eredményeképpen jó néhány olyan szer
tartási kellék is található a kollekcióban, amelyekhez csak hosszabb, bizalmasabb kapcsolatok 
kialakítása révén juthat a gyűjtő.
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Régészeti gyűjtemény
A régészeti gyűjtemény 2670 tárgyat foglal magában. Bár a leletek több mint felének ismert 
a lelőhelye, de -  mivel nem tudományos kutatás során kerültek napvilágra -  kulturális kon
textusuk ismereden marad. így elsősorban művészettörténeti, ikonográfiái szempontból ta
nulmányozhatók, és bizonyos régészeti kultúrákhoz, stílusokhoz és korszakokhoz történő kö
tésük lehetséges. A gyűjteményről összefoglalóan elmondható, hogy legalább egy-két darab
bal csaknem valamennyi jelentős mexikói és perui régészeti kultúra reprezentált. Nagyobb 
sorozat található a gyűjteményben a mexikói azték korszakból és a perui Chancay-kultúrából, 
ugyanakkor sajnálatos módon szinte teljesen hiányoznak olyan kultúrák, mint a maja, a teoti- 
huacáni, a zapoték vagy az inka.

Az Amerika-gyűjtemény története kapcsán írottakból természetes módon követke
zik, hogy -  nem számítva az Egyesült Államokból származó 1430 kőeszközt -  a legtöbb, 726 
régészeti lelet Mexikóból származik. A második legjelentősebb gyűjteményrész (156 tárgy) 
Peruból, a harmadik (110 tárgy) -  ha a vitatott Wahle-gyűjteményt is odaszámitjuk -  Kolum
biából való. A negyedikként következő 86 darabos venezuelai anyag kizárólag díszített 
kerámiatöredékekből és kőeszközökből áll. (A Függelékben található 1. számú ábra nem tar
talmazza a gyűjtemény arányait jelentősen megváltoztató 1284 darabos Salgó-gyűjteményt, 
ltsz.: 89.50.1-89.50.1284.)

Az Amerika-gyűjtemény hármas kronológiai tagoltsága jól tükröződik a régészeti 
gyűjtemény gyarapodásán is. A 2670 tárgyból mintegy 600 darab került 1918 (1911) előtt a 
múzeumba, míg a 2. korszakban a gyarapodás mindössze 200 tétel volt. A növekedés szám 
szerint 1965-től volt a legnagyobb, több mint 1800 darab; igaz, hogy ebből a már említett 
1284 darab Egyesült Államokból származó obszidiáneszköz volt, ami egyetlen adomány for
májában érkezett a múzeumba. A maradék mintegy 600 tárgy között található azonban a ré
gészeti gyűjtemény legjobb leleteinek zöme.

Ha muzeológiai, kiállítási szempontból vizsgáljuk a régészeti gyűjteményt, akkor azt 
mondhatjuk, hogy maximálisan 500-600 tárgy, elsősorban kerámia, kőfaragványok, textilek 
tekinthetők nívós darabnak, a többi tárgy (kőeszközök, apró szobortöredékek, orsókarikák) 
ugyanis kiállítási szempontból csekély jelentőséggel bírnak.

A gyűjteménynek mintegy kétharmada (ezen 
A gyű jtem ény  fe ld o lg o zo ttság a , belül a régészet gyakorlatilag 100%-a) számító
p u b lik á lá sa  gépen van, ezen az adatbázison azonban jelen

tős javítások, kiegészítések szükségesek. Ezt el
sősorban a következő revízió során lehet és kell megtenni, melynek fő feladata egy pontos 
hiánylista elkészítése. A gyűjtemény nyilvántartási állapotáról nem sikerült teljesen megbíz
ható képet kialakítani. A törzskönyvi, gyűjteményi leltárkönyvi és a revíziós jegyzőkönyvi 
adatok egymástól kisebb eltéréseket mutatnak.

Az adatok szerint 1955-ben 2048 tárgy volt a gyűjteményben, ezek közül szám 
nélküli 163. A hiányzó tárgyak jegyzéke nincs mellékelve. Jelentősebb mértékű háborús 
károkra a gyűjteményt illetően nincs utalás. 1960-ban a múzeum helyzetét felmérő, átfo
gó vizsgálat lezárásakor az Amerika-gyűjtemény revíziója még folyamatban volt, befeje
zésére az 1961. évi jelentés utal, de az ekkor készült hiányjegyzék nem lelhető fel. A 
későbbi (1970-es, illetve 1985-ös) revíziók során azonban ehhez a számhoz képest jelez
ték csak a plusz hiányokat. így a hiányzó tárgyak abszolút száma pillanatnyilag csak a re
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víziós pecsétek egyenkénti összeszámlálásával lenne megállapítható, ami egy következő 
revízió feladata lenne.

A gyűjtemény egészéről vagy annak akár egy-egy meghatározott részéről sem ké
szült átfogó katalógus. A gyűjtemény történetéről két tanulmány látott napvilágot (Gyarma
ti 1996; Gyarmati-B orsányi-F őzy 1997). A régészeti anyagból egyes darabok kerültek 
publikálásra a Bodrogi Tibor és Boglár Lajos szerkesztette Törzsi művészet című kötetben (Bod- 
rogi-B oglár 1981), Boglár Lajos és Kovács Tamács fotóalbumában (Boglár-K ovács 1982), 
illetve egy szakcikkben (Gyarmati 1992). Ezen túlmenően három tárgyegyüttesről jelent 
meg publikáció (Gyarmati-K ézdi Nagy 1983; T. Bíró 1992; T. Bíró- V ladár 1992; Főzy 
1996b; Torma 1996), továbbá a „Nem csak sastoll...'’ című kiállításhoz készült egy 55 színes 
képpel illusztrált vezető (Boglár-F őzy-G yarmati-T orma 1999).

A néprajzi anyagból Boglár Lajos munkássága révén főként saját gyűjtései, így a 
nambikuara és a piaroa tárgyak kerültek a nyilvánosság elé, elsősorban magyar és idegen nyel
vű kisebb szaktanulmányok, illetve kiállítási katalógusok keretein belül (például Boglár 
1960; 1966; 1978).

A gyűjtemény a nemzetközi gyűjteményeknek 
A gy ű jtem én y  á llapo ta  otthont adó raktár bevezető folyosójában, leg

nagyobbrészt zárt szekrényekben, illetve leta
kart Dexion-Salgó polcokon kapott helyet. A tárolás részben anyag, részben tárgytípusok sze
rint történik, különválasztva a néprajzi és a régészeti anyagot. Állagvédelmi szempontból a 
gyűjtemény tárgyait elsősorban a zsúfoltság veszélyezteti. Különösen igaz ez a textilekre, tol
iakra. A régészeti textilek számára vászonnal bevont kereteket készíttettünk, hasonló módon 
érdemes megoldani a tolldíszek tárolását is. A tárgyakra nézve nem előnyös a raktárhelyiség 
páratartalmának és hőmérsékletének szabályozhatatlansága. A raktárban ugyan van egy ezt 
szabályozó berendezés, de az csak a belső világítással együtt, tehát muzeológus raktárban való 
tartózkodásakor működik. Az említett problémából származó károsodások azonban egyelőre 
nem mutathatók ki.

A gyűjteményt nem tekintjük lezártnak, hiszen 
A g y ű jtem ény  jövője a származási országok legtöbbjében, figyelem

be véve a jelenlegi trendeket, néhány évtizedig 
még fennmarad a hagyományos paraszti kultúra, nem is számolva az anyagi kultúra változása
inak nyomon követésével. A nagy távolság és az anyagiak mellett a gyűjtemény gyarapításánál 
azonban számolni kell azzal az egyre erősödő korláttal, hogy az érintett országok szigorítani 
fogják a kivihető tárgyak körét (régészeti leleteket már egyik országból sem lehet kihozni, és 
a néprajzi tárgyak esetében is van készítési idő-, illetve anyagbeli korlátozás).

Amennyiben a jövőben lenne lehetőség a gyűjtemény eddiginél koncepciózusabb 
gyarapítására, akkor a fentiekből következően azokról a területekről, illetve tárgytipusokból 
kellene megpróbálni, amelyek eddig kevésbé voltak képviselve. Ezek a helyi körülményeket 
és a gyűjtemény jelenlegi összetételét, hiányosságait figyelembe véve a következő országok, 
illetve régiók lehetnek: Guatemala hegyvidéki területei, dél-perui hegyvidék. A gyűjtés egyik 
lehetséges módja a tárgyvásárlási keret egy részének célzatos elkülönítése és egyéb források
ból történő kiegészítése. Egy másik módot az államközi kulturális kapcsolatok bővítése kínál 
(jelenleg csak Mexikóval és Kolumbiával van létező államközi egyezmény). Az így elérhető



ösztöndíjak segítségével lenne lehetséges gyűjtőmunkát végezni. Ugyancsak szóba jöhető le
hetőség antropológus- és néprajzhallgatók bevonásával gyarapítani a meglévő anyagot.

Egy további lehetőséget kínál az 1970-1980-as években Latin-Amerika különböző 
országaiban dolgozó magyar szakértők felkutatása és lehetőség szerint gyűjteményeik meg
szerzése.25 Kivételesen értékesnek elismertethető gyűjtemények (lásd például az 1998-ban 
megszerzett Costa Rica-i gyűjtemény) esetében egyedi pályázatok segíthetnek azok megszer
zésében.
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25 Többek között Agrober-alkalmazottak tucatjával dolgoztak Mexikóban mezőgazdasági szakemberként, 
és egészen elhagyatott területeken töltöttek nem egy esetben éveket, kitűnően megismerve a vidék pa
raszti kultúráját, s az ott-tartózkodást néprajzi, sőt régészeti gyűjtésre is használva.
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T áb láza to k

1. számú táblázat. Az Amerika-gyűjtemény jelentősebb gyarapodásai

Származás Eredethely Darabszám Megszerzés éve

Xántus János Mexikó 44 1874
Szenger Ede Mexikó 70 1875
Prokop Jenő Mexikó 58 1892
Schlesinger Lajos Guatemala 117 1892
Zrínyi hadihajó Gran Chaco 72 1897
Néprajzi Missio Argentína, Chile, Mexikó, 

Suriname 403 1898
Párizsi világkiállítás Grönland 82 1900
E. Dessou Chile 44 1901
C. Wahle Kolumbia? 103 1902
Wilhelm Bauer Mexikó 828 1903
Pap Jenő Paraguay, Bolívia 202 1903
Bánó Jenő Mexikó 78 1911
Leo Hirsch Gran Chaco, Mato Grosso 235 1913
Nesnera Ödön Paraguay 278 1917
Széchenyi László Mexikó 27 1925
Boglár Lajos Brazília 102 1959, 1981, 1984
Baumgartner János Venezuela 212 1964
Milwaukee Public Museum Costa Rica, Guatemala, 

Panama, Peru, USA 36 1965
Boglár Lajos Venezuela 399 1967-1968, 1974
Pablo Nagy Peru 19 1968, 1969, 1970
Hofer Tamás Mexikó 176 1968
E. Delataille Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Kolumbia, 
Mexikó, Peru, USA 65 1973

Vajkay Zsófia Peru 68 1978
E. Rassiga Costa Rica, Mexikó, Peru 124 1973, 1974, 1978,

1980
Holhrohr János 
Museo Nációnál de las

Venezuela 195 1981

Culturas Mexikó 405 1985
Bendel-Enking Mexikó 134 1985
N. M. Salgo USA 1284 1989
Komjáthy Zsuzsa -  Pillár Éva Mexikó 64 1994
Kezdi Nagy Géza Mexikó 78 1993, 1994, 1995
Főzy Vilma Mexikó 146 1996
Géza de Rosner Bolívia, Peru 45 1997
Kardos István Costa Rica 41 1998
Oláh László Bolívia, Ecuador, Peru 81 1999
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2. számú táblázat. A Néprajzi Múzeum fotótárának amerikai gyűjteménye

Szerző Leltározás éve Darab Ország Régió

Gunda Béla 1966 243 USA Arizona
Gunda Béla 1966 167 USA Kalifornia
Semayer Vilibáld 
Agüero Irma

1903 3
431

Bolívia
Kuba

Ata Kandó 1965 6 Venezuela
Ata Kandó 1965 5 Peru
Ata Kandó 1965 3 Peru Huaraz
Ata Kandó 1965 5 Peru Machu Picchu
Ata Kandó 1965 3 Venezuela
Wilhelm Bauer 1903 16 Mexikó
Boglár Lajos 1958 60 Mexikó
Boglár Lajos 1967-1968 1070 Venezuela
Diószegi Vilmos 1962 5 USA
Diószegi Vilmos 1962 4 USA
Diószegi Vilmos 1962 6 USA
Gönyey Sándor 1939 17 Tűzföld
Grünbaum Gyula 1909 2 Bolívia
Grünbaum Gyula 1909 2 Kolumbia
Grünbaum Gyula 1909 1 Peru
Gyarmati János 1995 10 Bolívia Cochabamba
Gyarmati János 1993 2 Peru Huaraz
Hofer Tamás 1967 851 Mexikó Chiapas, Oaxaca, 

Közép-Mexikó
Lóczy Lajosné 1935 2 Ecuador
Néprajzi Missio 1898 111 USA Arizona
Néprajzi Missio 1900 1 Brazília Bohio
Néprajzi Missio 1900 37 USA
Néprajzi Missio 1898-1900 26 Tűzföld
Néprajzi Missio 1900 2 Mexikó
Papp János 1984 7 Brazília
Pietsch Hermina 1913 25 Brazília
Rácz István 1963 8 Costa Rica
Rácz István 1963 4 El Salvador
Rácz István 1963 4 Guatemala
Rácz István 1963 43 Ecuador
Rácz István 1963 120 Mexikó
Rácz István 1962 383 Peru
Rácz István 1982 124 Peru
Semayer Vilibáld 1903 3 Peru
Sorlini hajóskapitány 1900 1 Brazília Rio Daca, Espirito 

Santos
? ? 9 Bolívia Mojo
Agüero Irma -  
Várszegi Károly

? 66 Kuba Havanna,
Guanabacoa
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3 .  s z á m ú  tá b lá z a t . A  N é p r a jz i  M ú z e u m  m u n k a tá r sa i  á lta l A m e r ik á b a n  k é s z í t e t t  f i lm e k

Cím

A Bonacca Guarani
Na Terra dos Guarani
A sámán nyaklánca
Brazília elveszett kultúrái
Belém, Amazónia kapuja
A brazíliai nambikuara indiánok (filmjegyzet)
A venezuelai piaroa indiánok (filmjegyzet)
Totonákok: a három szív népe
Meszticek Mexikóban
A Nap fiainak földjén

I. Fejős Pál nyomában az inkák Szent 
völgyében 

II. A raktárvölgy

Rendező Készítés ideje

Boglár Lajos 1979
Boglár Lajos 1982
Boglár Lajos 1968
Boglár Lajos 1985
Boglár Lajos
Boglár Lajos 1962
Boglár Lajos 1968
Tari János 1993
Tart János 1993

Borsos Balázs- 1997
Gyarmati János

Á brák

1. számú ábra. Az Amerika-gyűjtemény régészeti leleteinek országonkénti megoszlása 
a Salgó-gyűjtemény nélkül



2. számú ábra. Az Amerika-gyűjtemény éves gyarapodása
Am

erika-gyüitem
ém
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III. AZ ETHNOLÓGIAI ADATTÁR GYŰJTEMÉNYEI

Szerkesztő

ÁRVA JUDIT



KÉZIRATGYŰJTEMÉNY

FORRAI IBOLYA

A kéziratgyűjtemény története az Etimológiai
G yűjtem én y tö rtén e t Adattár megszervezésével kezdődik. Ezt meg

előzően a Néprajzi Múzeumban kéziratos for
rások, dokumentumok megszerzése célzatosan nem tartozott az alapvető feladatok közé, s 
nem található olyan tervezet sem, amelyben a kézirat mint gyűjtési cél szerepelt volna. 1938-ig 
a múzeum tárgyi anyagát szűkösen kísérték adatok. A gyűjtési adatok, jegyzetek a gyűjtők sze
mélyes tulajdonában maradtak. Mindezek ellenére az évtizedek folyamán sok értékes kézira
tos forrás gyűlt össze, amelyek vagy a könyvtárba kerültek, vagy a tárgyi anyag közé. Példa 
erre a gyűjtemény egyik értékes kéziratos könyve: A badacsonyi hegyközség rendtartása 1756-1874, 
amelyet a badacsonytomaji özvegy Papp Istvánná 1898-ban ajándékozott a múzeumnak. 
A kézirat a földművelés-gyűjtemény rendezése során, 1961-ben került elő és kapott végleges 
elhelyezést a kéziratgyűjteményben.1

Jankó János is hozott kalotaszegi és torockói gyűjtőútjairól kéziratos verses füzete
ket. A „népkéziratokat”, ahogyan ő nevezte, 1899-ben ajándékozta a múzeum könyvtárának, 
s innen került 1939-ben a kéziratgyűjteménybe.2 Magánszemélyek ajándéka 1906-ban és 
1909-ben néhány pápai és kalocsai céhirat.3 Nagyobb kéziratcsoportok is kerültek a múzeum 
tulajdonába, így például az 1920-as években Kálmány Lajos hagyatéka és Baráthosi Balogh 
Benedek kéziratos gyűjtései, az 1930-as években Sebestyén Gyula hagyatékának egy része, 
Huszka József hagyatéka, a Györffy István által gyűjtött kéziratos füzetek stb. Az évtizedek 
folyamán felhalmozódó kéziratos forrásanyag mind sürgetőbben vetette fel a megfelelő 
muzeológiai kezelés szükségességét. Ehhez az intézményi feltételek a harmincas évek végén 
teremtődtek meg.

A harmincas években feltűnő új nemzedék ambiciózus tagjai európai tanulmány
utakon szerzett ismereteik alapján, a kor tudományos törekvéseihez kapcsolódva tervezik a 
muzeológia és a tudományos munka megújítását, egyúttal a Néprajzi Múzeum korszerű szer
kezeti és szervezeti átalakítását is. A folyamat 1938-1939-ben hozza első látványos eredmé-

1 NMI 121/1898. Papp Istvánná ajándékozó levele, tksz.: 342, ltsz.: EA 5459.
2 Régi leltári száma a könyvtárban K. 743/899; a kézirattárban EA 193, EA 220.
3 Ltsz.: EA 15344-15346.
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nyét a Néprajzi Múzeumban: ekkor létesül az Ethnológai Adattár, s ezen belül a kéziratgyűj
temény vagy kézirattár (a gyűjtemény mindkét elnevezése használatos).

1938-ban, illetve 1939-ben Kovács László tervezetben fejti ki az új nyilvántartási, 
leltározási rend és az Ethnológiai Adattár szükségességéről szóló elképzeléseket (K ovács 
1938; 1939d).4 Részletező fejtegetéseiben saját véleménye mellett megszólaltatja, közvetíti 
több kortársa elgondolását, Így a tervezet egy új néprajzos nemzedék tudományos és muze- 
ológiai célkitűzéseit foglalja össze. Az akkori ifjú nemzedék nagyszabású törekvései és a fen
ti tervezet a szakma nyilvánossága előtt is megjelennek a Néprajzi Értesítőben (KOVÁCS 
1939b; 1939c; G u n d a  1939f; D o m a n o v s z k y  1939-1940).

A korszerűsítő törekvések kiinduló kérdése, hogy mi is a Néprajzi Múzeum, vajon 
csak tárgyak gyűjteménye, vagy a magyar néprajzkutatás tudományos intézete.

Kovács László kiemeli: „A Néprajzi Múzeum a magyar néprajzi kutatás legfonto
sabb tudományos intézete volt és az ma is, de ma már nem elegendő csupáncsak a tárgyak 
gyűjtése, kezelése, raktározása és azokból kiállítások rendezése, hanem a teljes népi kultúrát, 
a teljes népéletet kell kutatni. [...] Az EA-ban leírások gyűlnének erről, mivel az eddigi egy
oldalú tárgygyűjtés ehhez kevés. [...] Ha valóban újjá akarjuk szervezni a múzeumot és a nép
rajzi tudományos munkát, akkor elkerülhetetlen az EA felállítása.” (Kovács 1938. 24-27.) 
A szerző hangsúlyozza, hogy az Ethnológiai Adattár nem pusztán a Néprajzi Múzeum, ha
nem az egész magyar néprajztudomány központi archívuma lehet: „Az EA gyűjtőfogalom, a 
néprajz tudományos intézete lehet, kereteiben megvalósítható a szellemi néprajz gyűjtése, ki
tágítja a múzeum kereteit, s a múzeum nem csupán tárgyi gyűjtemény lesz, de korszerű mu- 
zeológiát művelő tudományos intézmény.” (KOVÁCS 1938. 18.) A tervezetben felmerült javas
latok 1939 után hosszú évtizedekre meghatározó programot adtak az Ethnológiai Adattár és 
a Néprajzi Múzeum egésze, egyúttal a magyar néprajztudomány művelői számára, s kisebb- 
nagyobb módosulásokkal többségük megvalósult a későbbiek folyamán. Kovács László terve
zetének főbb gondolatai röviden összefoglalva az alábbiak:

Az Ethnológiai Adattár feladata és hivatása, hogy

1. gyűjti az elődök jegyzeteit;
2. gyűjti a műkedvelő néprajzi feljegyzéseket, leírásokat, rajzokat, régi fényképe

ket, népi kéziratokat;
3. a szerzői jogokat tiszteletben tartva, de kötelezően gyűjti a szakemberek gyűjtéseit;
4. kölcsönösségi alapon másolatban gyűjti a vidéki múzeumok szakembereinek 

gyűjtéseit;5
5. gyűjti és őrzi a tárgyi anyag írásos dokumentumait, leirókatalógusát és mutató

anyagát;6

4 Kovács László nézeteit Bátky Zsigmondhoz, majd Györffy Istvánhoz írott leveleiből ismerjük, akik tá
mogatják elképzeléseit. A korszerűsítő törekvéseket Zichy István is támogatja.

5 így jött létre a tudományos gyűjtőhálózat.
6 Ez az elképzelés csak részben valósult meg, az 1950-es évek elején, a nyilvántartási csoport felállításá

val. A területi múzeumok néprajzi gyűjteményeinek adatait is tartalmazó központi katalógus nem jött 
létre. Ma a technikai fejlődés nyújtotta lehetőségek segítségével nagyobb esély van ilyen központi ka
talógus felállítására. A kérdés csak az, hogy e munkához megfelelő, naprakész nyilvántartásokkal ren- 
delkeznek-e a múzeumi gyűjtemények, s hogy az egységes adatolást és leíró szempontokat milyen mér
tékben alkalmazzák.
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6. megszervezi a társadalmi gyűjtőhálózatot; a gyűjtési módszerek fejlesztéseként 
bevezeti és megszervezi a kérdőíves gyűjtést;7

7. megkezdi a Magyar Néprajzi Atlasz anyagának összegyűjtését;8
8. a rajzok és fényképek gyűjtése mellett önálló rajzolókat alkalmaz a tárgyi anyag 

dokumentálására;
9. szponzorok anyagi támogatásával film- és diapozitívtárakat létesít;

10. népzenei kutatásokat végez és publikál korszerű technikai eszközökkel;
11. megszervezi a szellemi néprajz gyűjtését;
12. megszervezi a népi épitészet gyűjtését;9
13. bevezeti A magyarság néprajza tematikája alapján összeállított egységes muzeológiai 

feldolgozórendszert -  leírókatalógus, földrajzi, szerzői és tematikus mutatóval;10
14. szervezi és irányítja a terepmunkát tájak vagy témák monografikus felgyűjté

sére.11

A tervezet 1939-ben való megjelenésekor már a gyakorlati munka is megkezdő
dött (KOVÁCS 1939b). Kovács László és Gunda Béla skandináv tanulmányújuk alatt szerzett 
tapasztalataik alapján kidolgozták az Etimológiai Adattár szervezeti felépítését, működési 
módját. 1939 tavaszán létrejött a magyar néprajztudomány központi archívuma. Ezzel egysé
gesítették, átfogóvá és tervszerűvé tették a magyar tárgyi és szellemi kultúra néprajzi kutatá
sát. Intézményessé, rendszeressé és folyamatossá vált a néprajzi gyűjtés, amelynek eredmé
nyeként tárgyak, illetve tárgytípusok kerültek a múzeum gyűjteményeibe, a be nem hozható 
vagy már csak az emlékezetben élő tárgyi világról pedig leírások készültek. Az így gyűlt hi
teles folklóranyagot és a tárgyak életrajzát tükröző dokumentumokat őrzi a kézirattár és az 
Etimológiai Adattár minden gyűjteménye.

A vázolt koncepció alapján létrehozott gyűjtemény alakulásának folyamatát a vo
natkozó jelentések, levelezés, a Néprajzi Értesítőben is közreadott évi jelentések, az Adattá
ri Értesítő közlései, de legfőképpen a kézirattár leltárkönyve alapján követhetjük nyomon.

Az első évtized -  a  gyűjtemény megalapozása
A kézirattár feladatát és gyűjtőkörét, működési elveit a fenti elképzeléseknek megfelelően 
alakították ki és határozták meg, s ez tulajdonképpen máig érvényes. Eszerint a néprajzi kéz
iratos anyag és a dokumentumok gyűjtését elsősorban a magyarság és a magyarsággal együtt 
élő nemzetiségek, másodsorban rokonnépeink és szomszédaink anyagát szem előtt tartva kell 
végezni, ám figyelemmel kell lenni Európa többi népe, illetve a világ népei anyagára is, te
kintettel az Ethnológiai Adattár központi néprajzi archívum jellegére. így mint szakadattár 
folyamatosan gyűjti a Néprajzi Múzeum munkatársainak gyűjtéseit, továbbá minden -  az in
tézmény anyagi támogatásával végzett -  néprajzi gyűjtés egy példányát; elhunyt és élő nép-

7 Lásd még G u n d a  1939a-b; 1939e; 1939h; B a la ssa  1950a-b; 1956.
8 Lásd még Gunda 1939d; 1940.
9 Lásd még D o m a n o v s z k y  1940; Va r g h a  1940; 1953; 1954; G u n d a  1954.

10 Ez később minden néprajzi gyűjteményben egységesen bevezetésre is került. A rendszer ma is alkal
mazott formája Szendrey Ákos, Fél Edit, Morvay Péter, Szolnoky Lajos, Kresz Mária közreműködésé
vel készült el. Vö. M. P. -  SZ. R. A. 1954. 9-13; Forrai 1979-1983.

11 Vö. Domanovszky 1939-1940.



rajzkutatóink néprajzi érdekű helyszíni gyűjtéseinek vagy levéltári jegyzeteinek, kéziratainak 
eredetijét vagy másolatait. Megszerzi a néprajztudomány és muzeológia hazai és külföldi kéz
iratos dokumentumait (eredeti nyelven és fordításban); kéziratos néprajzi cikkeket, tanulmá
nyokat, előadásszövegeket, tervezeteket, javaslatokat; lényeges tudománytörténeti dokumen
tumokat; megszűnő intézmények néprajzi dokumentumait; magánszemélyek néprajzi szem
pontból fontos gyűjteményeit, hagyatékát vagy azok részeit. Végül gyűjti a társadalmi gyűjtő- 
hálózat, a néprajzi szakkörök tagjai által szolgáltatott adatokat; néprajzi pályamunkákat; a pa
raszti írásbeliség emlékeit, népi eredetű feljegyzéseket, tekintet nélkül korukra.

A gyűjteménygyarapítás módja a lka lm i és rendszeres. Alkalomszerű (a korábbi gyakor
latot is követő) a hagyatékok, magángyűjtemények vagy csak egyes kéziratok megszerzése 
ajándékként vagy vásárlás útján, rendszeres a szervezett és irányított néprajzi gyűjtés keretében 
a társadalm i gyűjtőhálózaton keresztül (kérdőíves adatgyűjtések és gyűjtőpályázatok) és a tudom á
nyos gyűjtőhálózat révén (a néprajzos-muzeológus szakemberek rendszeres anyagbeadásaiból).

1939-ben Gunda Béla kezdi a gyűjtemény megalapozását, a leltárkönyv vezetését, 
a kérdőíves gyűjtés megindítását a levelezőhálózat megszervezésével párhuzamosan. 1939 vé
gén számot ad erről: „Eddig kb. 5000 oldal terjedelmű kéziratos anyagot leltároztunk be. 
Részben rendeztük Jankó János nagy értékű finnországi és szibériai jegyzeteit, amely most 
már könnyen kezelhető formában áll a kutatók rendelkezésére. Leltározásra került dr. Szend- 
rey Zsigmond népszokás és babonagyűjtésének három kötete, kb. 750 oldalon, amely főleg 
a régi magyar irodalom adatairól nyújt fontos tájékoztatást. Dr. Dömötör Sándor révén átvet
tük és beleltároztuk a Turul Szövetség néprajzi pályázatára beérkezett munkákat.” (Gunda 
1939f. 422.) Jelentésében beszámol a levelezőhálózat, a kérdőíves gyűjtés eredményeiről. Továb
bi gyarapodást jelez a Néprajzi Múzeum munkatársainak helyszíni kutatásaiból (ezek Kassa 
és Hollóháza környéke, az Ung és a Latorca völgye, Kemenesalja, a Felső-Tisza mente, Haj
dú, Komárom megye, a Szernye-mocsár vidéke). 1939-ben megjelenik a babonaszótár terve, 
az adatgyűjtést a levelezőhálózat segíti (Szendrey-S zendrey 1939). 1940-ben a Néprajzi 
Értesítő (Sz. N. 1940b) szemelvényeket közöl a kérdőíves válaszok köréből, a teljesítménye
ket pedig az éves jelentés értékeli, amely az úgynevezett központi katalógus létesítéséről tá
jékoztat (DOMANOVSZKY 1941). Ez utóbbi tartalmazta volna az ország valamennyi néprajzi 
gyűjteményének -  mind a tárgyi, mind az archivális gyűjteményeknek -  leíró adatait (vissza
utalok az ismertetett Kovács-féle tervezet 5. pontjára). 1940-1941-ben már Némethy Endre 
és Szendrey Ákos dolgozik a kézirattárban. A Néprajzi Értesítőben megjelent beszámolók az 
egész osztály munkájára vonatkozó értékeléseket tartalmaznak: „A levelezőhálózat 319 fő. [...] 
Nagy jelentőségű újítás az osztályon belül az egész országra kiterjedő, egységes elvek szerint 
megindított gyűjtés. Ebben a tár tisztviselői és a vidéki gyűjtemények szakemberei vesznek 
részt. Eddig nagyobb arányú munka Baranya, Borsod, Komárom, Szilágy és Szolnok-Doboka 
megyékben volt. A gyűjtés tehát megyénként történik, a begyűjtött anyag teljesen önállóan 
lesz kezelve és felállítva, vagyis mint belső múzeumi munka, a kutatók számára egyelőre csak 
külön engedéllyel lesz megtekinthető.” (Domanovszky 1942c. 89.) Az úgynevezett megyei 
gyűjtés indítása Domanovszky György nevéhez fűződik. 1939-1940-ben kidolgozott terveze
tében a rendszeres és irányított néprajzi gyűjtések bevezetését, az országos m úzeum i hálózat és a 
tudom ányos gyűjtőhálózat megteremtését sürgeti (Domanovszky 1939-1940.). E célok megva
lósítására -  mint a Néprajzi Múzeum igazgatója -  1942-ben körlevelet bocsát ki.12 A mú-

12 NMI 42/1942. Domanovszky György körlevele.
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zeum évi jelentésében értékeli a helyszíni gyűjtéseket. „Említésre méltó munkát végeztek az 
adattár keretén belül a Kassai Gimnázium, az érdi Népfőiskola és a Csíkszeredái Katolikus 
Gimnázium Mária Kongregációjának tagjai. Nagyobb arányú gyűjtőmunkát végeztek a tár 
tisztviselői Borsod, Komárom, Pest, Szatmár, Szilágy, Szolnok-Doboka, Udvarhely és Zala 
vármegyékben.” (DOMANOVSZKY 1943b. 65.) Ebből az évből maradt ránk egy iratcsomó, 
amely a Magyarságtudományi Intézetben felállítandó úgynevezett „Folklore-kézirattár” tervé
ről és annak meghiúsulásáról szól.13

Ez az esemény jelzi, hogy a szakma még nem igazán tájékozott az Ethnológiai 
Adattár kézirattárának munkájáról, nevezetesen, hogy a gyűjtemény nemcsak a tárgyak életé
re vonatkozó adatgyűjtéseket tartalmaz, hanem a szellemi kultúra, a folklór területéről is gaz
dag kéziratos forrásanyaggal rendelkezik.

1943-ban a levelezőhálózat 315 fős, a kézirattár leltározott állománya pedig 700 
tétel (D o m a n o v s z k y  1943c). A munkába álló gyakornokok közül Kresz Mária, Borzsák End
re, Babus Jolán is segíti Némethy Endre kézirattári munkáját. Az Ethnológiai Adattár addigi 
működéséről külön beszámoló jelent meg a Néprajzi Értesítőben (Sz e n d r e y  1943). Ez 930 
leltározott kéziratról tesz említést, a valóságban azonban a Domanovszky által közölt 700 té
tel, 22 000 kéziratos oldal szerepel a leltárkönyvben 1943 végén, s ez így is marad 1945-ig. 
A különbség 230 tétel. Ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy az előkészítő, rendezőmunka 
befejeződött, de a leltárkönyvi bejegyzés nem történt meg. A múzeum 1945-ben a háború 
nyomait próbálja túlélni és eltüntetni. A gyűjteményi csomagoló, ellenőrző munkákban 
Némethy Endre mellett részt vesz Bánó István. A muzeológiai feldolgozómunka eredménye
ként a leltározott állomány 150 Folklore Fellows- (a folklórkutatók szövetsége) gyűjtés kéz
iratával gyarapszik.

1946 az átmenet éve, az intézmény a háborús károk számbavételével foglalkozik.14
1947-ben a Néprajzi Múzeum önálló intézmény lesz, s ezzel új fejezet kezdődik a 

kézirattár történetében is: Ekkor foglalják írásba az intézmény Domanovszky által kialakított 
szerkezeti felépítését, amelyben az Ethnológiai Adattár a múzeum egyik osztályaként szere
pel, a kézirattárnak pedig két gyűjteménycsoportja van, azaz a tárgyi anyag írásbeli kiegészí

13 NMI 56/142. Korompay Bertalan „Folklore-kézirattár” terve és Domanovszky György véleménye a ter
vezetről. Domanovszky György mint a Néprajzi Tár megbízott igazgatója nem támogatja Korompay be
adványát. „Véleményes jelentésében” az alábbiakat írja: „Korompay Bertalan beadványa abból a hibás, 
de már régen el is avult elvből indul ki, amely a folklórét a tárgyi néprajztól szigorúan elkülöníti. Csak
is így juthatott ahhoz az elgondoláshoz, hogy egy önálló folklore-kézirattár állíttasson fel. Ez azonban 
azért is meglepő, mivel Korompay Bertalannak mint a Néprajzi Tárhoz beosztott tisztviselőnek tudnia 
kellene, hogy az 1939-ben létesített Ethnológiai Adattárban a folklore anyag épp úgy elhelyezést nyert, 
mint a tárgyi néprajz. Tisztában kellene lennie továbbá azzal is, hogy a folklore anyag igen tekintélyes 
része zenével kapcsolatos, és az egyetlen népzenei intézet ugyancsak a Néprajzi Tár keretén belül mű
ködik. Mindezek szorosan egymásba kapcsolódnak, és egymástól el nem választhatók. E kérdéseket 
több ízben megvitattam a múzeum tisztviselőivel, így Korompay Bertalannal is. Ennek ellenére és tud
tom nélkül mégis a fent jelzett beadvánnyal fordult a Miniszter Úrhoz. A fentiek előrebocsájtása után 
legyen szabad jelentenem, hogy Korompay elképzelése, amennyiben önálló folklore-kézirattár felállítá
sát szorgalmazza, nem ajánlatos, mert tudománytalan, hibás törekvés.”

14 Domanovszky György lemondása után Szendrey Ákos, Lajtha László, végül Vargha László lesz az in
tézmény igazgatója. Lásd erről NM I 12/1946, NMI 7/1947, NM I 35/1947.



tése és folklóranyag.15 Az intézmény helyzete megszilárdul, javulnak a személyi és tárgyi fel
tételek is, megélénkül a gyűjtőmunka (FÉL 1954). Ekkor már Vargha László az igazgató, a 
kézirattárat pedig 1948-tól Bánó István vezeti, a gyűjteményben dolgozik továbbra is Néme- 
thy Endre, valamint fényképgyűjteményi munkája mellett Farkass Endre is. A szokásos évi 
jelentés 2327 tétel, közel 13 000 oldalnyi gyarapodásról számol be, a leltárkönyvben azon
ban csak 1260 tétel szerepel 1948 végén. Az új anyagok közt különösen értékesek Arany Já
nos, Baráthosi Balogh Benedek, Xántus János, Biró Lajos, Kodály Zoltán kéziratai, ezen kí
vül 3 céhlevél és 48 eredeti népi kézirat -  Bánó István győri és kiskunhalasi gyűjtése, vala
mint a Nagy Czirok Lászlótól részben megvásárolt, részben ajándékba kapott halasi népköl
tők kéziratai s végül az Igazságügyi Minisztérium népi jogszokásgyűjteménye. Az Etimoló
giai Adattár munkatársai tevékenyen részt vesznek az országos kutatásokban, így a centená
riumi 48-as gyűjtésben, a megyei gyűjtésekben és a bukovinai székelyek körében szervezett 
kutatásokban.16 A helyszíni gyűjtések szöveges anyaga a kézirattárba kerül. Megkezdődik a 
gyűjtemény szakkatalógusának kiépítése, amely ekkor még csak húsz témakört tartalmaz.17 
A fő témaköröket A magyarság néprajza fejezetei alapján jelölték ki, és a Néprajzé bibliográfia 
munkálatainál is figyelembe vették. Folytatódik a gyűjteményi revízió és anyagrendezés, így 
például a kutatótáborok anyagának rendezőlistái is ekkor készülnek.18 A revízióval párhuza
mosan bizonyos mértékű profiltisztítást is végrehajtottak. 1948-ban ugyanis új gyűjtemény 
alakul a tudománytörténeti érdekű levelezés anyagából: az Etimológiai Adattár dokumentá
ciós gyűjteménye (jelzete EAD), ahová az intézménytörténeti levelezés került. A könyvtár
ban helyezték el a centenáriumi 48-as gyűjtés során a múzeumba került népi olvasmányok 
példányait (ponyvák, kalendáriumok, énekeskönyvek), azokat is, amelyek kéziratos bejegyzé
seket tartalmaznak. Ezzel azonban nem csökkent számottevően a leltározatlan kéziratok 
mennyisége. A kézirattár gyarapodása következtében olyan mértékben nőtt a leltározási le
maradás, hogy 1948 végén a feladatok elvégzésére Bánó István a létszám fejlesztését kéri.19

A helyszínen gyűjtött adatok, a kérdőíves gyűjtés kezdeti eredményei s a hagyaté
kok módszeres, tervezett feltárása és megszerzése jellemzi tehát a gyűjteményi munka első 
évtizedét. A leltározott állomány 1869 tétel, s legalább kétszer ennyi a feldolgozásra váró 
kézirat. Megkezdődik az utalók, katalógusok kiépítése. Az eredményekről a Néprajzi Értesí
tő folyamatosan beszámol.

15 Lásd NMI 46/1947. A Néprajzi Múzeum szervezeti felépítése (belső körlevél); és NMI 61/1947. A Néprajzé Mú
zeum költségvetési tervezete az 1947-1948. költségvetési évre. Ebben az iratban szerepel: „A Néprajzi Múzeum önál
lósítása, a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa határozata és a vallás- és közoktatásügyi miniszter 121.687- 
1946. VI. sz., 1946. X. 19-én kelt rendeleté alapján folyamatban van.” Az iratokat dr. Vargha László, a 
Néprajzi Múzeum önállósítása megszervezésével megbízott vezető írja alá 1947. március 28-án.

16 Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 100. évfordulójára, 1947-1948-ban végzett országos 
néprajzi gyűjtést nevezik centenáriumi 48-as gyűjtésnek vagy csak 48-as gyűjtésnek; a már említett me
gyei gyűjtéseket Domanovszky György kezdeményezte, vö. D o m a n o v s z k y  1939-1940; a bukovinai 
székelyek körében végzett kutatásról a beszámoló jelentéseket, kimutatásokat lásd NMI 106/1948. szá
mú iratcsomóban.

17 NMI 116/1947. A Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattárának szakkatalógus rendszere.
18 Lásd NMI szám nélkül/1948. Jelentés a Néprajzi Múzeum 1948. évi állapotáról és működéséről 

(12-13. oldalon az Etimológiai Adattár tevékenysége); ad EA3/1949. Jelentés a Néprajzi Múzeum 
Etimológiai Adattára 1948. évi állapotáról és működéséről.

19 Lásd EA 3/1949. Az Etimológiai Adattár 1949. évi munkaterve.
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A második évtized -  szervezett gyűjtések
1950-től a kézirattár új munkatársai Kovács Ágnes, Vajda Judit, Morvay Péter, vezetője pe
dig K. Kovács Péter.20 Megélénkül a gyűjtő-, a muzeológiai és a tudományos feldolgozómun
ka. Új munkaszobákba költözik az Ethnológiai Adattár, a gyűjtemények megnyugtatóbb el
helyezést és új tárolóberendezéseket, felszereléseket kapnak. A költöztetés rendezőmunkák
kal párosul. A munkatársak jelentéseiből tudjuk, hogy már készül a leltározott kéziratos állo
mány szerzői, földrajzi és szakmutatója (Vajda 1950; Morvay 1951; Kovács-M orvay 1951). 
Ebben az évtizedben rendezi Kovács Ágnes a Kálmány-hagyatékot, amely még 1920-ban ke
rült a múzeumba.21 Ekkor vásárolja meg a kézirattár Nagy Czirok László gyűjtései további 
részét és a halasi népköltők kéziratos könyveit. Morvay Péter a kérdőíves gyűjtés megújításá
hoz kérdőíveket készít, amelyek a továbbiakban folyamatosan megjelennek az Adattári Érte
sítőben (Morvay 1952a-b; 1953b; 1953a; stb.) 1952-ben hirdeti meg először az Ethnológiai 
Adattár az országos néprajzi pályázatot. A Múzeumok és Műemlékek Országos Központja 
(MMOK) 1950-től új, országosan egységes nyilvántartási rendszert vezet be, körlevelet ad ki 
„a Néprajzi Múzeum és a területi múzeumok folyamatos és kölcsönös kapcsolatának foko
zott mérvű biztosítása ügyében”.22 1951-ben az MTA Néprajzi Bizottsága körlevelekben ren
delkezik a kutatási tervek készítéséről (az ötéves tervek korszaka kezdődik ezzel), a kutató
munka összehangolásáról, a gyűjtések beadási kötelezettségéről, a munkaközösségekről.23
1952-ben elkészül az osztály szervezeti és működési szabályzata. Itt már csak az egységes 
kéziratgyűjtemény szerepel. A „tárgyi anyag írásos dokumentációja” őrzésére és gondozására 
megalakul a nyilvántartás szervezeti egysége mint a műtárgy-gyűjtemények központi kataló
gusa (leírókartonnal, földrajzi és szakmutatóval). Külön szervezeti egység a gyűjtésszervezés, 
új gyűjtemény a statisztika- és térképgyűjtemény.24 A szervezeti egységek tisztázzák gyűjtési 
köreiket. Az Ethnológiai Adattár és a Népzene Osztály között a folklóradatok gyűjtéséről, il
letve a meglévő anyag megosztásáról létrejött egyezség szerint a kézirattárba kerül mindaz, 
amihez leírt szokás, magyarázat kapcsolódik, a tisztán népzenei anyag (dallamlejegyzések, 
hangzó anyag) pedig a Népzene Osztályra. A meglévő leltározott állományt a két gyűjtemény 
kölcsönösen átnézi, a profiljába tartozó adatokat kimásoltatja, vagy csak meghivatkozza.25
1954-ben újabb szervezeti és működési szabályzat készül, amely a kéziratgyűjtemény szakka
talógus-rendszerét (ekkor már harminckét témakörből áll) és használati szabályzatát is tartal
mazza.26 Minden későbbi szabályzatnak ez az alapja. Balassa Iván és Szendrey Ákos szűksza
vú beszámolói ismertetik az 1950-es évek munkáját, kiemelten a levelezőhálózat és a népraj
zi pályázat eredményeit (Balassa 1954b; 1955b; Szendrey 1957; 1958; 1959; Szendrey-

20 A Néptudományi Intézet megszüntetésével több kutatót a Néprajzi Múzeumba helyeztek át, köztük K. 
Kovács Pétert és Morvay Pétert.

21 Kálmány Lajos halálával és hagyatékával kapcsolatban a gyűjteményben fennmaradtak Móra Ferenc, 
Fejérpataki László és Sebestyén Gyula levelei, lásd EA 2970 leltári szám alatt.

22 Lásd EAD szám nélkül/1950.
23 Lásd EAD szám nélkül/1951. A munkaközösségek munkájának összehangolásáról; EAD szám nélkül/ 

1952. Felhívás az 1952. évi tudományos kutatási tervek elkészítésére.
24 A statisztika- és térképgyűjteményhez lásd Molnár Balázs: Régi térképek statisztikai, kéziratos források jelentő

sége a néprajztudományban. Kézirat, EA 13333. 1-8.
25 NMI 863-0182/1952. Az Ethnológiai Adattár szervezeti és működési szabályzata; benne; „Belső pro

fil kialakítása az Adattár és a Népzenei Osztály között”.
26 Lásd ad EA 13/1955 iktatószám alatt.



ViNCZE 1956). 1959-ben Manga János a múzeum éves beszámolójában Biró Lajos és Her
man Ottó hagyatékának rendezését emeli ki.27

Ebben az időszakban több kutatási programban vesznek részt a múzeum munka
társai: így például folytatódik a bukovinai székelyek néprajzi vizsgálata (ORTUTAY 1947; DÉGH
1955-1960; B e l é n y e s y  1958), a migráció kutatása. Új témák és területek (O r tu ta y  1949) 
néprajzi vizsgálata folyik a különböző munkaközösségek keretében, amelyekben szintén je
len vannak a múzeum szakemberei (az MTA Néprajzi Bizottsága által javasolt néprajzi mun
kaközösségek: földművelési, bibliográfiai, népköltészeti, történeti néprajzi stb.). Más intéz
ményekkel közösen végzett programok is voltak (például a táncgyűjtés és népszokásgyűjtés a 
Népművészeti Intézettel közösen). Ezek a kutatások tetemes külső dotációt, különböző cél
hiteles pénzügyi támogatást kaptak. A múzeum saját kezdeményezésében indul a tiszaigari 
kutatás,28 valamint Tiszaigar mellett kiemelten említhetők még az Őrségben, Nyírségben, 
Völgységben, Átányon, Bodonyban és Magyarhomorogban végzett monografikus kutatások, 
tárgygyűjtések (V in c z e  1950; Balassa  1955a; M orvay  1951; F é l - H o f e r  1961b; 1964; 1967). 
A terepmunka eredményei természetesen a múzeumokba kerültek, hiszen az adatgyűjtések 
beadásával pontosan elszámoltatták a munkatársakat, s kölcsönösségi alapon ugyancsak meg
kapta a múzeum a vidéki kollégák gyűjtéseinek egy példányát is. A megállapodások alapján 
az egyetemi intézetekkel, tanszékekkel is folytak cserék, s ezek is a gyűjteményt gyarapítot
ták. A kapcsolatrendszer jól működött (egészen az 1970-es évek közepéig), s végül is ez tet
te lehetővé, hogy az Ethnológiai Adattár s így kézirattára is valóban a magyar néprajztudo
mány központi intézményévé vált, amely számos kézikönyv, tanulmány, monográfia stb. alap
vető forrásául szolgál.29 Elmondhatjuk, hogy 1949-1959 között megvalósul a rendszeres 
néprajzi kutatás és a gyűjtemények tervszerű gyarapítása. A szervezett, irányított néprajzi 
gyűjtések sorában kiemelkedő jelentősége van a társadalmi gyűjtőhálózat munkájának, s ezen 
belül az országos néprajzi pályázatnak, amelyet 1952-től önálló szervezeti egységként a gyűj
tésszervezés irányit. A második évtizedben 3202 tétellel gyarapszik a gyűjtemény, leltározott 
állománya összesen 5071 tétel.

A harmadik évtized -  anyagrendezés
1960-1969 között viszonylag nyugalmas időszak következett az Ethnológiai Adattár s így 
a kéziratgyűjtemény életében: „csak” a felhalmozódott kéziratos anyag rendezését, feldol
gozását volt hivatott elvégezni az ekkor véglegesült, egységesült katalógusrendszerek és 
nyilvántartási előírások alapján. A 1962-es szervezeti és működési szabályzat már a kézirat
tár használati rendjét is rögzíti. Az új szakkatalógus harminchárom, római számokkal jel
zett tárgycsoportot tartalmaz. További viták után 1966-ban már csak egy-egy nagyobb

27 NMI 863-02-01/1960. Manga János: Jelenlés a Magyar Nemzeti Múzeum -  Néprajzi Múzeum 1959. évi tervtel- 
jesitéséről.

28 Az éves munkajelentésekből tudjuk, hogy ezekben a kutatásokban (más intézmény által szervezett és 
belső kutatóprogramokban egyaránt) részt vettek a múzeum munkatársai, köztük az Ethnológiai Adat
tárban dolgozók is. Lásd erről a következő jelentéseket az Ethnológiai Adattár belső levelezésében: EA 
43/1950, EA 178/1950, EA 2/1953.

29 NMI 863-0206/1959. Domanovszky György: Tájékoztató a Néprajzi Múzeum anyagáról, működéséről és terve
iről (56 oldal); NMI ad 863-0206/1959. K. Kovács Péter: Ethnológiai Adattár. Jelentés a Néprajzi Múzeum 
történetéről, munkájáról szóló összesítéshez (22 oldal).
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tárgykör alcsoportokra osztását finomítják.30 1967-ben az Ethnológiai Adattár kiadja vég
legesített szakrendjét, mely „kötelező útmutatásul szolgál a magyar muzeológusoknak” 
(Ú t m u t a t ó  1967. 2). A kézirattár vezetője K. Kovács Péter. Ő  indítja el az Ethnológiai 
Adattár növedéknaplójaként az Ethnológiai Adattár átmenő leltárkönyvét (rövidítve: 
ÁEA). Ebbe a növedéknaplóba jegyzik az adattári gyűjtemények vásárlás vagy ajándék út
ján megszerzett dokumentumait. 1961-től a korábbi, még leltározatlan kéziratok, hagya
tékok adatait is ebbe a növedéknaplóba vezetik be, új átmenő (ideiglenes) leltárszámmal. 
Az évtized második felében újabb gyarapodási hullám jelentkezik, ekkor kezdődnek el a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum megvalósítását szolgáló előkészítő kutatások, a népi építé
szeti és műemléki felmérések. Ezeket az Országos Műemléki Felügyelőséggel közösen vé
gezték a Néprajzi Múzeum munkatársai és a vidéki múzeumok néprajzkutatói. Közel 
2100 népi építészeti felmérés egy-egy példánya található a kézirattárban és az Országos 
Műemléki Felügyelőség archívumában. E hatalmas munka költségeit külön célhiteles 
pénzkeret biztosította (kiszállási költségek, utazás, tárgyvásárlás, fényképezés, gépelés, 
rajzoltatás).

Ebben az évtizedben megalakult a MTA Néprajzi Kutató Csoportja,31 és átvette a 
múzeumtól a szakma egészét érintő vállalkozások és a folklórkutatás irányítását, a Magyar nép
rajzi atlasz, A magyarság néprajza, a Magyar néprajzé lexikon, a Magyar népmesekatalógus, a Mondakata
lógus munkálatait. Az intézet terveinek reális alapját tehát a Néprajzi Múzeum korábbi fel
adatvállalásai biztosították. A két intézmény között létrejött megállapodás szerint az intézet 
az Ethnológiai Adattár számos kataszterét (tulajdonjog-átruházással, kölcsön vagy tartós le
tétbe) megkapta, és a múzeum több munkatársát magával vitte, főleg a folklórkutatókat. 
A megállapodás alapján a további gyűjtések is a múzeumi gyűjteményekbe kerülnek, a cso
port nem állít fel külön archívumot.32 Az átadott gyűjteménycsoportok, úgynevezett archívu
mok, katalógusok és kataszterek: a Történeti Néprajzi Archívum, a Sámánhit Archívum, a 
Mondakatalógus, a Népmesekatalógus, a Magyar Néprajzi Atlasz kérdőíves válaszanyaga, az 
Esztendő Napjainak Néphit Adasza (ENNA) kérdőíves gyűjtései stb.33 A fentiek anyagát jó
részt publikálták a szerzők, illetve gyűjtők, de többnyire már az MTA Néprajzi Kutató Cso
portja berkeiben. A megállapodás 1969-ben felbomlott, az intézet létrehozta saját archívu
mát, s a kölcsönzött folklórgyűjteményeken túl további forráscsoportokat kért örök letétbe. 
Az érintett egységek az alábbiak: Mondakatalógus, Népmesekatalógus, Népköltészeti szöveg
kataszter, Népszokás kataszter, Népi sportjáték kataszter, Néptánc kataszter, Népi gyermek- 
játék kataszter. A fentiek közül az első három gyűjteménycsoportot adta át a múzeum, mivel 
azokból voltak másolati példányai.34

30 A szakmutató vitájához lásd az ad EA 12/1966-8 iktatószámú iratcsomót.
31 Első lépcsőként -  1963-tól -  az tanszéki kutatócsoport volt, amely majd 1967-ben lesz önálló MTA 

Néprajzi Kutató Csoport, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának tudományos intézete.
32 Vö. NMI 863-2310/1963. „Megállapodás, mely a Néprajzi Múzeum és az ELTE Néprajzi Intézetének 

Akadémiai Kutatócsoportja között köttetett, a két intézmény munkájának összehangolásáról.”
33 A kéziratgyűjtemény adatainak és könyvészeti adatoknak feldolgozásából készültek el ezek a külön 

nyilvántartó füzettel rendelkező kis gyűjtemények. A Történeti Néprajzi Archívum levéltári kutatás 
eredménye volt, kiadatlan középkori történeti források adatait tartalmazta.

34 Lásd NM I 592/1969. Ortutay Gyula és Hoffmann Tamás levélváltása; EA 9/1969. K. Kovács Péter je
lentése az előzményekről és az érintett kataszterekről; NMI 60/1970. Hoffmann Tamás együttműkö
dési javaslata.
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A harmadik évtizedben befejeződött Herman Ottó, Kálmány Lajos, Gönczi Ferenc 
hagyatékának, valamint a táj- és népkutató táborok anyagának rendezése és leltározása. Az új 
szerzemények sorában legjelentősebbek a népi építészeti és műemléki felmérések. A tíz év 
folyamán 4321 leltárkönyvi beírás történt, így 1969 végén a leltározott állomány 9392 tétel. 
A szakmutatórendszer kidolgozása az időszak másik fontos eredménye. A kéziratos források 
részletes tartalmi feltárása ma is e rendszer szerint történik, minden néprajzi gyűjteményben 
alkalmazzák.

A negyedik évtized -  költözés
Az MTA Néprajzi Kutató Csoport megalakulása és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum önállósu
lása és kiválása a Néprajzi Múzeum keretéből jelentősen csökkentette a százesztendős intéz
mény szakmai irányító szerepét, megváltoztatta a múzeum feladatait és lehetőségeit (H o f f 
m a n n  1969; 1972; K o d o l á n y i  1973).

Az évtized még egy nagy változást hozott 1975-ben, amikor a Néprajzi Múzeum a 
jelenlegi épületbe költözött. Az események befolyásolták a kézirattár helyzetét, szerepét, fel
adatait is. A Kossuth térre való átköltözés után a múzeum egy mozgalmas, nyitott, kiállításo
kat bemutató intézmény szerepét vállalta fel. Ennek megfelelően nagyobb hangsúlyt kapott a 
kézirattár szolgáltató szerepe (közönségszolgálat, kiállítások, közművelődési programok, tudo
mányos népszerűsítő feladatok: előadások, filmvetítések stb.). A muzeológiai munka a gyűjte
mény revízióját, a költözködés előkészítését és gyakorlati lebonyolítását jelentette. A gyűjte
ményben K. Kovács Péter mellett dolgozott egy-egy évig Paksa Katalin, majd Medgyes Éva s 
végül Forrai Ibolya, aki 1973-ban K. Kovács Pétertől átvette a gyűjtemény vezetését. A kéz
irattár 1974. augusztus 8-án költözik át a Kossuth téri épületbe, több mint 500 csomagban.35

A gyűjtemény leltározott állománya ekkor 10 156 tétel, s tetemes mennyiségű a lel- 
tározatlan anyag: az 1961-1972 között növedéknaplózott ÁEA-tételek, az országos néprajzi 
gyűjtőpályázat 1954-1972 közötti dolgozatai, a tudományos gyűjtőhálózat néhány régi és 
1971-1972 közötti gyűjtéseinek kéziratai.36

1969-1979 között folytatódott az aprólékos rendező és feltáró adattári munka, első
sorban a népi építészeti és műemléki felmérések leltározása. 4808 tétellel gyarapodott a gyűj
temény, a leltározott állomány 14 200 tétel. Ezzel párhuzamosan növekedett a mutatók, kata
lógusok készültsége is. 1978-ban elkészült a kéziratgyűjtemény katalógusa, mely 1979-1983 kö
zött három kötetben megjelent. A katalógus a kézirattár 1-13 090 tételszámok közötti állomá
nyának címjegyzékét, szerzői és földrajzi mutatóját tartalmazza (F o r r a i 1979-1983).

Az ötödik évtized -  raktári rend, leltározások
1980-as években a kézirattár és az Etimológiai Adattár minden gyűjteménye megfelelő rak
tári elhelyezést nyert. Az 1975-ös költözés tehát korszakhatár a raktározás tekintetében is. 
A Könyves Kálmán körúti épületben előbb a munkaszobákban tárolták a kéziratokat. Csak

35 A részletes adatokat lásd az EA 5183/1974 iktatószám alatt található revíziós és csomagolási jegyzék
ben.

36 Lásd EA 5317/1973 iktatószám alatt: A kéziratgyűjtemény átadás-átvételi jegyzőkönyve (1973. augusz
tus 31.), benne a leltározatlan anyagok részletes jegyzéke.
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1958-ban létesült külön raktár a gyorsan gyarapodó gyűjtemény számára, ez azonban 1975- 
re zsúfolásig megtelt.37 A Kossuth téri épületben -  házon belüli többszöri költözés után -  
végül korszerű és biztonságos elhelyezést nyert a kézirattár. A kéziratok tárolására szolgáló 
tűzbiztos fémszekrények könnyen kezelhetők. A numerikus rendben elhelyezett kéziratok 
könnyen hozzáférhetőek. A szekrények oldalán helymutató kartonok tájékoztatnak egy-egy 
szekrény tartalmáról. A raktár kapacitása a jelenlegi kéziratállomány befogadására alkalmas, 
lassú gyarapodást feltételezve még kb. 3 -5  évig elegendő is lesz. A raktárterület adott, nem
igen bővíthető, legfeljebb a fölfelé való terjeszkedés lehetősége áll fenn, az összes járulékos 
szükségletével együtt (speciális szekrények, létrák stb.). A raktári rendezőmunka, anyagmoz
gatás személyi feltételei csak részben adottak, ugyanis a kézirattárnak nincs külön raktárke
zelője, egy fő látja el az összes kéziratos gyűjtemény raktározási feladatait.

Az 1980-as években a múzeum tevékenysége alapvetően kiállításcentrikus volt. A kéz
irattár kiszolgálta az időszaki kiállítások és az állandó kiállítás rendezése során felmerült igé
nyeket, elsősorban az adatszolgáltatáshoz szükséges gyűjteményfeltáró, -rendező munkálatok
kal. Önálló kiállítást is rendezett: 1982-ben Gönyey Sándor munkásságát fotókiállításon mu
tatta be, majd 1989-ben a népi írásbeliség emlékeit (kéziratos népköltészeti gyűjteményeket, 
énekeskönyveket, naplókat, önéletírásokat) állította ki.

1980-1989 között jelentős a szakemberek által végzett helyszíni gyűjtések száma, 
amelyet a múzeum munkatársai a Falusi és mezővárosi társadalom gazdasági és kulturális rétegződése 
kutatási témához kiválasztott településeken végeztek. Bajnán és Mezőkövesden félbeszakadt 
a kutatómunka. Befejezeden maradt a Szilágyi Miklós által gyűjtött kisújszállási interjúsoro
zat is. Besenyőtelken több mint száz életútinterjú készült. A kutatások nyomán kiállítások, ta
nulmányok is születtek (Molnár 1989; Őrszigethy-Szuhay 1990). Ebben az évtizedben új
ra előtérbe került a levéltári kutatás, amely a kéziratgyűjteményből kiválva önálló gyűjtemény 
keretei között folytatódott (Benda 1988a; 1995).

A raktári rend kiépítése, a munkaszobák és katalógusok elhelyezése 1986-ban be
fejeződött, emellett folytatódott a leltározadan állomány feldolgozása is. A rendező-, feltáró
munkálatokat Forrai Ibolya és Kerékgyártó Adrien végezte. A tíz év alatt rendezett, szaklel
tározott anyag összetétele: a pályázatokra 1965-1980 között érkezett dolgozatok -  6707 té
tel; az ÁEA-tételek közül régiek és az 1978-1988 közötti új vásárlások, ajándékok -  1680 
tétel; a tudományos gyűjtőhálózat 1978-1988 közötti helyszíni gyűjtései -  462 tétel.

Ekkor tehát 8849 kéziratos tétel rendezése és leltározása készült el, csaknem any- 
nyi, mint az első három évtizedben együttesen volt, de a leltári lemaradásokat így sem sike
rült megszüntetni. A katalógusok azonban naprakészek. A leltározott tételek számítógépes 
adatrögzítése is megkezdődött. A leltározott állomány 23 049 tétel.

Hatodik évtized -  szervezeti változások, közönségszolgálat, állagvédelem
A jelen évtizedben mérséklődtek a kézirattár sürgető állagmegóvási gondjai. A Könyves Kál
mán körúti épületben csak 1-2 évenként végzett gázosítás védte az úgynevezett múzeumbo
garaktól a kéziratokat, egyéb állagmegóvó intézkedés nem volt. 1965-1970 között működött 
a könyvtár keretében egy könyvkötő műhely Simon Imola képzett restaurátorral. Ö ellenőriz

37 Vö. EA 2/1953 iktatószám alatt K. Kovács Péter: Az Etbnológiai Adattár fejlődése, problémák és szükségletek 
NMI 863-0206/1959. 16-17. A már hivatkozott jelentés ismerteti a raktározás, állagmegóvás helyzetét.
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te a fertőtlenítéseket, melyek 1975 után évi két alkalommal rendszeresen történtek. Emellett 
évi egyszeri nagytakarítást is végeztettünk a kéziratraktárban. Az 1990-es években gyökeres 
változást hoz a folyamatos állagmegóvás. 1994-től papírrestaurátor dolgozik a gyűjtemény
ben, 1996-ban papírrestaurátor műhely létesül, majd 1998-ban szervezetileg a Restaurátor 
Osztályhoz kerül. A Művelődési Minisztériumtól elnyert pályázati támogatással létesített mű
hely újabb pályázati támogatásokkal szerezte be a napi munkájához szükséges felszerelést, 
vegyszereket. Elsőként a Badacsonyi hegyközség rendtartása, majd 18-19. századi kéziratos éne
keskönyvek teljes restaurálása, a Kálmány-hagyaték, a Baráthosi-hagyaték, gazdasági naplók 
tisztítása, savtalanítása történt meg. Természetesen a műhely más gyűjtemények papíranyagá
nak állagvédelmét is ellátja (könyvtár, rajzgyűjtemény, térképgyűjtemény, szokásgyűjtemény 
stb.), folyamatosan végzi a kiállításra kerülő rajzok, fényképek stb. restaurálását, amely -  fő
leg nagy kiállításoknál -  jelentős munkaidőt emészt fel. Egy fő restaurátor nem tudja teljesí
teni a múzeum valamennyi gyűjteményében felmerült igényeket, sőt valójában a kézirattár
ban szükséges feladatok ellátásához is kevés.

A folyamatos állagmegóvási, restaurálási munkákat a revízió során feljegyzett ada
tok alapján ütemezzük. Általában 10-15 ezer lapnyi anyag tisztítása végezhető el egy év alatt, 
azonban ha egy-egy darab teljes restaurálására is szükség van, ennél jóval kevesebb. A múlt 
századi vagy korábbi papírok általában jó állapotban vannak, csak porosak. A 20. századi sa
vas papírok azonban töredeznek, kivált ha gomba, penész vagy egyéb fertőzés éri őket. A sav- 
talanítást tehát az állomány nagy részében el kell végezni.

1990-es években számottevően megnőtt a közönségszolgálat. 1975-ig, a múzeum 
átköltözése előtt közönségszolgálat keretében főként a szakemberek látogatták és kutatták a 
gyűjteményt. Külön kutatószoba állt a kutatók rendelkezésére. A közönségszolgálat a mun
kaidőnek csak kb. 20%-át vette igénybe, mivel a délelőtti órákban semmilyen félfogadás nem 
volt. Ez a helyzet az átköltözés után gyökeresen megváltozott. A társadalmi érdeklődés ha
talmasan megnövekszik a Kossuth téren inkább szem előtt lévő intézmény munkája és gyűj
teményei iránt, az egyetemi oktatás (gyűjteményismertető előadások, tárlatvezetések, szakmai 
gyakorlatok stb.) is jobban épített -  és joggal -  a múzeum szolgáltatásaira, s ez részben a kö
zönségszolgálat aránytalan megugrását eredményezte: a kéziratgyűjteményben tízszeresére 
emelkedett a tételforgalom.

1994-ben összeállítottam a kézirattár 15 évi gyarapodását jellemző adatsort. E sze
rint 1980-1994 között a leltározott állomány 11395 tétellel gyarapodott (EA 14201-től EA 
25596-ig), az alábbi összetételben:

A tudományos gyűjtőhálózat révén érkezett 941 tétel; az 1980-1994 közötti évek
ben benyújtott pályamunkák száma 4041 tétel; ajándék 562 tétel; vásárlás 191 tétel (össze
sen 5735); a régi anyag leltározásából származó gyarapodás anyagában a hagyatékok száma 
882 tétel; az 1965-1979 közötti évek pályamunkáinak száma 4778 tétel (összesen 5660).

A fenti adatsorból kitűnik, hogy az előző 15 esztendőhöz képest csökkent a pálya
munkák száma. Ezt a tendenciát a közelmúlt évek számadatai is megerősítik (például 1998- 
ban csak 160 pályamunka érkezett). Szembetűnő, hogy a vásárlással megszerzett kéziratok 
száma sokkal kisebb, mint az ajándékba kapottaké, tehát örvendetesen megmaradt még vala
mi a régebben sokkal jellemzőbb adományozási kedvből. A gyarapodásban jelentős a tudo
mányos gyűjtőhálózat aránya is, főleg ha meggondoljuk, hogy mindössze 20-30 szakember
től származik a közel 1000 kézirat. A tudományos gyűjtőhálózatból származó kéziratok szá
ma az utóbbi két évtizedben folyamatosan csökkent, mivel a vidéki múzeumok csak kivéte



Kéziratgyűitemém 623

les esetekben küldték meg a kézirattárnak gyűjtéseiket. Megszűntek az egyetemekkel való 
csereegyezmények is. Kérdés, hogy ez mennyiben változtatja meg az Ethnológiai Adattár 
központi archívum létét.

Az előző évtizedhez képest a kézirattár feladatai módosultak, elsősorban a meg
növekedett közönségszolgálat, a kiállítások kiszolgálása és a számítógépes adatbázis építése 
miatt. Miközben a feladatok mennyisége fokozódó minőségi követelmények mellett növeke
dett, a személyi feltételek nem javultak. Ma már csak egy fő látja el a raktárkezelői teendő
ket az Ethnológiai Adattár összes kéziratos gyűjteményében (rajz, EAD, inventárium, statisz
tika, térkép), és ez nem elegendő a kiállítások és a közönségszolgálat ellátásához, valamint 
egyidejűleg a raktári rend fenntartásához. A széles körű adatszolgáltatás, a folyton növekvő 
tételforgalom állandó anyagmozgatással jár, ehhez azonban raktárkezelő kellene a gyűjte
ményben. Csökkent a részmunkaidős munkatársak létszáma, következésképpen a kéziratok 
alapfeldolgozásához tartozó sok apró munka elmarad, például a tulajdonjogi pecsételések, 
lapszámozás, leltári szám pecsételése stb. A számítógépes adatbázis építésének üteme is las
sul (4 órás szerződéses munkatárs végzi 1996 óta). A fenti munkaerőgondok ellenére az évi 
gyarapodások nyilvántartási munkáin kívül folytatódott a rendezetlen átmenő leltári tételek, 
hagyatéki anyagok feldolgozása is.

1990-1999 között a gyűjtemény gyarapodását a néprajzi pályázatra érkezett dol
gozatok biztosítják, miközben a szakemberek helyszíni gyűjtéseinek száma (ti. amit beadtak 
a kézirattárba) egyre kevesebb. A szakemberek kutatási eredményei (adatgyűjtések, tanulmá
nyok, feldolgozások) a különböző OTKA-pályázatok révén kerülnek a gyűjteménybe, rész
ben pótolva a tudományos gyűjtőhálózat hiányzó, illetve elmaradó gyűjtéseit. Legjelentősebb 
ezek sorában a Barabás Jenő kezdeményezte Délnyugat-Dunántúl mikrotájainak néprajzi kutatása 
program közel 500 tételnyi kézirata. Számos eredeti kéziratos forrást is vásároltunk, főleg er
délyi memoárokat. Az elmúlt tíz év alatt 4968 leltárkönyvi bejegyzés történt, ezzel a leltáro
zott állomány elérte a 28 017 tételszámot.

A kézirattár nyilvántartása, katalógusai
A kézirattár szakleltárkönyvvel ellátott önálló gyűjtemény. A leltározás és feldolgozás az 1939- 
ben bevezetett új muzeológiai elveknek megfelelően (vö. KOVÁCS 1939b) a múzeum minden 
gyűjteményében egységes. A leltározás többlépcsős. A növedéknapló adatai jelentik az első hi
vatkozási számokat, egészen a szakleltározásig. A kéziratok a megszerzéskor először az Eth
nológiai Adattár gyűjteményeinek közös ÁEA jelzetű átmeneti leltárkönyvében (növedéknap- 
lójában) kapnak sorszámot, jelzetük tehát: ÁEA sorszám/évszám. A tudományos gyűjtőháló
zat éves gyarapodását külön növedéknapló tartalmazza, jelzete: EA sorszám/év. Külön átme
nő leltárkönyve van a néprajzi gyűjtőpályázatoknak is: P. sorszám/évszám jelzettel. A növedék- 
naplók bejegyzései utalnak a megszerzés körülményeire, megjelennek a mutatócédulákon is.

A források aprólékos rendező-, feltárómunka után vezethetők be a gyűjtemény lel
tárkönyvébe. A kézirattár leltárkönyve folyamatos számozású. A gyűjtemény megkülönbözte
tő jelzete, illetve betűjele: EA (etnológiai adat). A kéziratos források minden további leírása, 
feldolgozása, felhasználása, publikálása esetén hivatkozásként az EA jelzetet és a leltári szá
mot kell megadni. A leltárkönyv a következő adatokat tartalmazza: leltári szám, a kézirat tar
talma, terjedelme, a gyűjtés helye -  település, megye, ország -  a gyűjtés éve, a leltározás éve 
(ez még nem szerepel a két első leltárkönyvben), a szerző neve, megjegyzések (itt találhatók
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a hivatkozási számok, revíziós megjegyzések stb.). A leltárkönyvi adatok bővítését, pontosí
tását szolgálja a kéziratok borítólapja, amely a leltárkönyvnél bővebb, részletesebb adatolást 
tartalmaz, rögzíti a kézirat múzeumi életét is, például a mutatózás idejét, zárolást stb. Szak
leltározásra mindig a gyűjteménykezelő muzeológus készíti elő a kéziratot, ő vezeti a leltár- 
könyvi bejegyzéseket. 1939-től máig a kézirattár vezetői: Gunda Béla, Némethy Endre, 
Szendrey Ákos, Bánó István, K. Kovács Péter, Forrai Ibolya.

A szerzői mutató cédulái a kézirat leltári számát, a gyűjtő/szerző/ajándékozó nevét, 
a kézirat címét és terjedelmét, a gyűjtés helyét és idejét, a bekerülés módját tartalmazzák.

A földrajzi mutatóban, mivel a gyűjtemény anyagának tekintélyes része az első vi
lágháború előtti, illetve a két világháború közötti időből és magyarlakta területekről szárma
zik, az egységes földrajzi rendszerezés érdekében Magyarország 1913. évi helységnévtárának 
adatait használjuk.

A szakkatalógus alapja az a kezdettől fogva alkalmazott egységes cimszórendszer, 
amely szerint szakcsoportba rendezik a múzeum minden gyűjteményének anyagát.38 Ez a 
címszórendszer nyitott, bővíthető. A kéziratgyűjtemény szakmutatózását 1951-ig többen vé
gezték: Szendrey Ákos, Kovács Ágnes, Molnár Balázs, Morvay Péter. 1952-1959 között Raf- 
fay Anna, 1963-1965 között Szendrey Ákos, végül 1965-1966 között Hegyi Imre készítet
te a szakmutatókat. Hosszú szünet után csak 1976-ban folytatta Forrai Ibolya a szakozást. 
Eleinte teljes részletességgel folyt a feldolgozás, s a kézirat minden kis részletéről külön cé
dula készült (M. P. -  Sz. R. A. 1954). Hamarosan kiderült azonban, hogy ezzel a módszerrel 
nem lehet a leltározással párhuzamosan vagy csak kisebb lemaradással feldolgozni a gyűjte
ményt, s ezért 1952-től előbb csak annyi változtatást vezettek be, hogy az egy gyűjtésen be
lül található azonos tárgyú adatokat már csak egy kartonlapon tüntették fel (adott címszó alatt 
leltári szám/lapszámok felsorolása). 1966-ig elkészült (kisebb-nagyobb megszakításokkal és 
kihagyásokkal) az EA 1-6500 leltári számig egy olyan részletes szakmutató, amely rendkívül 
megkönnyítette a kutatók munkáját. Aztán gyakorlatilag szünetelt a szakozás. 1976 óta, az 
EA 6500 leltári számtól kezdve már egy úgynevezett globális szakmutató-cédula készül, 
amely lényegét tekintve főcímszavak szerinti besorolást jelent.

A kézirattár jelenlegi nyilvántartási rendszere 28 017 leltározott tételt tartalmaz (a 
leltározás ütemét lásd az 1. számú táblázatban). Nyomtatott katalógusa a 13 090 leltári szá
mig ismerteti a kéziratok címjegyzékét, szerzői és földrajzi mutatóit (F o r r a i 1979-1983). 
Cédulakatalógusában található: szerzői mutató 27 300. leltári számig, földrajzi mutató: EA 
27 300 leltári számig, szakmutató: EA 20 727 leltári számig.

A számítógépes nyilvántartási rendszer kiépítésének terve már korábban, a könyv
tárban megkezdett munkával párhuzamosan felmerült, végül 1989-ben kezdődött el. Jelen
leg 15 500 tétel adatai találhatók a számítógépes rendszeren. A leíró adatsorok a meglévő 
nyilvántartásból származnak (az adadapot lásd az 1. számú mellékletben), egységes új fogalom- 
rendszer, címszórendszer összeállítására még nem került sor. A munkát a kéziratgyűjtemény 
katalógusában nem szereplő anyag feldolgozásával kezdtük, hogy ennek segítségével miha
marabb összeállíthassuk a katalógus következő köteteit. Erre folyamatos igény van ma is.

A gyűjtemény leltározatlan állományáról növedéknaplózott nyilvántartásunk van. 
A kéziratok feldolgozási, leltározási ütemét bemutató 1. számú táblázat alapján is megállapít

38 Lásd NMI 116/1947. A Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattárának szakkatalógus-rendszere, valamint
az Etimológiai Adattár 1967-ben kiadott Útmutatója.
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ható, hogy a kezdeti időszakban viszonylag kevés kézirat szakleltározása készült el egy-egy 
esztendőben. Az összegyűjtött kéziratos hagyatékok, a pályamunkák és vásárolt kéziratok 
alapfeldolgozása, feltárása az 1970-es évektől gyorsult fel (az 1973-ban még 120 folyóméter 
mennyiségű rendezetlen kéziratos anyagból ma kb. 50 folyóméter vár feldolgozásra). Ma is 
rendezetlen, leltározadan az 1960-1970-es évek kérdőíveinek válaszanyaga, a Szendrey- 
hagyaték töredék része (a többsége már leltározva), Balassa Iván jegyzet- és iratanyaga, 
Gunda Béla levelezése, Dobos Ilona, Kovács Ágnes, K. Kovács Péter kéziratos hagyatéka. 
A legrégebbi leltározadan anyag a több részletben (a család ajándékaként 1961-ben, 1966- 
ban és 1970-ben) megszerzett Herrmann Antal-hagyaték; főleg újságokat, kevés kéziratot, le
veleket tartalmaz (mennyisége mintegy 60 köteg), feldolgozása 1999 őszén kezdődött. Leg
sürgősebb a már említett leltározadan kataszterek (népköltészet, néptánc, népi sportjáték, 
népi gyermekjáték stb.) anyagának rendezése és használhatóvá tétele.

A hagyatékok feldolgozása folyamatos, számuk évről évre csökken. Személyi felté
telek függvénye, hogy a számos egyéb gyűjteményi feladat mellett ez a fontos rendező-, 
feltárómunka milyen mértékben haladhat a jövőben.

A leltározott állomány anyaga a bemutatott hagyományos nyilvántartási rendszer 
segítségével kutatható. A használat rendjét múzeumi szabályzatok határozzák meg. A kézira
tos források felhasználásának kezdettől fogva vannak szerzői jogokat, múzeumi és tudomá
nyos érdekeket védő korlátái.

A vázolt történeti áttekintés nagy vonalakban 
A gyű jtem ény  Ö sszeté te le  tükrözi a gyűjtemény összetételét is. Jelenlegi

állományában a tudományos gyűjtőhálózatnak 
köszönhető kb. 9000 tétel. Régi kéziratos néprajzi gyűjtemények, hagyatékok anyaga, az idő
közben megszűnt vagy átszervezett társintézmények néprajzi vonatkozású gyűjteményei kb. 
7000 tétellel gyarapították a kézirattárat. Végül a társadalmi gyűjtőhálózat munkálkodásának 
eredménye több mint 12 000 dolgozat

A következő leírásban elsőként a gyarapodás forrásai szerinti csoportosításban muta
tom be a leltározott állomány kiemelkedő egységeit.

Néprajzkutatók hagyatéka
Különös tudományos értékkel bírnak néprajzkutató elődeink hagyatékai. Elsőként kell szól
nunk Xántus János délkelet-ázsiai gyűjtőútjáról (1868-1870) fennmaradt jegyzeteiről. Az írá
sos hagyaték 8 tétel, mintegy 300 oldal. A gyűjtőút eredménye, hogy a régebbi, két évtized
del korábbi Reguly-féle obi-ugor gyűjteménnyel együtt megteremtette a Magyar Nemzeti 
Múzeum Néprajzi Osztálya alapját. Reguly Antal tudományos munkásságának kéziratos anya
gát az MTA kézirattára őrzi, a Néprajzi Múzeum kézirattárában csak 45 oldalnyi levelezése 
található (B ala ssa  1954a; K o d o l á n y i 1959b; R e g u l y  1994).

Jankó János észak-afrikai, finnországi és oroszországi naplóit, hazai gyűjtőfüzeteit, 
jegyzeteit, köztük a millenniumi néprajzi kiállítás terveit, gyűjtéseit, házberendezési rajzait, 
kalotaszegi és torockói gyűjtőútjának eredményeit őrzi a kézirattár. Az értékes tudományos 
hagyaték rendezését, a forrásanyag feltárását Gunda Béla kezdte 1939-ben, Némethy Endre
1941-ben folytatta, végül 1954-ben K. Kovács Péter fejezte be a gyűjtemény leltározását (48 
kézirat, mintegy 2000 oldal). Ma is kerülnek elő ismeretlen Jankó-kéziratok, így például Ba
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lassa Iván iratanyagából Jankó János finnországi naplójának két első füzete. Az Országos Szé
chényi Könyvtár kézirattára őrzi levelezésének néhány darabját. Munkásságát Kodolányi Já
nos ismertette (KODOLÁNYI 1968). Jankó János kéziratos hagyatékának egy-egy része a Nép
rajzi Múzeum tudománytörténeti kiadványsorozatában jelent meg (Ja n k ó  1989; 1993a-b).

Herman Ottó hagyatéka a tudós gyűjtőnaplóit, levelezését, levelezőhálózatának tag
jai által gyűjtött adatokat (ezek sorában Zoltai Lajos gyűjtéseit) foglalja magában (400 tétel, 
15 708 oldal). A hagyatékból került elő Herman Ottó ősfoglalkozások című kötetének erede
ti kézirata is. Az anyag rendezését 1939-ben Gunda Béla elkezdte, a leltározás azonban csak 
később és több részletben történt meg: 1941, 1951, 1955, 1960-ban (Lambrecht 1920; 
Csermák 1955).

Baráthosi Balogh Benedek 1908., 1911., 1914. évi kelet-szibériai gyűjtőútjain az Amur 
alsó folyásánál és a Szahalin szigeten élő déli mandzsu-tunguzok körében néprajzi tárgyak és 
fényképek mellett gyűjtött szöveges anyaga is fennmaradt. Zűrjén és nyenyec gyűjtéseit, ajnu 
szótárcéduláit, mandzsu-tunguz jegyzeteit az 1920-as években vásárolta meg a múzeum a csa
ládtól. A kéziratos hagyaték 28 tétel, 11 690 oldal. A Baráthosi-gyűjtemény rendezését, leltá
rozását Diószegi Vilmos végezte el 1948-ban ( D ió s z e g i 1947; H e g y i 1978). A teljes Bará- 
thosi-gyűjteményt Hoppál Mihály ismertette 1996-ban ( H o p p á l  1996).

Pápai Károly hagyatéka rendezés során került elő, szibériai jegyzeteit és palóc nép
rajzi gyűjtéseit tartalmazza (5 tétel, 1300 oldal).39

Bíró Lajos Uj-Guineában végzett terepmunkája során készített rajzos naplói, tárgy
jegyzékei a világviszonylatban is jelentős, mintegy hatezer darabos néprajzi gyűjteményének 
adatait tartalmazzák (16 tétel, mintegy 2500 oldal).

Fenichel Sámuel hagyatékában fennmaradt levelezése, gyűjtőnaplója. A múzeum őrzi 
Fenichel új-guineai expedíciójának közel 3000 tárgyból álló anyagát is. A kéziratokat Bodro
gi Tibor 1959-ban adta át a kézirattárnak (4 tétel, 700 oldal).

Bornemisza Pál hagyatékában Bornemisza afrikai kutatóútjának térképe, gyűjtött nép
rajzi tárgyainak rajzai és leírókatalógusa található. A töredék Vajda László és Bodrogi Tibor 
révén került elő (3 tétel, 75 oldal).

Kunos Ignác hagyatékában találjuk a szerző magyar és idegen nyelvű levelezését, 
cseh és magyar hadifogolytáborokban gyűjtött török szójegyzékeit, gyűjtési beszámolóit és tö
redékes feljegyzéseket törökországi és boszniai utazásairól. Az anyag 1930-1940 között ke
rült a múzeumba, az 1960. évi rendezéskor találták meg (9 tétel, 3261 oldal).

Sebestyén Gyula hagyatéka a Folklore Fellows Magyar Osztálya század eleji, mintegy 
másfél évtizedes népköltészeti gyűjtésének jelentős részét, valamint Sebestyén Gyula kiter
jedt levelezését tartalmazza.40 A kéziratos forrásanyag több részletben került a gyűjtemény
be. Szendrey Ákos tájékoztatása szerint Sebestyén Gyula elsőként a Folklore Fellows-anyag 
egy részét és feltehetően az Ethnographiához és a Népköltési Gyűjtemények szerkesztőjéhez 
beküldött gyűjtéseket, kéziratokat adta át az 1930-as években a múzeumnak. A kéziratos 
anyag zömét Sebestyén Gyula halála után a család ajándékozta az Ethnológiai Adattárnak, a 
Folklore Fellows-anyagot 1945-ben Szendrey Ákos hozta el a család pesti lakásából, a hagya
ték harmadik részét pedig a Néprajzi Múzeum kérésére és megbízásából 1951-1952-ben Ba-

39 Lásd az ÁEA 148/1962 növedéknaplószámon K. Kovács Péter feljegyzését.
40 Az ÁEA 20/1962 szám alatt növedéknaplózott Sebestyén Gyula-hagyatékról mindent elmond az EA

8/1962 iktatószámon található részletes jegyzék és a kapcsolatos levelezés (1-61 oldal).
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latonszepezdről hozta el Katona Imre. Ez utóbbi szintén népköltészeti gyűjtéseket, Sebes
tyén Gyula levelezését és jegyzeteit tartalmazza. A teljes hagyatékról részletes feltáró jegyzék 
készült 1962-ben, ekkor még csak a Folklore Fellows-kéziratok szerepeltek a leltározott állo
mányban. Bár az anyagrendezés már 1939-ben elkezdődött, a teljes Sebestyén-hagyaték csak 
1978-tól kutatható, ekkor fejeződik be leltározása. A hatalmas gyűjtemény a Folklore Fel- 
lows-gyűjtéssel együtt mintegy 1300 tétel (körülbelül 150 000 oldal). A Folklore Fellows- 
gyűjtések néphit adataiból a közelmúltban jelent meg egy válogatás a Magyar népköltési gyűjte
mény XIX. kötetében (V e r e b é l y i 1998).

Kálmány Lajos hagyatéka alföldi, Szeged környéki népköltési gyűjtéseket tartalmaz 
az 1872-1919 közötti évtizedekből. A kéziratos hagyaték Móra Ferenc közvetítésével került 
a Néprajzi Múzeumba még 1920-ban, amint erről Móra Ferenc, Fejérpataki László és Sebes
tyén Gyula levelei tanúskodnak Kálmány Lajos halálával és hagyatékával kapcsolatban.41 
Kálmány Lajos jegyzetei, gyűjtőfüzetei mellett a hagyatékban számos eredeti népi kézirat ma
radt ránk, továbbá Abafi (Aigner) Lajos népköltési gyűjteménye, amelyet sokáig elveszettnek 
hittek,42 valamint Ipolyi Arnold és levelezőhálózatának mese-, hiedelem- és szokásgyűjté
sei.43 A hagyaték összesen 215 tételből áll (21 275 oldal). Az anyagot 1950-1952 között ren
dezte és leltározta Kovács Ágnes. 1952-ben Dégh Linda sajtó alá rendezte a Történeti énekek és 
katonadalok kötetet, és bevezető tanulmányában elemezte a Kálmány-gyűjtéseket ( D é g h  
1952a). Abafi gyűjteményét Pogány Péter ismertette (POGÁNY 1954), Ipolyi kéziratos folk
lórgyűjteményét pedig Kovács Ágnes mutatta be (K ovács 1956).

Huszka József hagyatékát 1937-ben vásárolta meg a múzeum.44 A kéziratokat, fény
képeket és rajzokat tartalmazó hagyaték azonban sokáig hányódott a különböző gyűjtemé
nyekben. A rajzanyag rendezésével Cs. Sebestyén Károly, Papp Emília, Kovács Ágnes, Csikós 
Tóth András foglalkozott. A szöveges kéziratokat később találták meg, így azok csak 1962- 
ben kerültek növedéknaplóba. A hagyaték végleges rendezése, feldolgozása 1984-ben fejező
dött be (19 tétel, kb. 5000 oldal).

Bátky Zsigmond hagyatéka gyűjtési jegyzeteket, nyelvészeti adatokat, szójegyzékeket 
és Bátky levelezését tartalmazza (8 tétel, 450 oldal).

Györffy István kunsági és hódmezővásárhelyi gyűjtéseinek eredményeként számos 
eredeti, múlt századi népi kéziratot gyűjtött össze (kántorkönyv, számadáskönyv, népi verse- 
lők kéziratos könyvei -  24 tétel, kb. 1100 oldal), ezek sorában kiemelkedő a kisújszállási 
Végh Bálint verses életrajza.45 A teljes hagyaték, Györffy saját jegyzetei, kéziratai a család tu
lajdonában vannak.

Viski Karoly hagyatékát 1952-ben az ELTE Néprajzi Tanszéke ajándékozta a mú
zeumnak. A hagyaték Viski Károly kutatásainak jegyzeteit, népköltészet, díszítőművészet, 
néprajzi csoportok témakörökben végzett helyszíni és könyvészeti adatgyűjtéseit, egyetemi 
előadásainak jegyzeteit tartalmazza (75 tétel, kb. 6500 oldal).

41 A levelezés az EA 2970 leltári számon található.
42 Ltsz.: EA 2960-2969, 1996 oldal.
43 Ltsz.: EA 2958-2959, 2248 oldal.
44 Lásd NMI 71/1937. Bartucz Lajos jelentése a Huszka-gyűjtemény megvételéről. Az anyag törzskönyvi 

száma 3313, amelyről részletes leírást ad Fél Edit jegyzéke. A hagyaték sorsáról beszámoló teljes irat
anyag az ÁEA 143/1962 növedéknaplószámon található.
Ltsz.: EA 5767.45



Gönyey Sándor több ezer oldalnyi helyszíni gyűjtési feljegyzését, naplóit, cikkeihez 
készült jegyzeteit, előadásszövegeit találjuk a kézirattárban. Szinte valamennyi néprajzi téma
körből vannak saját adatai, legbőségesebbek a mesterségek, tánc, népművészet témakörökben 
végzett helyszíni adatgyűjtései. A hagyatékban található a Magyar népi mesterkedések című kéz
irata (1947),46 amely a Magyar népkutatás kézikönyve című kötethez készült, ám végül nem je
lent meg (251 tétel, több mint 13 000 oldal).

Tagún Galimdsán az állattartás, tejfeldolgozás, gazdálkodás adatait gyűjtötte Bereg, 
Szilágy, Kolozs, Udvarhely megyék falvaiban. A harmincas évek végén Anatóliában végez 
hosszabb helyszíni gyűjtéseket. Törökországi feljegyzései közt megmaradt naplójának egy tö
redéke is. A hagyaték 30 tétel, 1300 oldal terjedelmű.

Cs. Sebestyén Károly népi építészeti és lakáskultúra témakörben végzett helyszíni és 
könyvészeti kutatásai, feljegyzései, tanulmányai maradtak fenn gyűjteményünkben (79 tétel, 
kb. 9500 oldal).

Gönczi Ferenc hagyatékának egy töredékét 1952-ben fia ajándékozta a gyűjtemény
nek. Néhány kézirata a Sebestyén-hagyatékból került elő. A Népművészeti Intézettől örökölt 
népszokás kataszterben is található Gönczi-kézirat. Az anyag göcseji népszokás- és népkölté
szeti adatokat tartalmaz. A teljes hagyaték Zalaegerszegen van (18 tétel, kb. 700 oldal).

Istvánffy Gyula palóc népköltési gyűjteményét (1887-1912) a családtól vásárolta a 
kézirattár, az anyag terjedelme mintegy 1000 oldal.

Lambrecht Kálmán kéziratainak egy része Herman Ottó hagyatékában maradt fenn, 
könyvészeti adatgyűjtése az 1940-es évek elején került a múzeumba. Jegyzetei szélmalmok
ra, szárazmalmokra vonatkozó adatokat tartalmaznak (22 tétel, 4200 oldal).

Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos hagyatéka sok ezer népköltészeti adattal, hiede
lem- és szokásleírással gazdagítja a gyűjteményt. A hagyatékban maradt fenn a babonaszótár 
cédulaanyaga is (324 tétel, kb. 30 000 oldal).47

Domanovszky György hagyatékából igen sok tudománytörténeti, intézménytörténeti 
dokumentum került elő (például 1940-es évekbeli levelek, tervezetek). További anyaga a dí
szítőművészet kérdéseiről fogalmazványok stb. (106 tétel, kb. 12 000 oldal).

Morvay Péter hagyatéka főként a társadalmi gyűjtőhálózat szervezési iratait, levele
zését, kérdőíves adatokat, helyszíni gyűjtéseket stb. tartalmaz. Kérdőíves és helyszíni tánc
gyűjtésének több folyóméternyi anyaga még leltározadan (548 tétel, kb. 50 000 oldal).

Povolny György Liptó vármegyei népi építészeti gyűjteményét 1950-ben vásárolta 
meg a kézirattár (25 tétel, mintegy 2000 oldal).48

Vargha László népi építészeti katasztere a szerző Bács-Kiskun, Bars, Csík, Három
szék, Hont, Gömör, Nógrád és Pest megyében végzett népi építészeti gyűjtéseit, felméréseit 
tartalmazza (32 kötet).49 Vargha László további kutatási eredményei és teljes hagyatéka a Sza
badtéri Néprajzi Múzeumban található.

46 Ltsz..- EA 4701.
47 A Szendrey-hagyaték dokumentumai az ÁEA 10, 13/1968, 22/1971 növedéknapló számok alatt talál

hatók.
48 Povolny népi építészeti gyűjteményével kapcsolatos levelezés K. Kovács Péter összeállítása, az EA 

10274 leltári szám alatt található.
49 A levelezést lásd EA 19124 leltári számon.
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Intézményektől átvett forráscsoportok
Különböző ifjúsági szervezetek, elsősorban a cserkészmozgalom keretei között végzett falu
kutatások és iskolai lakóhelyismereti, helytörténeti dolgozatok, mint például a Levente pályázat betlehe- 
mesjáték-gyűjtései vagy a Vasárnap pályázat népköltészeti gyűjtései 1939-1943 között kerültek a 
gyűjteménybe (kb. 150 tétel).

A Magyar Társaság és Falukutató Intézete 1935-ös pályázatára készült községmonog
ráfiákat (az ország különböző részeiből 52 kézirat), a Magyar Szociográfiái Intézet 1934., 
1935., 1937. évi Baranya megyei monográfiáit (58 kézirat) az Államtudományi Intézet, majd 
a Néptudományi Intézet közvetítésével kapta meg a múzeum. A Borsod megyei monográfi
ák Kolumbán Lajos 1930-1936 közötti szervezőmunkájának köszönhetők (110 településről), 
Morvay Péter 1951-1952-ben szerezte meg a kézirattár számára (Rézler 1943; Mády 1941; 
Kertész 1943).50

A népi jogszokások, gyűjteménye az Igazságügyi Minisztérium támogatásával 1939-1948 
között megvalósult kérdőíves gyűjtés eredménye. A gyűjtemény több mint száz település ada
tait tartalmazza, Bánó István révén került a kézirattárba.

A Földművelési Minisztérium Telepítési Kormánybiztossága 1945-1950 közötti 
iratait 1955-ben vette át a múzeum.51 A felvidéki magyarok telepítési iratait, adatait tartalmazza 
(10 tétel, kb. 2000 oldal).

A táj- és népkutató táborok 1941-1943 között végzett kéziratos gyűjtéseinek egy ré
szét még 1944-ben sikerült a kutatásban részt vett magánszemélyektől összegyűjteni, majd 
a megszűnt Államtudományi Intézet is átadta az általa tárolt dokumentumokat. Sajnos a há
ború végén, a főváros bombázása idején ez az anyag megsérült, 1945 után gyakorlatilag új
ra számba kellett venni és menteni a megmaradt kéziratokat, rajzokat. Bánó István 1948- 
ban listákat készített, és becsomagolta az anyagot, melyet K. Kovács Péter 1962-ben újra
rendezett, jegyzetelt. Végül az 1980-as években befejeződött az iratok szakleltározása, s így 
ma a táborok hagyatéka kutatható. A mintegy 500 tételnyi gyűjtemény -  jelentőségéhez ké
pest -  még ma is kevéssé ismert. Az 1930-as években a Teleki Pál által szervezett Államtu
dományi Intézet keretében a Táj- és Népkutató Központ -  komplex kutatási céllal -  gaz
daságföldrajzi, néprajzi és szociográfiai felméréseket végzett. A kutatómunka eredményeit 
1938-ban kiállításon mutatták be a nyilvánosság előtt, amely felhívta a figyelmet a magyar 
vidék szociális problémáira, a földkérdés és a közigazgatás tarthatatlan helyzetére. A mun
kát az intézet többszörös átszervezés után is folytatta. A helyszíni gyűjtésekre a népi mű
veltség iránt érdeklődő egyetemi és főiskolai hallgatókat -  különböző tárgyköröket felölelő 
-  módszertani útmutatást is nyújtó előadásokkal készítették fel. 1941-ben mint Táj- és Nép
kutató Osztály, illetve Intézet nagyszabású terepgyűjtéseket, sorozatos kiszállásokat, egyéni 
gyűjtéseket és csoportos kutatótáborokat szervezett, amelynek programjában meghatározó 
volt a néprajzi gyűjtés. Közülük az alábbiak találhatók a kézirattárban: Bácska (EA 
8175-8188; 8190-8200), Bankfalu (EA 7723-7734), Bogdánd (másképpen szilágysági, 
EA 8150-8174), Csepel-sziget (EA 8125-8149), Csíkmenaság (EA 8109-8124), Dernő 
(EA 7735-7751), Gilvács, Visk, Milota (EA 8060-8074), Kiskunság (EA 7653-7679), Ko- 
pács (EA 8201-8223), Magyarnemegye (EA 8075-8093), Nagykunság (EA 7696; 7698- 
7707), Őrség (EA 7804-7822), Rábcakapi (EA 998, 7708-7722), Sárköz (EA 7752-

50 Lásd Morvay Péter jelentését az EA 4728 leltári számon.
51 Lásd ÁEA 168/1962 növedéknaplószám alatt K. Kovács Péter feljegyzését
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7770), Tihany (EA 8224-8228), Újbars (EA 7680-7697), Ugocsa (EA 4554-4633; 19032), 
Zala megye (EA 8231-8265).

Az 1970-es évek végén néhány kutatóponton kísérletet tettünk a néprajzi gyűjté
sek megismétlésére, azonban csak csekély eredményt értünk el Molnár Vilmos, Gábriel And
rás, Kovách Géza, Mirk László, Wass György stb. újabb munkái révén. A feldolgozásokat is 
szorgalmaztuk. 1989-ben pályázati úton a Magyarságkutatás programtól anyagi támogatást 
kaptunk a Forrásfeltárások a határon túli magyarság 1940-es évekbeli népi kultúrájához című témához. 
E forrásfeltáró munka keretében vállalkoztunk a kéziratgyfijteményben található 1941-1943 
közötti kutatótábori kéziratok és egyéb dokumentumok rendszerezésére és kiadásra való elő
készítésére. A három év alatt az erdélyi településeken végzett gyűjtések közül a csíkmenasá- 
gi kutatások feldolgozása készült el, amelynek egyes részei megjelentek a Néprajzi Értesítő
ben (Ú jvá ri 1983; Ú . K e r é k g y á r t ó  1989; 1992; 1999). Ugyancsak e támogatás tette lehe
tővé az 1941-1943-as gyűjtések anyagát kiegészítő további forrásanyag megszerzését, így töb
bek között megvásárolhattunk magyarnemegyei helytörténeti adatgyűjtéseket, visszaemléke
zéseket tartalmazó kéziratokat, eredeti csíkmenasági kéziratos feljegyzéseket és egy szilágy
sági népköltészeti gyűjteményt.52

A Népszokás kataszter a Népművészeti Intézettel közösen végzett kutatások eredmé
nye. Az intézet átszervezése miatt 1958. december 5-én átadta a kézirattárnak helyszíni nép
rajzi gyűjtéseket, szokásleírásokat tartalmazó kéziratos anyagát.53 A rendezett gyűjtemény ma 
már a kézirattár leltározott állományában található (550 tétel).

A Mondakatalógus az ELTE Néprajzi Intézet keretében és annak anyagi támogatá
sával készült munka. A nemzetközi mondakutatásokkal összhangban három magyar monda
katalógus összeállítását tervezték a megjelent és kéziratos mondagyűjtemények, helyszíni 
gyűjtések forrásbázisa alapján. Az adatok jegyzetelését, összegyűjtését Luby Margit, Dobos 
Ilona és mások végezték. Dobos Ilona az 1960-as évek elején rendezte, leltározta a feltárt 
forrásokat és saját helyszíni gyűjtéseit. A kijegyzett adatok a kézirattár leltározott állományá
ban is megtalálhatók (lásd például Szendrey Zsigmond történeti mondagyűjteményét,54 Luby 
Margit kijegyzett mondaszövegeit55 stb.). A gyűjtemény egy példányát az ELTE Néprajzi In
tézete kapta meg, másodpéldányát pedig 1965-ben átvette a MTA Néprajzi Kutató Csoport
ja. Ezzel párhuzamosan a mondakutatás munkálatai is a Néprajzi Kutató Csoport keretei 
közt folytatódtak. A gyűjtemény egyes részei, az úgynevezett MM-gyűjtés (mese- és monda
gyűjtés) eredeti magnetofonos hangfelvételei a múzeum népzenegyűjteményében vannak. 
A kézirattárban található lejegyzések egy töredék része leltározadan. A tervezett katalógusok 
közül megjelent a hiedelemmondáké, a történeti mondák katalógusa azonban nem készült el 
(B ih a r i 1980).

A Népmesekatalógus az ELTE Néprajzi Intézete irányításával, különböző célhiteles 
támogatásokkal készült. Mintegy felét -  a mondakatalógushoz hasonlóan -  a kéziratgyűjte
mény anyagából kivonatolta Kovács Ágnes (kb. 10 000 meseszöveg, kb. 40 000 oldal terje
delmű). A gyűjtemény másodpéldánya 1965-ben az MTA Néprajzi Kutató Csoporthoz ke

52 Vö. Forrai Ibolya: Beszámoló jelentés a ,Forrásfeltárások a határon túli magyarság 1940-es évekbeli népi kultúrája’
című kutatási témáról. 1989. november 17.

53 Átadás-átvételi jegyzék az EA 9/1962-12 iktatószámon.
54 Ltsz.: EA 6367, 4667 oldal.
55 Ltsz.: EA 5543-E A  5560, 2000 oldal.
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rült. Az úgynevezett MM-gyűjtés (mese- és mondagyűjtés) eredeti magnetofonos hangfelvé
teleit a múzeum népzenegyűjteménye őrzi. A kézirattárban található lejegyzések egy része 
leltározatlan (KOVÁCS 1958; lásd a Népmesekatalógus további köteteit).

A Népköltészeti szövegkataszter Pogány Péter irányításával készült, megjelent és kéz
iratos népköltési gyűjtemények kijegyzetelt szövegeit tartalmazza, köztük a kéziratgyűjte
mény adatait is (mintegy 60 000 gépelt cédula). A Népművészeti Intézet átszervezésekor, 
1958. december 5-én átadott, illetve átvett szövegkataszter félkész állapotban maradt ránk, 
minden különösebb rendszerezés és nyilvántartási füzet nélkül. Egy példánya elvileg az 
ELTE Néprajzi Intézetébe került. Nem leltároztuk a kéziratgyűjteménybe, ehhez előbb ren
dezni kell az anyagot.56

A Népi sportjáték kataszter a Muharay Elemér vezette Népművelési Intézetben kelet
kezett (kb. 10 000 cédula). 1958. december 5-én, a Népművészeti Intézet átszervezésekor 
vette át az anyagot a Néprajzi Múzeum. Alapos rendezőmunka után leltározása indokolt.57

A Népi gyermekjáték kataszter anyagát tételes jegyzék nélkül, szintén 1958-ban adta át 
a Népművészeti Intézet (kb. 5000 oldal). 1962-ben Igaz Mária gondozta katasztert, rende
zését is ő kezdte el, de a munka csakúgy, mint a gyűjtés, félbemaradt. Sok értékes helyszíni 
adatot tartalmaz a gyűjtemény, mielőbb rendezni és leltározni kell.58

A Néptánc kataszter: 1958-ban a Népművészeti Intézet átszervezése miatt átadta az 
általa szervezett táncgyűjtések anyagát is a Néprajzi Múzeumnak, amely főleg Gönyey Sán
dor és Morvay Péter gyűjtéseit és a tánckutatás kezdeti időszakának szervezési iratait, kérdő
íves gyűjtéseit tartalmazza (kb. 7 folyóméter). Mindkét gyűjtő a múzeum munkatársaként 
végezte tánckutatásait, s publikálta is azokat (LuGOSSY-GöNYEY 1947; M orvay  1953a). A ka
tasztert Morvay Péter gondozta, rendezésével azonban nem készült el.59

A társadalm i gyűjtőhálózat néprajzi gyűjtései
A társadalmi gyűjtőhálózat megszervezése az Ethnológiai Adattár alapításával egy időben, ab
ba beépülve kezdődött (G u n d a  1939f). A tervezés idején úgy gondolták, hogy ez a tevé
kenység addig tartozik az Ethnológiai Adattár szervezeti keretébe, míg a múzeumnak nem 
alakul meg egy közönségkapcsolati, közönségszolgálati osztálya, mivel e hálózat tevékenysé
ge a múzeum egésze számára hasznos szolgálatokat tehet. 1939-1952-ig az országos levele
zőhálózat a kérdőíves gyűjtést végezte.60 1952-től önálló szervezeti egység, a gyűjtésszerve
zés irányítja a társadalmi gyűjtőhálózat munkáját. Az országos levelezőhálózatra épülve pá
lyázati rendszert vezetett be a múzeum. Morvay Péter irányításával az országos néprajzi pá
lyázat az évek során terebélyes mozgalommá nőtt, miközben a kérdőíves gyűjtés fokozatosan

56 Növedéknapló száma: ÁEA 205/1962. Az átadás-átvételi jegyzék EA 9/1962-5 iktatószámon található.
57 Növedéknapló száma: ÁEA 206/1962.
58 Növedéknapló száma: ÁEA 207/1962.
59 Növedéknapló száma: ÁEA szám nélkül/1971.
60 Lásd az éves jelentések adatait és EA 2/1953 iktatószám alatt K. Kovács Péter beszámolóját a gyűjtő- 

hálózat fejlődéséről; további összefoglaló képet rajzol NMI 863-0206/1959. Domanovszky György: Tá
jékoztató a Néprajzi Múzeum anyagáról, működéséről és terveiről (56 oldal); NMI ad 863-0206/1959. K. Kovács 
Péter: Ethnológiai Adattár, jelentés a Néprajzi Múzeum történetéről, munkájáról széló összesítéshez (22 oldal). Az 
Ethnológiai Adattár kérdőívrendszeréről lásd az Adattári Értesítő folyamatos tájékoztatóit (megjelent 
1952-1964 között, szerkesztette Morvay Péter).
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háttérbe szorult. 1955-től kezdve egyre több intézmény jelent meg és vett részt a pályázati 
kiírásban (Népművészeti Intézet, Nyelvtudományi Intézet, Országos Diáknapok, Néprajzi 
Társaság, Legújabbkori Történeti Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Hazafias Népfront 
stb.), s ezzel párhuzamosan a pályázati témák száma is óriásira növekedett -  az 1960-as évek 
végére 39 ajánlott pályatételt hirdettek meg. 1970-től Földes László vette át a munka irányí
tását (ezt megelőzően, 1967-1970 között a Néprajzi Társaság bonyolította). Földes László és 
Hoffmann Tamás, az akkori új főigazgató koncepciója61 alapján megújult a társadalmi gyűjtő
hálózati munka mindkét területe -  a pályázat és a kérdőíves gyűjtés is. A múzeum igyekezett 
mederbe terelni az eléggé parttalanná vált pályázati rendszerű adatgyűjtést: új kérdőíveket és 
gyűjtési útmutatókat adott ki, a gyűjtőpályázat témaköreit pedig csökkentette. Az SZNM 
megvalósításához elkészült egy kérdőív-sorozat (12 darab), amely tulajdonképpen az összes 
előzőt kiszorította, s végső soron ez a meghatározott tudományos célra irányuló sorozat ke
rül ma is kiküldésre.

A társadalmi gyűjtőhálózat munkáját azonban továbbra sem lehetett szervesen ösz- 
szekapcsolni a főbb néprajzi kutatásokkal.

Magyarázatul szolgál erre az, hogy a gyűjtőmozgalomba az évtizedek során oly sok 
tömegszervezet kapcsolódott be, annyiféle irányba s annyi cél érdekében vitte el magát az 
eredeti ügyet a mozgalom, hogy ezek összehangolását, központi irányítását a múzeum nem 
tudta már megoldani.62 Jellemző adat mindehhez a pályázók számának alakulása. 1939-1952 
között 409 fő, 1952-1960 között 957 fő, az 1960-1970-es években már 1200 fő, az 1980- 
1990-es években már csak kb. 200 fő alkotta a pályázaton részt vevők törzsgárdáját. Ha a pá
lyázók foglalkozási megoszlását nézzük meg, nagyjából kiegyensúlyozott képet kapunk: értel
miségi -  40%, tanuló, diák -  30%, földműves -  15-16%, alkalmazott -  14-15%; az arány
számok alig változtak az évek folyamán (ezek természetesen kerekített, ádagolt értékek). Ezt 
a címjegyzéket, illetve a hálózatot önállóan is felhasználták a különböző intézmények (Haza
fias Népfront, Nyelvtudományi Intézet, MTA Néprajzi Kutató Csoport), így az 1980-as 
évekre a pályázók száma jelentősen csökkent, ti. ez a sokféle elvárás, adatszolgáltatás nagy 
megterhelést jelentett a gyűjtők számára. (Például Gáspár Simon Antal, Sebestyén Ádám -  
miután a MTA Néprajzi Kutató Csoport munkatársai is igényt tartottak munkájukra, s ott in
kább volt kiadási lehetőség is, átpártoltak ehhez az intézményhez; hasonlóan történt Bosnyák 
Sándor, Fehér Zoltán stb. esetében is.) Tény az is, hogy a kezdeti lelkes törzsgárda elörege
dett, késett azonban a fiatal nemzedék bekapcsolódása az adatgyűjtő munkába (a nemzedék- 
váltás 5-10 évenként figyelhető meg). A múzeum számos kényszerítő körülmény okán le
mondott az utánpótlás neveléséről, az új középiskolás és felnőtt szakkörök szakmai irányítá
sáról. A pályadíjakat sem tudta oly mértékben emelni, ahogy azt a hasonló intézmények tet
ték, s a szerény díjakhoz is számos külső támogató segítségét kellett megnyerni pályázatok út
ján. A társadalmi/önkéntes gyűjtők sorából kiemelkedő alkotók pedig egyre inkább erősödő 
írói öntudattal teret kerestek, hogy írásaik megjelenhessenek (lásd Magvető Kiadó önéletrajz
sorozata). Napjainkban az önkormányzatok is gondot fordítanak arra, hogy a körükben élő 
írástudók munkáit kiadják. A kritikus mennyiség törvénye alapján tehát megérett a helyzet a 
gyűjtésszervezés feladatkörének újragondolására, fogalmazására. Kár lenne azonban teljesen

61 N M I 2 2 3 /1 9 7 0 . F ö ldes László -  H o ffm an n  Tam ás: A Néprajzi Múzeum EA Gyűjtésszervező Csoportjának fel-
adat- és munkaköri jegyzéke.

62 Lásd e rrő l az  1977-es gyűjtő találkozó ira ta it a gyű jtésszervezés levelezésében.
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lemondani arról a tudásról és segítő szándékról, amelyet a múzeum és az egész szakma szá
mára a társadalmi gyűjtők sok évtizedes munkálkodása nyújtott.

A jelzett nehézségek ellenére az amatőr mozgalom és a pályázatok igen nagy 
mennyiségben növelték a gyűjtemények, elsősorban a kéziratgyűjtemény állományát. Jelentő
sek az országos levelezőhálózat kérdőíves gyűjtései, amelyek az Ethnológiai Adattár gyűjteményei anya
gának (tehát nem csak a kézirat) megalapozására, gyarapítására, majd egyes kutatók (G u n d a  
1939a-b; K. K ovács 1963b; Bala ssa  1950a-b; E r d ély i 1959; V é g h  1955) célirányos kuta
tásainak bázisául szolgáltak. A beérkezett kérdőívválaszokból feldolgozások is születtek (pél
dául B a la ssa  1957b; 1960). Sikeres volt 1972-ben a múzeum Szabadtéri Néprajzi Osztálya 
számára készült tizenkét darabból álló kérdőívsorozata. A Szobabelsők és a Táplálkozás kérdőív
válaszaiból válogatás jelent meg a Néprajzi Közlemények 1975. és 1976. évi kötetében (F o r - 
r a i- S z o l n o k y  1976; Sz o l n o k y  1975). Egyéni kutatásokhoz, egyéni ödetek megvalósításához 
is készültek eredményeket hozó, sikeres kérdőívek, például a Karácsony 83 (PÓ C S-B ih a r i 1982) 
kérdőív, az Eszközleltárak (Szarvas é. n.), Az Amerikába irányuló kivándorlás néprajzi vizsgálata (F e 
jő s  1981), a legújabbak közül a Tisztálkodás (SZABÓ-JUHÁSZ 1996) és a Népi alváskultúra (Z e n t a i 
1997) kérdőívek. A kérdőíves gyűjtések eredményei a gyűjtésszervezés nyilvántartásában sze
repelnek, csak kis hányadukat szakleltároztuk.

A kézirattár anyagának megalapozásában és gyarapodásában kiemelkedő szerepe 
van az országos néprajzi pályázatnak, amely 1952-1998 között mintegy 12 000 dolgozattal gya
rapította a gyűjteményt. A pályázatokra beküldött munkák tematikai megoszlása egy elég ha
tározott érdeklődési kört tükröz, vagyis legtöbb a nyelvészeti, gazdálkodás, életrajz, szokás, 
kisipar és viselet témájú pályamunka. Ez a tematika kismértékben változott az 1980-1990- 
es években, mégpedig úgy, hogy növekedett a helytörténeti jellegű munkák és a visszaemlé
kezések, naplók, krónikák száma.

A pályamunkákból válogatott szövegközlések jelentek meg folyamatosan az Adat
tári Értesítő, a Néprajzi Közlemények és a Honismeret köteteiben. Landgráf Ildikó önálló 
kötetben mutatja be az 1995-ben a Néprajzi Társasággal közösen meghirdetett történeti 
mondagyűjtés eredményeit (L a n d g r a f  1998).

A tudományos gyűjtőhálózat néprajzi gyűjtései
A szakemberek anyagbeadásaiból gyűlt kéziratállomány elsősorban helyszíni és levéltári nép
rajzi adatgyűjtéseket, az egyéni kutatások eredményeit tartalmazza. Jelentősebbek: Andrásfalvy 
Bertalan 48, Bakó Ferenc 161, Balassa Iván 41, Bárdosi János 90, Bereczki Imre 81, Béres 
András 110, Bodgál Ferenc 385, Bodó Sándor 35, Boross Marietta 116, Csalog Zsolt 41, Csil- 
léry Klára 35, Diószegi Vilmos 84, Dobos Ilona 61, Dömötör Sándor 112, Erdélyi Zoltán 
149, Fél Edit 113, Földes László 115, Füzes Endre 40, Gönyey Sándor 230, Györgyi Erzsé
bet 65, Hofer Tamás 59, Janó Ákos 56, Juhász Antal 54, Kerecsényi Edit 71, Knézy Judit 
79, Kodolányi János 41, K. Kovács Péter 58, Lajos Árpád 174, Luby Margit 152, P. Madar 
Ilona 44, Manga János 65, Molnár Balázs 150, Morvay Judit 48, Nagy Gyula 79, Raffay An
na 55, Sergő Erzsébet 66, Sólymos Ede 117, Szentmihályi Imre 90, Szolnoky Lajos 96 stb.

A szervezett (intézményi vagy országos) kutatások jelentős egységei:
A Sámánhit Archívum 1953-ban létesült, Diószegi Vilmos alapította és gondozta, az 

Ázsia-gyűjteményhez tartozott. A gyűjtemény több önálló egységből tevődik össze. Első cso
portja könyvészeti gyűjtemény, a témában megjelent cikkek, tanulmányok, elvétve kéziratok
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fotókópiáit, másolatait, mikrofilmjeit tartalmazza. A következő nagy gyűjteménycsoportban 
az európai és ázsiai múzeumok sámántárgyai leírásairól készített fénykép és leírókartonok 
másolatait találjuk. Van hangzóanyaga is, amely az új helyszíni gyűjtéseket tartalmazza (mag
netofonszalagok, hanglemezek, kéziratos szöveg- és dallamlejegyzések). A gyűjtemény 1963- 
ban tartós kölcsönzéssel az MTA Néprajzi Kutató Csoporthoz került, ahonnan Diószegi Vil
mos halála után, 1973-ban meglehetősen töredékes állapotban kapta vissza a múzeum ( D ió 
s z e g i  1958).63

A következő nagyobb forráscsoport az 1947-1948-ban végzett centenáris 48-as 
gyűjtés eredménye. Az egész ország területére kiterjedő adatgyűjtést a Magyarságtudományi 
Intézet úgynevezett „1848-as Bizottsága” irányította, bevonva a vidéki néprajzkutatókat is 
az országos szakmai feladatok végzésébe. A kutatás eredményeként Vezérfonal az 1848-as sza
badságharccal kapcsolatos néphagyományok összegyűjtéséhez című kérdőívre adott válaszok, levéltári 
és helyszíni néprajzi gyűjtések egy példánya került a kéziratgyűjteménybe. Az előírt anyag
beadási kötelezettséget nem mindenki tudta teljesíteni, főleg technikai, gépelési kapacitás 
hiányában. így aztán számos gyűjtés mint egyetlen példány vagy a gyűjtőnél, vagy az egye
temen maradt. A két év alatt végzett kutatás eredménye kb. 300 tételnyi, több 10 000 oldal 
terjedelmű kéziratos anyag, a mai napig a leggazdagabb forrásegyüttes a témával foglalkozó 
kutatók számára. Számos szakdolgozat, disszertáció és forrásközlés készült adatai alapján 
(legfontosabbak, a teljesség igénye nélkül: D é g h  1947; 1952a; D ö m ö t ö r  1997; F o r r a i 
1998; 1999).

A megyei gyűjtések sorában jelentős a Zala megyei néprajzkutató munkaközösség 
1945-1952 közötti anyaga (kb. 50 kézirat).

Az egyéni monografikus és néprajzi munkaközösségek keretében végzett kutatások je
lentős része (kb. 600 kézirat) a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja (MMOK) 
közvetítésével 1953-1958 között került a múzeumba. A kutatásokhoz elméleti alapvetések 
is készültek. Tíz munkaközösség és kilenc munkacsoport működött, például a termelőszö
vetkezeti munkaközösség (BALASSA 1952b; KARDOS 1953; 1954; 1955), nagy-budapesti nép
rajzi munkaközösség ( D ö m ö t ö r  1955), munkásfolklór-kutatások ( D é g h  1952b), gazdálko
dás-munkaközösség, Alföld-kutató munkaközösség (T á la si 1946; 1948; 1955), történeti 
néprajzi munkaközösség (B e l é NYESY 1952; 1954, 1955; 1956; 1957 stb.), tiszaigari mun
kaközösség (B a la ssa  1955a; M orvay 1951). Ez utóbbi 1949-1957 közötti csaknem 100 
adatgyűjtését Kresz Mária adta át 1957-ben, a gazdálkodás munkaközösség gyűjtési eredmé
nyeit (113 kézirat) pedig Tálasi István 1981-ben ajándékozta a gyűjteménynek. Munkakö
zösségek keretében folytak a néptánc-, népköltészet- és népszokáskutatások is az 1950-es 
években, e gyűjtések egy jelentős részét 1958-ban a Népművészeti Intézet adta át a Nép
rajzi Múzeumnak. Folytatódtak a komplex kutatások, társadalomnéprajzi vizsgálatok (FÉL 
1948). Új kutatási területek, témák is előtérbe kerülnek (például Va jk a i 1948a; 1948b; K a r 
d o s  1955; M orvay  1956).

Jelentős eredményeket mutat fel a migrációs kutatás. A bukovinai székelyek körében 
1947-ben kezdődött és egyéni kutatásokkal folytatódott vizsgálat kiegészíti az 1943-1944-

63 Vö. NMI 103/1965. A kölcsönzésről készült megállapodás és jegyzőkönyv. A gyűjtemény visszavételé
ről lásd az NMI 212/1973, NMI 270/1975 iktatószámú iratokat, továbbá az Etimológiai Adattár bel
ső levelezésében található ad EA 7/1965-3, EA 5/1970-9, EA 5058/1973-12, EA 5060/1973-12 ikta
tószám alatti iratokat.
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ben végzett bácskai, magyarnemegyei komplex kutatások eredményeit. Az 1950-es évektől a 
pályázatok anyagával kiegészülve közel 300 kéziratos munka, több tízezer kéziratos lap és 
fénykép gyűlt össze a népcsoportról, amelynek alapján a bukovinai székelység kultúrájának 
hagyományos, dunántúli letelepítésük előtti állapota térképezhető fel (DéGH 1955-1960; 
B e l é n y e s y  1958; G y ö r g y i 1962b; F o r r a i 1986; 1987; S e b e s t y é n  1989).

A népi építészeti felmérések során 1966-1976 között az Országos Műemléki Felügye
lőség vezetésével mintegy 2100 felmérés készült, a leírásokhoz tartozó műszaki rajzokkal, 
fényképekkel.

A jelenkutatás dokumentumai a városi folklór adataival egyetemben csak igen kis 
számban találhatók a gyűjteményben (visszautalok az 1950-es évekbeli kezdeményezések 
eredményeire, valamint az 1980-as évek interjúsorozataira).

A jelenkutatás nagyobb forráscsoportjai: a besenyőtelki kutatásból 89 életútinterjú 
( Ő r s z ig e t h y - S z u h a y  1990) s közel félszáz kisújszállási és keceli élettörténet.

Délnyugat-Dunántúl mikrotájainak néprajzi kutatása -  OTKA támogatással folytatott 
helyszíni néprajzi gyűjtés. A gyűjtemény 500 kéziratból áll, 379 település néprajzi adatait tar
talmazza.

A gyűjtemény anyagának  földrajzi megoszlása
A múzeum s benne a kézirattár gyűjtőtevékenysége a kezdetektől fogva kiterjedt mind a ma
gyar, mind az európai és az Európán kívüli területek anyagára.

A gyűjtemény etnológiai tárgyú forrásait földrészek és országok szerinti bontásban 
mutatja be a földrajzi katalógus. A műtárgygyűjtemények anyagához kapcsolódó útinaplók, 
tárgyjegyzékek, néprajzi leírások közül a legjelentősebbek: Xántus János, Jankó János, Bará- 
thosi Balogh Benedek, Bornemisza Pál, Biró Lajos, Fenichel Sámuel, Pápai Károly, Diószegi 
Vilmos, Tagán Galimdsán stb. kéziratai.

A magyarországi nemzetiségekre vonatkozó adatok többsége Baranya és Békés me
gye területéről származik.

A magyar anyagról az 1913-as helységnévtár adatai alapján készült földrajzi kata
lógus tájékoztat. A jelenlegi teljes leltározott állomány részletes adatait a 2. számú táblázat 
mutatja be. Az adatokból az alábbi kép rajzolódik ki: gyűjtési idő szerint az anyag többségé
ben 1945 utáni, s így főleg az ország mai közigazgatási területéről való. Legbőségesebb anyag 
Pest (3116), Borsod (2849), Baranya (1882), Zala (1859), Somogy (1791), Vas (1588), He
ves (1548), Jász-Nagykun-Szolnok (1497), Békés (1169), Szabolcs (1146), Veszprém (1137), 
Bihar (1120), Csongrád (1114), Zemplén (1110), Tolna (1039), Nógrád (1022) vármegye te
rületéről van. A Pest megyei településekre vonatkozó kéziratok bibliográfiáját külön elkészí
tette Sándor Ildikó (Sá n d o r  1975). A szomszédos országok magyarlakta területei is eltérő 
arányban képviseltek, így például viszonylag bőségesebb anyaggal rendelkezünk Erdély terü
letéről és Moldvából, de igen kevés leírás szól a délvidéki települések lakóiról és a Felvidék 
északi vármegyéiről. Településenként is eltérő az adatolás. Legkutatottabbak a nagyobb nép- 
művészeti központok és vonzáskörzetük -  például Miskolcról 174, Mezőkövesdről 116, Ba
járól 61, Hódmezővásárhelyről 80 forrásunk van.

Egy-egy régió, megye vagy egy település anyagát áttekintve igen színes tematikus 
megoszlást tapasztalunk. Egyes témák földrajzi adatolása is igen eltérő. Jól szemlélteti ezt a 
gyűjteményben található paraszti inventáriumok területi, vármegyék szerinti megoszlása (kö-
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rülbdül 50 tételben közel 350 darab irat):64 Borsod 3, Bihar 84, Csongrád 101, Hajdú 48, 
Jász-Nagykun-Szolnok 12, Komárom 1, Nyitra 20, Pest 3, Sopron 1, Vas 4, Veszprém 4, Zala 
51, Zemplén 1. A felmérés 1976-ban készült, az akkori állomány alapján, az inventáriumok 
száma azonban nem gyarapodott, mivel a kézirattárból kiválva e forráscsoport gyűjtésére és 
feldolgozására önálló gyűjtemény szerveződött.

Másik szemléletes példa a táplálkozás témakörre vonatkozó források áttekintése. 
A felmérés 1977-ben készült.65 A körülbelül 600 kéziratos tételben Pest, Borsod, Heves, 
Somogy, Békés és Hajdú vármegyékből van a legtöbb adat. Részletezve: Abaúj-Torna 14, 
Árva 1, Bács-Bodrog 12, Békés 25, Baranya 13, Bereg 9, Beszterce-Naszód 4, Bihar 10, 
Borsod 22, Csongrád 4, Fejér 3, Gömör-Kishont 3, Győr 5, Hajdú 15, Heves 35, Hont 3, 
Jász-Nagykun-Szolnok 3, Komárom 7, Liptó 2, Moson 2, Nógrád 12, Nyitra 4, Pest 42, 
Pozsony 2, Somogy 31, Sopron 6, Szabolcs 13, Szatmár 5, Szilágy 12, Tolna 5, Torontál 1, 
Ugocsa 7, Ung 3, Vas 13, Veszprém 8, Zala 11, Zemplén 8, Kisalföld 1, Székelyföld 10, 
meghatározás nélkül 10.

Az első évtizedben megszerzett és leltározott anyagban közelebbi helymeghatáro
zás nélküli kéziratok is szerepelnek, amelyeket az akkori leltározók Magyarország, illetve 
egyes tájegységek szerint határoztak meg (például a Sebestyén-hagyaték kéziratos füzetei, a 
Kálmány-hagyaték hasonló anyaga, Herman Ottó levelezőhálózatától származó gyűjtési ada
tok stb.). Ma már kevés esély van pontosabb meghatározásukra. Örvendetes viszont, hogy az 
1960 utáni gyarapodásban nem vagy alig fordul elő földrajzi meghatározás nélküli adat.

A geográfiai szempont alapján legsürgetőbb gyűjteménygyarapítási feladatunk te
hát a peremterületek feltárása, pontosabban a szomszédos országok magyar szórványainak 
kutatása. További feladat az egyes témakörök területi hiányainak pótlása.

A gyűjtemény anyagának tartalm i összetétele
A gyűjtemény leltározott állományának tartalmi összetételét a szakkatalógus mutatja.66 A 
kéziratok tartalmi megoszlása tükrözi az eredeti koncepciót, mely szerint a tárgygyűjtés kizá
rólagosságát a tárgyak életére vonatkozó adatok és a szellemi kultúra termékeinek egyenlő sú
lyú kezelésével kell felváltani. Az állomány összetételében meghatározó mennyiséget képvi
selnek az országos néprajzi gyűjtőpályázatra érkező dolgozatok, és meghatározó szerepük 
van a tematikai arányok alakulásában is. A források tetemes része a 20. század első feléből 
való, és erről az időszakról is szól.67 A kéziratok gyűjtési ideje az elmúlt száz év, ám a kéz
iratok keletkezési és az adatok vonatkozási ideje ennél szélesebb tartományt fog át, a 18. szá
zadtól napjainkig terjed. A teljes gyűjtemény 40%-át a népszokás, néphit, népköltészet tárgy
körében keletkezett kéziratok teszik ki. A gazdálkodás-földművelés, állattartás, mesterségek

64 Vö. Forrai Ibolya: Paraszti inventáriumok a kévrat/tyűjteme'nyben. 1976. Kézirat.
65 Vö. Forrai Ibolya: A táplálkozás témakör adatai a kéziratgyűjteményben. 1977. Kézirat.
66 Az Ethnológiai Adattár 1967-ben kiadott véglegesített szakrendje (Ú t m u t a t ó  1967) alapján történik a 

források tartalmi csoportokba rendezése. Ez a ma is alkalmazott harminchárom, római számokkal jel
zett tárgycsoportot tartalmaz.

67 A legrégibb eredeti kéziratos források a népszokás, néphit, népköltészet tárgycsoportok anyagában ta
lálhatók, így például Búcsújáró Mária énekeskönyv (EA 7523), Százesztendős jövendőmondó könyv 
(EA 7794), a nagyszombati Cantus Catholici és a hozzácsatolt kéziratos kiegészítések (EA 4201) stb.
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és település-építkezés 30%; a további TI témára marad 30%. (A százalékos megoszlásokat a 
kéziratok darabszáma szerint kell érteni, terjedelmi súlyozás nélkül.) A számok kifejezik a 
kutatási aránytalanságokat is. Gyűjtési hiányokat, egyenetlenségeket egy-egy témakörön belül 
is tapasztalunk. Az anyag feldolgozottsága is ennek megfelelő. A katalógus alapján összeállí
tott számadatok a gyűjtemény egészének változási tendenciáit, illetve tartalmának átfogó ké
pét mutatják be.

A különböző mutatók mennyiségi elemzése azonban nem helyettesíti-helyettesít- 
heti az érdemi tartalmi feltárás roppant időigényes munkáját.68 Jelen alkalommal csak néhány 
példa bemutatására vállalkozom, amelyek tükrözik a fenti tematikai egyenedenségeket, s pél
dájuk kijelölheti egyúttal további feladatainkat.

A település-építkezés témakör földrajzi és tartalmi tekintetben a gyűjtemény egyik leg
teljesebben adatolt forráscsoportja -  a népi építészeti és műemléki felmérések, Vargha Lász
ló és Povolny György népi építészeti gyűjteménye anyagával együtt 2150 kéziratból áll. El
mondhatjuk, hogy sok házleírás, felmérés van az ország csaknem valamennyi településéből, 
a vonatkozó munkafolyamatok, a karbantartás stb. leírásai azonban szinte alig adatoltak. 
A mesterségek köréből ezt részben kiegészítik az ácsmesterség (75 kézirat), a kőművesség, 
vályogvetés stb. leírásai. Hasonló gyűjtési hiányokat, egyenedenségeket a többi témakörön be
lül is tapasztalunk.

A ruházkodás, viselet témakörben főként az ünnepi viseletek készítése, használata 
meglehetős részletezettséggel van dokumentálva, ám igen kevés leírás szól a köznapi viselet
ről, munkaruhákról. A tartós használat szempontjából nem kevésbé fontos tárolás, tisztítás té
mákra is kevés adat található. További viseletadatokat találunk a népi mesterségek, népművé
szet sokféle területét átfogó tárgycsoportban. E körből a leggazdagabb anyag a szövés-fonás- 
himzés címszó alatt található.

A táplálkozás témát illetően az említett 1977-es felmérés alapján ugyanez a kép bon
takozik ki, vagyis főleg az ünnepi alkalmak étkezési szokásai dokumentáltak. A tárgykör al
csoportjai szerinti bontásban a mintegy 500 tételnyi kéziratból általános leírást ad 120, a töb
bi részadatokat tartalmaz, az alábbi bontásban:

A főzés színhelye: 292 adat
A táplálkozás eszközei: 856 adat
Készítési eljárások, módok: 1624 adat
Fűszerek, ételek, italok, étrend, fogyasztási módok, alapanyagok: 517 adat
Elvezeti szerek, kapcsolatos eszközök: 105 adat
Tárolás, tartósítás, értékesítés, kapcsolatos eszközök: 168 adat
Társadalmi vonatkozások, személyek (például főzőasszony): 27 adat
Kapcsolatos szokások, hiedelmek: 283 adat

Az adatok időbeli megoszlása: 19. századi 13 kézirat, 190-1930 közötti 14 kézirat, 
1930-1945 közötti 143, 1945-1960 közötti 186, 1960-1977 közötti 43. A gyűjtési idő eb
ben az esetben megegyezik az adatok vonatkozási idejével.

68 A  k ö ze lm ú ltb an  e lkészü lt és m eg je len t egy-egy tém akör ré sz le te seb b  á ttek in tése , pé ldáu l K o lta y  1995 ; 
F o r r a i- S z e m k e ö  1996; e lem zés és szövegközlések D ö m ö t ö r  1997; L a n d g r a f  1997; V e r e b é l y i 

1998.



További példaként a nemzetiségi adatokat tartalmazó kéziratok körét mutatom be. 
A magyarországi nemzetiségekről a gyűjteményben közel 1500 kézirat tartalmaz adatokat. Ki
sebb hányaduk szakemberek gyűjtése, többségük pedig a néprajzi gyűjtőpályázatra érkezett mun
ka. Ebből már kitetszik, hogy a gyűjtési időt tekintve kevés kézirat származik a század első felé
ből, a nagyobb rész 1950 utáni. Az adatok a századfordulóra és az 1920-1930-as évekre, illetve 
a század közepére vonatkoznak. A nemzetiségenkénti számszerű megoszlás az alábbi:

szláv nemzetiségek (horvát/bunyevác, bosnyák, sokáé, rác; szerb; szlovén/vend;
szlovák; lengyel; cseh; ruszin) -  közel 500 kézirat 

német nemzetiségek (sváb, szász, hienc, cipszer, krassován) -  350 kézirat 
cigány nemzetiség -  302 kézirat 
román nemzetiség -  120 kézirat

A magyarországi nemzetiségek sajátos helyzetéből adódóan a forrásanyag a föld
rajzi eloszlás tekintetében igen szórt, s tartalmi szempontból is jelentős kutatási aránytalan
ságokat mutatnak a gyűjtések. A nemzetiségek -  kultúrájuk, műveltségük legtöbb saját és sa
játos vonását a folklór területén őrizték meg. A színes, ünnepi, jelentős hányadában vallási 
hátterű szokások élesen elütnek a környező magyarság szokásaitól, míg anyagi kultúrában, 
gazdálkodásukban többnyire alkalmazkodtak a környezeti feltételekhez. Ennek megfelelően 
a nemzetiségek körében legkutatottabb tárgykörök az ünnepi szokások, a népköltészet, nép
művészet és a hiedelemrendszer. Szólnak a kéziratos adatok a kulturális kapcsolatok rendsze
réről is, de inkább a településtörténeti kérdések vizsgálata a jellemző a feldolgozásokra. 
A forráscsoport részletes leírását az 1988-ban elkészült annotált bibliográfia tartalmazza 
( F o r r a i  1988).

A paraszti írásbeliség emlékeinek körében találjuk a gyűjtemény legsokszínűbb, műfa
ji és tartalmi szempontból legváltozatosabb forrásait. Gyűjtésüket az országos néprajzi pályá
zat is segítette. Ennek köszönhető, hogy az utóbbi évtizedekben nagy mennyiségű múlt szá
zadi, század eleji kéziratos énekes és imádságos füzet, gazdasági feljegyzés, napló, visszaem
lékezés került a gyűjteménybe. Módszeres összegyűjtésükre azonban máig nem került sor. 
Ennek az írásos hagyatéknak egyik vonulatát jelenti a 19. század óta egyre jobban kiteljese
dő paraszti írásbeliségből fennmaradt önéletírások csoportja. Számukat jelentősen gyarapítot
ta az 1960-as évektől kezdve az újabb (paraszti és nem paraszti) kéziratos önéletírások töme
ges jelentkezése. Figyelemre méltó, hogy a 20. századi írások szerzői közt már asszonyokat 
is találunk. Nemcsak hazai jelenség ez, megjelenésük általánosnak mondható Közép- és Ke- 
let-Európa tájain. Spontán belső kényszer vagy sok esetben éppen a kutatók biztatására ke
letkeztek a visszaemlékező írások, térben és időben mindig ott és akkor jelennek meg, ahol 
nagyobb kultúraváltás következett be. E kéziratok nélkülözhetetlenek a népi kultúra és men
talitás megismeréséhez, segítségükkel egyedi példákon figyelhetők meg a műveltségszerke
zetben végbement változások, s e változások kísérőjelenségei. Nemcsak a múlt szociális való
ságának feltárásához nyújtanak segítséget, mának szóló üzeneteket is hordoznak. E körből 
számos munka a Néprajzi Közleményekben jelent meg.69 Elemző áttekintés a bukovinai szé
kelyek írott emlékanyagáról készült (F o r r a i 1986; 1987).

69 Forrai Ibolya: Köztesre alkalmas paraszti önéletrajzok a kéziratgyűjteményben. Kézirat, lásd az EA 5246/1978 
iktatószámon.
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A jelzett tematikai hiányok ellenére a kézirattár az ország legnagyobb és leggazda
gabb néprajzi forrásgyűjteménye. Az itt tárolt kulturális információ a néprajz szinte minden 
tárgyköréhez szolgáltat információkat, emellett a társtudományok számára is sokféle kutatási 
lehetőséget kínál. A gyűjtemény tartalmi sokrétűsége mellett formai szempontból is rendkí
vül változatos. A források közt vannak adatközlések és különböző mélységű, színvonalú fel
dolgozások, tanulmányok, előadások, történeti dokumentumok stb. Sokrétű az anyag műfaji 
szempontból is. A kéziratos történeti források műfaji és tartalmi szempontból tovább bont
ható egységei: törvények, céhszabályok, hegyközségi artikulusok, földkönyvek, falukönyvek, 
jegyzőkönyvek, inventáriumok, árverési jegyzőkönyvek, végrendeletek, móringlevelek, szer
ződések stb. A paraszti írásbeliség gyűjtőnéven említett csoportban: levél, önéletírás, napló, 
gazdasági és családi események feljegyzései, háztartási naplók, receptkönyvek, szerződések, 
szertartáskönyvek, énekeskönyvek (halottas, egyházi, világi énekekkel), emlékkönyvek, ve
gyes tartalmú kolligátumok stb. találhatók. A gyűjteményben az írástechnikát tekintve vannak 
kézírásos (tintaceruzás, grafitceruzás és tintával írt), valamint gépírásos anyagok, s újabban 
ezekről készült fénymásolatok, fotókópiák -  ami állagvédelmi szempontból fontos.

Jelenlegi nyilvántartási rendszerünk ezt a roppant változatosságot nem szólaltatja 
meg. A részletes feltárás lényegesen hatékonyabbá válik a számítógépes feldolgozással.

A gyűjtemény anyagából igen sok feldolgozás
Publikációs leh e tő ség ek  készült, tudományos és ismeretterjesztő mun

kák egyaránt. A megjelentetett külső publiká
ciók szinte követhetetlenek. Az ismertetés során hivatkoztam a legfontosabbakra. A kézirat
tár adatait szinte valamennyi néprajzi kézikönyv, összefoglaló munka figyelembe veszi, fel
használja, elég utalni például a Magyar néprajzi lexikon, Magyar néprajz, Magyar népmesekatalógus, 
Folklór Archívum stb. köteteire.

A kézirattár történetének első évtizedében elsősorban a Néprajzi Értesítőben és 
az Ethnographiában mutatta be munkáját, forrásait. Az 1950-es években jutott önálló publi
kációs lehetőséghez a múzeum új kiadványsorozataiban, az Adattári Értesítő és a Néprajzi 
Közlemények köteteiben.

Az Adattári Értesítő 1952 és 1964 között jelent meg, Morvay Péter szerkesztésében. 
Évi 4 szám közreadását tervezték, azonban a gyakorlatban összevont számok láttak napvilá
got. Ez a kiadvány folyamatosan közölte a kéziratgyűjtemény gyarapodási jegyzékét. Fő fel
adata azonban a gyűjtőmozgalom irányítása, az adattári munka és anyag ismertetése, közre
adása volt. Az Adattári Értesítőben jelentek meg a gyűjtési kérdőívek és útmutatók, a pályá
zati felhívások és eredményjegyzékek, valamint a kiemelkedő adatgyűjtések, pályamunkák 
szövegközlései. Megszűnése után szerepét a Honismeret vette át, azonban a közlésre szánt 
anyagok kiválasztásában a gyűjtésszervezés nem vett részt, és a Honismeret már nem közöl
te a kéziratgyűjtemény címjegyzékét, rendszeresen megjelentette viszont a pályázati felhívá
sokat és az eredményjegyzéket.

A Néprajzé Közlemények (1956-1994) a kézirattár anyagából elsősorban leíró jellegű 
összefoglaló néprajzi tanulmányokat és helyszíni gyűjtéseket adott közre (lásd Ba b u s  1959; 
Vargy a s  1960; 1961; 1963; N a g y  1962; G y ö r g y i 1962b; Pócs 1964; 1965; Sz a b ó  1966; 
K e r e c s é n y i 1969; G r á f ik  1971; 1983b; B. H o r v á th  1972b; P a l á d i-K ovács 1973b; M o l 
n á r  1981; K ovácsy  1981-1982; F e jő s  1985; F o r r a i 1987; C se r b á k  1987). Az 1970-es évek 
közepétől a társadalmi gyűjtők munkái jelentek meg a kötetekben: kérdőíves válaszok



( F o r r a i- S z o l n o k y  1976; Sz o l n o k y  1975), önéletírások, visszaemlékezések (G y e n iz s e  
1977; C so n k a  1977; G y ü k e r  1979; K ü s m ö d i 1979; Sz a b ó  1980; T a n k ó  1994; E r d ű s  Szá s z 
k a  1994; La c z k ó  1994).

Az utóbbi két évtizedben a közönségszolgálat növekedésével párhuzamosan bő
vültek a gyűjtemény publikációs lehetőségei. 1985-ben a múzeum új kiadványsorozat megin
dítását tervezte, és e kiadványsorozatban a néprajz neves, tudós művelőinek gyűjtési naplóit 
és kutatási módszereit, a paraszti írásbeliség dokumentumait, falusi és mezővárosi közössé
gek iratait, könyvtárának anyagrészeit kívánta bemutatni (vö. Se l m e c z i K o v á cs  1989. 24- 
25.).70 A fenti terveknek megfelelően 1988-ban indult a falusi és mezővárosi közösségek ira
tait megszólaltató sorozat Fontes Musei Ethnograpbiae címmel, amely eredetileg az Ethnológiai 
Adattár egy másik önálló gyűjteménye, az inventáriumgyűjtemény anyagának feldolgozására 
és közreadására épült. Eddigi köteteiben a keszthelyi inventáriumok anyaga (B e n d á  1988; 
1996), az iskolatörténeti források bibliográfiája ( F ó r r a i- S z e m k e ő  1996) és az 1848-as for
rások (F o r r á i 1998; 1999) jelentek meg. A következő évben, 1989-ben Series Historica Ethno
grapbiae címmel indult a magyar néprajz történetének forrásait közlő sorozat (Ja n k ó  1989; 
1993a; 1993b; M a d a r a s sy  1990; C s e t e  1990; T h a in - T ic h y  1991; B á t k y  1992; R eg u l y  
1994; BarAt h ó s i B a l o g h  1996; Ú. K e r é k g y á r t ó  1999). A paraszti Írásbeliség emlékeit köz
readó önálló sorozat nem indult, azok 1994-ig továbbra is a Néprajzi Közleményekben je
lentek meg, a továbbiakban pedig várhatóan a Fontes Musei Ethnograpbiae sorozatban lesz lehe
tőség e forráscsoport megszólaltatására (lásd az 1848-as forrásokat).

A kézirattár önállósága alapításakor megterem-
A gy ű jtem én y  jövője tődött, anyagából a későbbiek folyamán önál

ló gyűjtemények váltak ki (EAD, statisztika, 
inventárium). A gyűjtemény a korai időszakban igen aktív volt: tudományos, szervező- és 
szolgáltatófeladatokat látott el. Kiépítette a levelezőhálózatot, és ezt működtette is 1952-ig, 
a gyűjtésszervezés megalakulásáig. 1952 után a tudományos gyűjtőhálózat működtetésével 
biztosítja gyarapodásának másik jelentős forrását. Központi archívum szerepe azonban a mú
zeumok, az egyetemi intézetek és a társintézmények adattárainak kiépülésével, fejlődésével 
párhuzamosan csökkent. Funkciója és megítélése mint az Ethnológiai Adattár része azzal 
összhangban alakult. Története során hol tudományos szerepe, hol szolgáltatói feladatai kap
tak nagyobb hangsúlyt. Ez bizonyos mértékben befolyásolta muzeológiai feladatainak meg
valósítását is. A már összegyűjtött anyag megőrzése és megóvása mindig a belső törekvésektől 
függeden külső körülményektől függött. Történetének első három évtizedében a gyarapítás 
volt a legfontosabb feladata. A következő három évtizedben a további gyarapítás mellett a lét
rejött gyűjtemény nyüvántartása, feldolgozása lett az elsődleges. Az anyag tudományos feldol
gozása, bemutatása azonban nem tudott lépést tartani a gyarapodással; a forrásokat megszólal
tató nyilvántartási rendszer, a katalógusok készítése is csak az 1980-as években vált hangsú
lyosabbá. Ennek köszönhető, hogy a gyűjtemény jelenlegi leltározott állománya csaknem nap
rakész katalógusokkal áll a kutatók rendelkezésére. Felhalmozott anyaga tükrözi a múzeum és 
a néprajztudomány egészének változó érdeklődését, törekvéseit, kifejez sokféle kutatói maga
tartást és szemléletmódot, legfőképpen pedig őrzi az itt élő népek tudás- és ismeretanyagát. 
Ezt a nyitottságot és kiterjedt érdeklődési kört a jövőben is érdemes megtartani.

70 Lásd Forrai Ibolya kiadványtervezetét (kézirat, 1985).
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A jövő terveinek szükségképpen a jelen helyzet által adott körülményekből kell ki
indulniuk. A tervek összeállításakor önként adódnak azok a konkrét feladatok, amelyek az is
mertetés során egy-egy kérdéskörnél felvetődtek. A klasszikus muzeológiai feladatok terén 
továbblépési lehetőséget jelenthet a gépi adattárolás bevezetése. Az archiválási mód ugyanis 
alapvetően befolyásolja a megőrzés-megóvás, valamint a feldolgozás-közreadás szükséges és 
lehetséges technikáit (például a hozzáférés és felhasználás körének szabályozása).

A kézirattár szempontjából a legfontosabb feladat továbbra is a már összegyűjtött 
anyag megőrzése és megóvása. E téren a jövő feladataihoz alternatívan két módon is lehet köze
líteni: a hagyományos irattározási körülmények megtartása mellett a tárolóhelyek megfelelő 
kialakításával és megelőző állagvédelemmel, restaurálással, valamint az IT által lehetővé tett 
archiválási mód széles körű alkalmazásával.

El kell érnünk, hogy a raktár olyan fizikai környezetet jelentsen, amiben legalább
is nem romlik a dokumentumok állaga. Az állagvédelem első lépéseként biztosítani kell a rak
tár folyamatos karbantartását, a rendszeres állagvédelmi ellenőrzéseket. A megóvás ennél lé
nyegesen fontosabb feladata, hogy a raktári elhelyezés előtt minden kéziratot meg kell vizs
gálni, és szükség szerint fertődeníteni, restaurálni.

A dokumentumok döntően papírra írott történelmi anyagok, tehát a mindenkori 
papírgyártás technológiájától függően a papír maga lehet olyan, hogy semleges környezetben 
is, az idő múlásával jelentősen romlik az állaga. Ez főként a múlt század végi, e század eleji 
savas papírokra értendő. Ezek állagát a „jó” semleges környezet kialakításával nem lehet meg
felelően óvni. Ezeket először savtalanító restaurálásnak kell alávetni. Általában is igaz, hogy 
a biztonságos és megfelelő klímájú tárolóhelyre történő elhelyezés előtt minden elemet meg 
kell vizsgálni, és szükség szerint restaurálni kell. A papíranyagokat veszélyeztetheti a használt 
tinta is. Ezért a vizsgálatnak és a restaurálásnak figyelembe kell vennie a dokumentum kelet
kezése idején használt tinták kémiai tulajdonságait is. A megfelelő raktári elhelyezés és a szé
les körű restaurálás mellett a kéziratok állagának megóvását szolgálja az aktuális használat és 
a másolatkészítés korlátozása. (A fénymásolat-készítés erős megvilágítása majdnem olyan igény- 
bevételt jelent, mintha kitennénk a napra a kéziratot.) Ezért szükséges a kézirattár új haszná
lati és kutatási szabályzatának tíadása. A korlátozások mértéke csökkenthető a számítógépes ar
chiválási technika bevezetésével.

A múzeum egyre gyorsabban fejlődő számítástechnikai eszközrendszere mai szint
jén is lehetővé teszi, hogy a dokumentumok (a szükséges leíró adatokkal együtt) gépi infor
mációhordozóra kerüljenek, a fennmaradásukat biztosító szkennelési technikával. Ez a gépi 
tárolás lehetővé teszi a kép és a társított nyilvántartási adatok egy adatbázisbeli tárolását, és 
tetszőleges összefüggésben való előhívását. Ez azt jelenti, hogy egy adott tárgykörben keres
ve a nyilvántartási adatok szerint talál a rendszer egy hivatkozást, és azonnal megjeleníthető, 
akár nyomtatható a hivatkozott dokumentum. Lehetséges az is, hogy akár több kutató egy
szerre ugyanazzal az eredeti dokumentummal dolgozzon. A kézirattárban is célszerű az új 
archiválási mód bevezetése. Először a történelmi értékű „valódi” kéziratokról kell a fennma
radásukat biztosító archív másolatot elkészíteni. A tárolás történhet a múzeum belső hálóza
ta számára központi szerveren, a külső felhasználók számára pedig CD-n lehet hozzáférhető 
az anyag. Az úgynevezett multimédiás archívum megtervezése és megvalósítása azonban csak 
számítógépes szakemberek közreműködésével lehetséges.

Az állomány gyarapítása továbbra is alapvető feladat. Tartalmi szempontból felvető
dik a gyűjtés új területekre való kiterjesztése. Kérdés, hogy milyen módszerekkel, milyen



anyagi feltételek mellett gyarapíthatunk (például milyen esélyek vannak a „vizuális” néprajzi 
gyűjtés és filmjegyzetelés mint módszer meghonosítására). A gyűjtés iránya kiterjedhet a je
lenleg meglévő és ismert földrajzi, tematikai „fehér foltok” pótlására és új tárgykörökre egy
aránt. Pontos felmérést kell készíteni arról, hogy milyen földrajzi egységnél, mely időszak mi
lyen tárgykörében állnak fenn hiányok.

A hiánypótló gyarapítások sorában különösen fontos a „valódi” kéziratok, a népi 
írásbeliség emlékeinek módszeres összegyűjtése. A „kézirat” mint olyan ugyanis megszűnő
ben lévő forma. A kézírással papírra vetett hagyományos „kézirat” a múlt század általános ter
méke, valamint a 20. század első felének és a vidéki társadalom egész 20. századi gyakorla
tának dokumentuma. Ma már az egyéni iratok sem kézzel készülnek, hanem valamilyen gé
pi formában (írógép, szövegszerkesztő stb.). Kérdés, hogy a gyarapodást jelentő új gépi do
kumentumok milyen módon kerüljenek tárolásra, elhelyezésre. Ez a kérdéskör össze is kap
csolja a megőrzés-megóvás, gyarapítás és feldolgozás-közreadás feladatköreit. Jelenleg „gépi 
kéziratok” még csak a tudományos gyűjtőhálózatból érkeznek, és nem floppyn, hanem ha
gyományos nyomtatott formában, s így ezeket a hagyományos módon tároljuk.

A konkrét kutatási célokhoz továbbra is igénybe kell venni mind a tudományos, 
mind a társadalmi gyűjtőhálózat segítségét. Az amatőr néprajzi gyűjtők számára konkrét kér
dőlapokat kell készíteni és kiküldeni. Sok apró téma (például viselkedési módok) adatai 
gyűjthetők így össze. A munkába a Néprajzi Múzeum Baráti Körének tagjai is bevonhatók. 
Az aktuális pályázati témák kijelölésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a gyűjtési fel
hívások néha csak évek múlva hoznak eredményeket. A tudományos gyűjtőhálózat újjászer
vezése nehezebb feladatnak tűnik. A korábbi kölcsönös cseremegállapodások valószínűleg 
nem állíthatók helyre, de egy-egy kutatási program megvalósításában biztosan számítani le
het a közös munkára (például a jelenkutatás tárgyában).

A gyarapítás további lehetősége, hogy különböző intézmények által meghirdetett 
pályázatok anyagát megszerezzük (például a rádió, televízió, Lakitelek Alapítvány stb.).

A jövőre nézve a technológiai váltással talán a feldolgozás-közreadás feladatköre is bő
vül, módosul. Hagyományosan a dokumentum keletkezési helyét, idejét, tartalmát közelitő- 
leg leíró és megjelölő adatok nyilvántartása és katalogizálása jelenti a források alapfeldolgo
zását és hozzáférhetővé tételét. A kézirattár használhatósága tehát döntően függ a róla szóló 
nyilvántartások, katalógusok minőségétől, a fölvett és használt ismérvektől és ezek kereszthi
vatkozásaitól. A gyűjtemény tartalmi összetételét megvilágító jelenlegi katalógusai kevés in
formációt tartalmaznak, nem tükrözik a sok egyedi sajátosságot (például műfaji különbségek, 
formai jegyek stb.). Az új archiválási mód bevezetésével korszerűsíthető a kézirattár nyilván
tartása és katalógusrendszere. A fejlesztésére lehetőséget ad a meglévő adatbázis, de ezt bő
víteni kell, ugyanis ma már a jelenleginél lényegesen finomabb, részletesebb adatolást és így 
részletesebb elemzéseket tesznek lehetővé a számítógépes programok.

A feldolgozás a dokumentum tartalmának tudományos elemzését és az elemzés 
eredményeinek leírását, a forrás közreadását is jelentette/jelenti. Ez utóbbi többnyire a nyil
vántartási adatok pontosításával is együtt járt. Ez a hagyományos értelemben vett publikáció 
még sokáig nagy fontosságú marad. A közvetlen jövőben az várható, hogy standardizált flop
pyn és nagyobb, multimédiásán szerkesztett publikációk esetében pedig CD-n jelenik meg az 
anyag. A publikációhoz hozzáférők köre esetenként szabályozható. A távolabbi jövőben -  az 
internettechnológiák fejlődési tendenciáit is figyelembe véve -  az várható, hogy a publikáció 
magának az anyagnak a „hálón lévő” honlapra való elhelyezését jelenti majd, amit bárki to-
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vábbgondolhat, és amihez akárki hozzáférhet, megjegyzést fűzhet -  ez egyelőre be nem lát
ható hatású fejlemény. A publikáció maga egy interaktív, folyamatosan változó, fejlődő anyag
gá válik. Az ilyen módon gyarapodó, élő anyag összegző újrafeldolgozásának módszereit és 
technikáját ki kell alakítani és alkalmazni.

A hagyományos feldolgozási mód és publikáció a jövőben költségbővítés nélkül 
egyre csökkenő mennyiségben és minőségben tartható fenn. Az IT eszközrendszer alkalma
zása külön további ráfordítás nélkül alkalmas lehet a nyilvántartási és publikációs feladatok 
teljes körű ellátására. A ma még drágának számító CD-írás mint technológia nagy valószínű
séggel olcsóbbá válik a jövőben, míg az olyan hozzáértő ember, aki mind a múzeumi szem
pontokat figyelembe tudja venni az elemzésekben, mind a technikát tudja úgy kezelni, hogy 
a multimédiás dokumentumtárat célszerűen és hatékonyan kihasználja, egyre drágább lesz.

Az új archiválási mód bevezetése biztosítja a kéziratok állagvédelmét; befolyásolja 
a gyűjtemény használhatóságát; átalakítja, kiterjeszti a szolgáltatás körét és rendjét; bővíti a 
publikációs lehetőségeket (floppy, CD, internet); hozzájárul ahhoz, hogy az Ethnológiai 
Adattárban és különösen a kézirattárban felhalmozott tudás és ismeretanyag a kutatók sző
kébb körén túl is ismertté váljék.



644 Forral Ibolya

M ellék le tek

1 számú melléklet A számítógépes adatrögzítés űrlapja

Leltári szám 0000 
Tud. gyh. EA szám 
Tud. gyh. EA év 
Szerző 
Jelige
Közreműködő 
Irányi tószám 
Helységnév 
Lakcím 
Cím
Idegen cím 
Helységnév (1913-as)
Megye (1913-as)
Táj '
Szakjelzet 
Tárgyszavak 
Terjedelem (oldal)
Terjedelem (egyéb)
Rajz (db)
Térkép (db)
Kotta (db)
Anyagminta (db)
Fénykép (db)
Dia (db)
Melléklet (db)
Audiokazetta (db)
Videokazetta (db)
Megj.
V ö .

AEA szám 
ÁEA év 
Pályázat jelzete 
Pályázat éve 
i=Ifjúsági /  f=Felnőtt 
Gyűjtési év
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T á b láza to k

1. számú táblázat. A leltározás üteme

Év Leltári szám

1939 1-100
1940 101-166
1941 167-500
1942 501-644
1943 645-700
1944 -

1945 701-850
1946 851-872
1947 873-930
1948 931-1260
1949 1261-1869
1950 1870-2235
1951 2236-2525
1952 2526-3600
1953 3601-4050
1954 4051-4179
1955 4180-4399
1956 4400-4457
1957 4458-4593
1958 4594-4651
1959 4652-5071
1960 5072-5340
1961 5341-5538
1962 5539-5769
1963 5770-6210
1964 6211-6438
1965 6439-7401
1966 7402-7787
1967 7788-8228
1968 8229-8774
1969 8775-9392
1970 10263-10368
1971 10831-11400

Év Leltári szám Darab

1972 11401-11488 88
1973 11489-11983 495
1974 9393-10190, 798

10369-10426, 58
11984-12251 268

1975 10191-10262, 72
10427-10830, 404
12252-12371 120

1976 12372-12544 173
1977 12545-13090 546
1978 13091-13586 496
1979 13587-14200 614
1980 14201-14500 300
1981 14501-14999 499
1982 15000-15500 501
1983 15501-16504 1004
1984 16505-18002 1498
1985 18003-19500 1498
1986 19501-20651 1151
1987 20652-21657 1006
1988 21658-22550 893
1989 22551-23049 499
1990 23050-23982 933
1991 23983-24390 408
1992 24391-24772 382
1993 24773-25103 331
1994 25104-25399 296
1995 25400-26101 702
1996 26102-26854 753
1997 26855-27322 468
1998 27323-27725 403
1999 27726-28017 292

Darab

100
66

334
144
56

150
22
58

330
609
366
290

1075
450
129
220

58
136
58

420
269
198
231
441
228
963
386
441
546
618
106
570



2. számú táblázat. Földrajzi megoszlás

Magyarország vármegyéi

Abaúj-Torna
Alsó-Fehér
Arad
Árva
Bács-Bodrog
Baranya
Bars
Békés
Bereg
Beszterce-Naszód
Bihar
Borsod
Brassó
Csanád
Csík
Csongrád
Esztergom
Fejér
Fogaras
Gömör és Kis-Hont
Győr
Hajdú
Háromszék
Heves
Hont
Hunyad
Jász-Nagykun-Szolnok
Kis-Küküllő
Kolozs
Komárom
Krassó-Szörény
Liptó
Máramaros
Maros-Torda
Moson
Nagy-Küküllö
Nógrád

Magyarország vármegyéi Adatok
száma

Nyitra 201
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 3116
Pozsony 180
Sáros 28
Somogy 1791
Sopron 911
Szabolcs 1146
Szatmár 945
Szeben 11
Szepcs 34
Szilágy 175
Szolnok-Doboka 106
Temes 38
Tolna 1039
Torda-Aranyos 67
Torontál 261
Trencsén 45
Turóc 12
Udvarhely 395
Ugocsa 202
Ung 122
Vas 1588
Veszprém 1137
Zala 1859
Zemplén 1110
Zólyom 32

Belovár-Kórös 28
Lika-Korbava 1
Pozscga 27
Szerém 58
Varasd 18
Verőce 51
Zágráb 21

Budapest 328
Magyarország m eghat nélkül 1616

Adatok
száma

914
35
96

8
628

1882
193

1169
370

90
1120
2849

47
449
392
1114
180
837

13
569
658
977
129

1548
381

33
1497

17
288
436

35
37
73

219
91
32

1022
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2. számú táblázat. Földrajzi megoszlás

Tájegységek

Abaúj-Torna
Al-Duna
Alföld
Badacsony
Bakony
Balaton-mellék
Barcaság
Barkók földje
Bácska
Bánát
Bodrogköz
Bódva-völgy
Bugac
Bükk hegység
Csallóköz
Cserehát
Csertai Duna-ág
Dunakanyar
Dunántúl
Duna-Tisza köze
Drávaszög
Ecsedi láp
Erdély
Erdöhát
Erdővidék
Érmellék
Felsőszárazvölgy
Felvidék
Fertő tó
Galga mente
Garam völgye
Gemenc
Göcsej
Gyimes völgye
Hajdúság
Hanság
Hegyhát
Hernád völgye
Homoród mente
Hortobágy
Ipoly mente
Jászság
Kalotaszeg
Kapos mente
Káli-medence
Kemenesalja

Tájegységek Adatok
száma

Kisalföld 11
Kárpátalja 6
Kászoni-medence 3
Kiskunság 27
Kiszucza vidéke 2
Koppány völgye 1
Körös vidéke 2
Kőszeg-Hegyalja 1
Kővár vidéke 1
Maros vidéke 4
Mármaros-vidék 1
Mátra-vidék 8
Mecsekalja 2
Mezőföld 1
Mezőség 9
Muraköz 2
Nagykunság 9
Nyárád vidéke 5
Nyírség 10
Ormánság 23
Őrség 26
Palóc-vidék 33
Rábaköz 23
Répce mente 5
Révköz 1
Sajó völgye 2
Sárköz 29
Sárrét 14
Somló-vidék 8
Sóvidék 7
Szamoshát 4
Szamosköz 1
Szeleta-barlang 1
Szerencs-völgy 1
Szerémség 1
Szernye-mocsár 3
Székelyföld 58
Szigetköz 21
Tapoly és
Tarca mente 1
Hegyköz 6
Tátraalja 1
Tisza mente 12
Tiszántúl 8
Tiszahát 4
Tokaj-Hegyalja 4

(folytatás)

Adatok
száma

914
2

34
7

18
37

4
1

12
5

26
1

17
4

12
6
1
1

45
1
9
4

97
6
4
3
1

28
2
5

10
1

36
24
17
4
9
1
1

48
5

29
26
21
1
9



2. számú táblázat. Földrajzi megoszlás

Tájegységek

Tömösvölgy
Ung völgye
Vág-medence
Vendvidék
Velencei-tó
Völgység
Zoborvidék
Zselicség

Külföld

Országok:
Albánia
Ausztria
Belgium
Bulgária
Csehszlovákia
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
India
Indonézia
Izrael
Japán
Jugoszlávia
Kína
Kis-Ázsia
Korea
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Tájegységek Adatok
száma

Lengyelország 37
Lettország 1
Litvánia 1
Mongólia 7
Nagy-Britannia 11
Németország 38
Norvégia 18
Olaszország 13
Oroszország 56
Portugália 1
Románia 62

(Bukovina 239
Moldva) 72

Spanyolország 2
Svájc 7
Svédország 7
Tibet 7
Törökország 14
Új-Guinea 24
Új-Zéland 1
Vietnam 2

Földrészek:
Afrika 26
Amerika 38
Ausztrália 4
Ázsia 70
Balkán 6
Európa 46
Szibéria 11

(folytatás)

Adatok
száma

1
4
1
1
1
1
9
5

1
30

1
11
28

3
1

31
12
2
1
9
3
3
3

21
9
5
3



AZ ETHNOLÓGIAI ADATTÁR DOKUMENTÁCIÓS 
GYŰJTEMÉNYE (EAD)

SZEMKEŐ ENDRE

A múzeum történetében fontos szerkezeti vál-
G yŰ jtem énytÖ rténet tozást hoztak az 1938-1939-es esztendők. Ek

kor hozták létre -  Keszi-Kovács László finnor
szági és Gunda Béla svédországi tanulmányútjainak tapasztalatai alapján -  az Etimológiai 
Adattárat. Az új szervezeti egység feladata egyrészt a tárgyi gyűjtések során keletkezett leírá
sok, valamint minden egyéb antropológiai-néprajzi leírás, lejegyzés, hangzó és vizuális anyag 
archiválása, másrészt az ekkor elindított gyűjtőmozgalom megszervezése, mely az ország min
den részéből verbuválódott önkéntességi alapon a néprajztudomány támogatására. E szerve
ződő mozgalom tagjai „finn példára” környezetük néprajzi szokásait, ünnepeit, életvitelét, 
gazdálkodását stb. írták le és küldték be pályázati kiírásokra a múzeumba (KOVÁCS 1939b. 
287). Feladata volt az Ethnológiai Adattárnak a fent említetteken kívül minden olyan múze
umi gyűjtemény integrálása, amely már korábban létrejött, és archivális jellege volt. így a már 
kezdetekkor létrejött fényképgyűjtemény, az irattári anyag, a kliségyűjtemény, a rajz- és tér
képgyűjtemény stb. az Ethnológiai Adattárban kapott helyet. Az adattár első vezetője a mú
zeum főigazgató-helyettese, Szendrey Ákos lett, ezzel is kifejezve ennek az új gyűjtemény
csoportnak a fontosságát.

A kialakulást követően múzeumi hagyomány lett, hogy a Néprajzi Múzeum mű
ködése során keletkezett vagy a múzeum birtokába került olyan írott forrásokat, amelyeket 
nem tudtak az 1938-ban létrejött adattári gyűjteményekbe besorolni, de a tudomány, a muze- 
ológia vagy általában a művelődéstörténet számára fontosnak ítéltetett meg, az Ethnológiai 
Adattárban helyezték el, EAD gyűjtemény elnevezéssel, és ezen belül semmiféle tartalmi 
vagy formai csoportosítás nem készült.1

Az EÄD gyűjtemény azonban nem 1938-ban, az Ethnológiai Adattár létrehozásakor 
keletkezett, ekkor csupán szervezeti és gyűjtési-feldolgozási helyét jelölték ki. A gyűjtemény 
maga eklektikus, mivel jogszabályok, valamint tartalmi-formai jegyek alapján is levéltári fond (il
letve fondok) és múzeumi történeti dokumentáció összeházasításának eredményeképpen jött 
létre. így az EAD gyűjtemény nem egyetlen gyűjtemény, hanem legalább három, nevezetesen:

í NMI 1/1954. Kovács Péter 1954. évi jelentése.
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-  levéltári gyűjtemény: a múzeum működésének iratanyaga (az úgynevezett NMI 
gyűjtemény) és más intézményeknek irattári anyaga;

-  nyomtatott történeti dokumentáció: az általában valamilyen nyomdai módszerrel 
sokszorosított dokumentumok (sajtó, aprónyomtatványok stb.), például egy táj- és 
népkutató tábor programja és meghívója;

-  kéziratos történeti dokumentáció: ismert vagy ismeretlen szerző nem sokszorosí
tott irata, például Bartók Béla vagy Kálmány Lajos levelei stb.

Az EAD gyűjtemény történetének leírása tehát azzal az időponttal kezdődik, ami
kor még mint önálló gyűjtemény nem is létezett. Az EAD egyik igen jelentős csoportja 
ugyanis maga az a történeti irattár (ma már levéltár vagy szaklevéltár, ha úgy tetszik), amely 
egyidős a Nemzeti Múzeum keretén belül létrehozott Néprajzi Tárral, tehát 1871-től kelet
kezett. Ezt a levéltári iratanyagot az EAD gyűjteményen belül NMI (Néprajzi Múzeum Irattára) 
rövidítéssel jelöljük, s levéltári feldolgozó módszerekkel kezeljük.

A Néprajzi Tár vagy ahogy hivatalosan nevezték, Ethnográphiai Osztály a Nemze
ti Múzeum hivatali szervezetén belül működött. Az osztály vezetője alárendeltje volt a Nem
zeti Múzeum igazgatójának, mégis teljes önállóságot élvezett az osztály megszervezésében, 
illetve működtetésében. Önálló „hivatalként” működtette az adminisztrációt, az osztálynak 
saját irattára volt, s szakmai feladatokban a külvilággal közvetlen érintkezésben (levelezés
ben) állt. A múzeum, illetve még csak múzeumi osztály belső szervezeti, pénzügyi, munka
ügyi feladataiban is az irattárban lefektetett levelezésen keresztül állt kapcsolatban a Nemze
ti Múzeum vezetésével. Az irattári anyag a múzeum történetének lenyomata, mondhatni a 
história domusa. A kor szabályainak megfelelően iktatták s fektették le az iratokat évenként 
újrakezdődő növekvő sorszámokkal, ezeket iktatókönyvbe vezették be, s nagy valószínűség
gel rögtön tárgyszavas mutatókönyvet is nyitottak, aminek azonban az első kötete még nem 
került elő. A kezdeti időkben az iratokat növekvő sorrendben fraktúr formában (hosszában 
felébe hajtva) fektették le. Az iratok felső lapján az iktatószám mellett vagy alatt rövid tartal
mi jelzés is található az akta tárgyáról. Később ez változott aszerint, hogy a Nemzeti Mú
zeum, illetve az országos hivatalok ügyiratkezelése hogyan alakult. A fejlődés az iratok „ter
melésében” a Néprajzi Múzeum irattárában is nyomon követhető. Míg a valójában csak 1874- 
től működő hivatal első éveiben 150-200 iratot alkotott, addig az 1920-1930-as évek 350- 
500, míg az 1980-as évek már évi 2-3000 darabbal dicsekedhetnek. Az 1871-1988 közötti 
iratok tehát a Néprajzi Múzeum tevékenységének, működésének legfontosabb forrásai, me
lyek felhasználása nélkül sem tudományos, sem gyűjteményi történeti múltját nem lehet fel
tárni. A Néprajzi Múzeum gyűjteményeit ismertető tanulmányok is nagymértékben támasz
kodnak erre az iratanyagra. Az NMI anyaga állandóan növekvő levéltári fond, amely a levél
tári törvények szerint minden esztendőben egy év iratanyagával bővül. Mivel az irattárban a 
hivatali ügyek alkalmas intézéséhez legalább 10 év visszamenőleges iratanyaga kötelezően 
megtartandó, s csupán a 10 évnél korábbi iratok adhatók át a levéltárnak, az a szerencsés 
helyzet, hogy az irattár és a levéltár egy épületben, egy igazgatás alatt működik, lehetővé te
szi, hogy a kutatás és az igazgatás egymást kölcsönösen kisegíthessék. így minden esztendő
ben az irattár (a központi iktatás) egy esztendő anyagát átadja az Ethnológiai Adattárnak, 
ahol ez az anyag besorolódik az NMI gyűjteménycsoportba.

A múzeum történetének 125 éve alatt azonban a hivatalos iktatott ügyiratok mel
lett különféle olyan dokumentumok is keletkeztek, amelyek nem mindig szorosan a múzeum
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központi ügyvitelén keresztül, de a múzeum vagy a múzeum egyes munkatársainak különbö
ző feladataival voltak kapcsolatosak. Bizonyos dokumentumok a múzeum működésétől füg- 
geden kutatással voltak kapcsolatosak, vagy valamilyen megszűnt intézmény hagyatékából ke
rültek a Néprajzi Múzeum birtokába. Ezek a dokumentumok különféle csoportosításban az 
EAD anyagát alkotják.

Az Ethnológiai Adattár megszervezése (1938) utáni időktől számos ilyen, addig a 
különböző osztályokon, illetve munkatársaknál kallódó dokumentum került az EAD gyűjte
ménybe. Megkezdődött új gyűjteményi csoportok létrehozása is. így került a gyűjteménybe a 
múzeum legkorábbi gyarapodási és tárgyleltárkönyve, különböző tárgyjegyzékek, nyilvántar
tási naplók, kiállítási vendégkönyvek stb. mint a múzeum tevékenységének legkorábbi rekvi- 
zítumai. Valószínűsíthető, hogy személyi közreműködés miatt ragadtak itt a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének 1897-1921 közötti iratai, hiszen Jankó János, 
majd utóda, Semayer Vilibáld is tagja volt a főfelügyelőségnek.

Hasonló módon kerülhetett az Ethnológiai Adattárba az úgynevezett statisztika
gyűjtemény, mely a Belügyminisztérium által készittetett és a Magyar Szociográfiái Intézet ál
tal feldolgozott 1925. évi közigazgatási tájékoztató lapokat, a Keleteurópai Tudományos In
tézet által készített 1948. évi községlapokat, a Magyar Szociográfiái Intézet Közleményeiben 
megjelenő településtudományi bibliográfiához készített községi adattárat, valamint az 1945 
utáni községi telepítési kérdőíveket foglalja magában. Az Ethnológiai Adattár több munka
társa, sőt későbbi vezetője is az 1949 után a megszüntetett tudományos intézetekből került a 
Néprajzi Múzeumba, így például a Néptudományi Intézet megszüntetésekor K. Kovács Pé
ter, Morvay Péter, Kovács Ágnes.2

Hasonló jellegű „idegen” anyag az Országos Magyar Képzőművészed Társulat 1889. 
évi iratai, amelyek értékes kultúrtörténeti források.

Az Ethnológiai Adattár megszervezése után még hosszú ideig nem alakultak ki 
azok a gyűjtemények, amelyek ma léteznek. Kezdetben a múzeum minden muzeológusa vég
zett feladatokat az adattár számára is, az 1940-es években például a fényképezés és fénykép
archiválás Gönyey Sándor, a kérdőív-összeállítás Gunda Béla, a cédulamásolás Némethy End
re feladata volt. A két legfontosabb feladatnak a gyűjtőhálózat megszervezését, valamint egy 
központi katalógus létesítését tekintenék, amely a vidéki múzeumok leltári céduláinak máso
latait foglalta volna magában.3

A gyűjtőmozgalom által beküldött gyűjtési jelentések beleltározásával megteremtették 
a kézirattár alapját. Szendrey Ákos, aki az Ethnológiai Adattárat vezette, 1943. évi jelentésé
ben 700 ilyen beleltározott dolgozatról beszél.4

Fontos gyűjteményként tartották nyilván a kliségyűjteményt, amely a múzeum és a 
néprajz különböző folyóirataiban (Ethnographia, Néprajzi Értesítő, Mitteilungen stb.) meg
jelent illusztrációk (fényképek, rajzok, metszetek stb.) kliséit őrizte. Ma holt gyűjtemény, 
amelynek 12 500 beleltározott nyomata és leltárkönyvei elsősorban nyomdatörténeti szem
pontból lehet érdekes.

2 NMI 295/1949. Malán Mihály: Áthelyezések a Kelet-Európai Tudományos Intézettől a Néprajzi Múzeumba.
3 NMI 9/1941. Domanovszky György jelentése az Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárá

nak 1940. évi állapotáról.
4 NMI 9/1944. Domanovszky György jelentése a Néprajzi Múzeum 1943. évi működéséről.
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Természetesen volt fényképgyűjtemény is, amely a háborús években több munka
társ kezelése alatt állt.

1947-ben a következő gyűjteményekből állt az Ethnológiai Adattár: 

gyűjtésszervezés,
tárgyi anyag írásos kiegészítése (korábbi központi katalógus),
folklore anyag (kézirattár),
fényképtár,
rajz- és térképgyűjtemény, 
kliségyűjtemény.5

Ez a felosztás azonban még mindig nem fedte le az Ethnológiai Adattárba került do
kumentumok egy részét. Az ötvenes évek elején K. Kovács Péter vezetésével elkezdődött a kéz
irattár szakmutatórendszerének kidolgozása, s ekkor vették tervbe, „hogy a néprajzi leírásokat 
nem tartalmazó dokumentumanyagot ki kell emelni” (K ováC S-M orva y  1951). Ez adta meg a 
kezdő lökést az EAD kialakítására. 1953-ban kialakultak az Ethnológiai Adattár gyűjteményei:

kéziratgyűjtemény,
fényképgyűjtemény,
rajz- és festménygyűjtemény,
dokumentumgyűjtemény (EAD),
kliségyűjtemény,
térkép- és statisztikagyűjtemény,
országos gyűjtőhálózat.6

Ekkor nevezték először az EAD-t néprajzi dokumentációs gyűjteménynek. A már 
akkor teljesen heterogén dokumentációs anyagot az ötvenes évek elején K. Kovács Péter ve
zetésével megpróbálták a klasszikus múzeumi történeti dokumentációs nyilvántartási szabá
lyok szerint darabonként beleltározni. Eljutottak mintegy 200 beleltározott adatig, amelyben 
sajtókivágások, egy-egy helyi kalendárium, volt múzeumi munkatársak és nem múzeumi ku
tatók levelezése, személyi dokumentumai vegyesen megtalálhatók voltak. Idekerült Xántus 
János egyik kelet-ázsiai levelezési naplója is, amelyben mellesleg néprajzi értékű rajzai, skic
cei is felbukkannak. Az irdatlan mennyiségű (főleg sajtó és kiállítási aprónyomtatványok) 
anyag tervszerű begyűjtésével ez a fajta leltározás hamar megszűnt, hasonlóan a kézirattár la- 
ponkénti mutatózásához. így alakult ki torzóként az EAD gyűjteményen belül az úgyneve
zett EAD-törzsanyag, melynek leltári könyve nincs, csak leltári száma.

Tulajdonképpen új gyűjteménycsoport, mégis régebbi anyagot is magában foglal az 
úgynevezett sajtófigyelő vagy sajtógyűjtemény, amely régebbi hagyatékok (például Herrmann 
Antal) sajtóanyagát, a fent említett EAD-törzsanyag sajtóanyagát és a legújabb idők sajtókivá
gásait tartalmazza.

Az EAD gyűjteménycsoportjai közé tartozik a Néprajzi Múzeum két szervezeti 
egységének irattári anyaga: egyrészt az Ethnológiai Adattár s vele együtt a gyűjtésszervezés

5 NMI 46/1947. Vargha László körlevele a múzeum gyűjteménycsoportjainak beosztásáról.
6 EAD EA 2/1953. Kovács Péter: Az Adattár 1952. évi mutikabeszdmolói.
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hivatalos működésének iktatott iratai 1953-tól, másrészt a könyvtár iratai az 1947-1966 kö
zötti időszakból. Ez utóbbi torzóanyag EAD gyűjteménybe kerülése is jelzi, hogy az intéz
ményen belül nem voltak egyértelmű szabályok a különböző osztályokon keletkezett, nem 
központi iktatású iratok irattárba adásának.

Két nagy dokumentumegyüttes a kiállításokkal és egyéb etnográfiai és művelődés- 
történeti eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatos gyűjtemény, amelyekben részben a 
múzeum által rendezett kiállítások aprónyomtatványai (meghívók, szórólapok stb.) mellett 
forgatókönyvek és plakátok is fellelhetők. A másik ilyen gyűjteményben hazai és külföldi ese
mények (kiállítás, konferencia, díjátadás stb.) meghívói, szórólapjai stb. találhatók. Külön gyűj
teményként kezelhető az idegenforgalmi hivatalok, utazási irodák szórólapjainak és nyomtat
ványainak együttese, amely egy-egy kutató vagy utazó munkatárs érdeklődése következmé
nyeként került a múzeumba.

Az EAD-ban találhatók a Folia Ethnographica 1949.1. évfolyamának néhány kéz
irata, valamint az Acta Ethnographica 1953-1969 között idegen nyelven megjelent dolgoza
tainak magyar eredeti szövegei. A folyóiratot az MTA kiadásában a magyar nyelvű Ethno- 
graphia mellett adták ki idegen nyelvű tanulmányokkal. A múzeum valamelyik mnkatársa 
szerkesztette, többnyire a főigazgató. így kerültek a kéziratok az EAD gyűjteménybe (BA
LASSA 1954b. 304). Bodrogi Tibor 1968-ig volt a Néprajzi Múzeum főigazgatója, utána az MTA 
Néprajzi Kutatócsoportba került, s vitte magával a szerkesztőséget.

Nem irattári anyag, mégis köze van a hivatali működéshez annak a dokumentum
csoportnak, amely a kiszállások, terepmunkák úti jelentéseit fogja össze 1945-1985 között. 
Ezek között nagy számban vannak olyan kutatói jelentések, amelyek nem a Néprajzi Mú
zeum munkatársától születtek, de valamilyen közös kutatási feladat vagy csoport miatt kerül
tek a múzeumba. Az ötvenes években egy időben az összes kutatással kapcsolatos adminiszt
rációt, amelyben a Néprajzi Múzeum vagy egy munkatársa részt vett, az Ethnológiai Adattár 
mint múzeumi szervezeti egység kezelte.7

Végül, de nem utolsósorban az EAD gyűjteményei között kaptak helyet azon nép
rajzkutatók adományai, hagyatékai (hivatalos működésük során keletkezett irataik, tudomá
nyos munkásságuk termékei, magánlevelezésük stb.), akik valamilyen szállal kötődtek a mú
zeumhoz vagy a néprajzkutatáshoz. Ezt a gyűjteményt az egyszerűség kedvéért személyi 
gyűjteménynek nevezzük, amely igen jelentős átfésülést és selejtezést igényel.

A gyűjteményfejlesztés alapelve, amint a fenti előadásból is látható, az volt és az 
ma is, hogy gyűjtsön, a lehető legegyszerűbb módon nyilvántartson és raktározzon minden 
olyan -  bármely módszerrel leírt szöveget - ,  mely nem szorítható be az 1938-ban, illetve
1951-ben kidolgozott kézirattári és fotótári mutatózási rendszerbe, de köze van a tudomány
hoz, a múzeumhoz, a közművelődéshez. A Néprajzi Múzeumnak sosem volt (még az 1950-es 
években sem) olyan kapacitása, hogy az így felgyülemlett dokumentumokat bármilyen szisz
témával ugyan, de feldolgozza legalább olyan szinten, hogy a kutató egy jegyzék alapján tá
jékozódhasson az egyes gyűjteménycsoportokban fellelhető dokumentumokról. Két gyűjte
mény kivétel ez alól. Az egyik az NMI 1871-1950 közötti iratainak regesztarendszere, a má
sik a statisztikagyűjtemény leltárba vétele és földrajzi mutatóval való ellátása. Mind a két fel
dolgozómunka személyes érdekek, ambíciók eredménye. Az első Balassa Iván főigazgató ne
véhez fűződik, aki szívesen foglalkozott a Néprajzi Múzeum történetével s első vezetőinek

7 Lásd az 1. számú lábjegyzetet.



654 Sztm keőjindrt•

tudományos és tudományszervező tevékenységével. E kutatásához segéderőket használt fel, 
hogy minden egyes irattári dokumentumról kronológiai sorrendben regesztacédulát készít
sen, s ezeket bizonyos témakörök szerint szakmutatózza is. Erős a gyanúm, hogy az adattár 
dokumentumtengerében nem vették észre az ott dolgozó kollégák, hogy az irattári dokumen
tumoknak létezik az iktatókönyve, sőt 1910-től a tárgyszavas mutatókönyv is, amelyek segít
ségével klasszikus levéltári kutatást lehet végezni a történeti iratanyagban. Ma rendelkezünk 
egy regesztamutatóval 1950-ig, s egy iktatókönyv-sorozattal 1952-ig, amelyekben az éveken 
belüli iktatószámok sorrendjében lehet kutatni. 1952-1963 között központi utasításra nem 
használtak iktatókönyvet.

A statisztikagyűjtemény leltározását lehetővé tette homogén dokumentumgyűjte
mény jellege, s nagyon valószínű, hogy az Ethnológiai Adattár akkori vezetője korábbi -  még 
a 2. világháború előtti s alatti -  tudományos érdeklődését elevenítette fel e felmérések fel
dolgoztatásával, de az ötvenes-hatvanas évek nagy szövetkezeti és agrárparaszti történeti és 
néprajzi kutatásai is serkenthették e gyűjtemény leltárba vételét és mutatózását. K. Kovács Pé
ter, az Ethnológiai Adattár akkor még helyettes vezetője volt a szövetkezeti parasztság nép
rajztörténeti kutatói munkaközösségnek a vezetője.8

Bár az EAD mint gyűjteményi csoport az Ethnológiai Adattár létrehozásakor Ko
vács László ismertetésében még nem létezett, a háború utáni újjáépítési korszakban hamar 
találkozhatunk a munkatervekben, jelentésekben vele (KOVÁCS 1939d). 1952-ben a múzeu
mi osztályok szervezési dokumentumában a gyűjteménynek már tudományos kezelője is volt 
Kardos László személyében. Akkor néprajzi dokumentációs gyűjteménynek nevezték, s a sta
tisztikagyűjtemény nem ide, hanem a térképgyűjteményhez tartozott, amelynek külön keze
lője is volt Molnár Balázs személyében.9

Az 1954. évre vonatkozó adattári munkajelentésben „Ethnográphiai Dokumen
tumgyűjtemény” elnevezéssel szerepel a gyűjtemények között az EAD. 1955-ben egy minisz
tériumi bizottsági jelentés szerint az Ethnológiai Adattárban lévő gyűjtemények között vi
szont nincs külön ilyen gyűjteménycsoport, azt egybesorolja a kézirattárral „néprajzi adattár” 
elnevezéssel, és itt már csak egy közös kezelője van K. Kovács Péter személyében. Csupán a 
jelentés egy megjegyzéséből derül ki, hogy az EAD anyaga idetartozik, amikor a beleltáro- 
zadan kéziratok között a „megszüntetett Kelet-európai Néptudományi Intézettől örökölt lel- 
tározatlan anyag”-ot említi.10

Az EAD gyűjteménynek az 1970-es évekig nem volt külön gyűjteménykezelője. K. 
Kovács Péter felügyelete alatt egy múzeumi asszisztens kezelte, de a jelentésekből az derült 
ki, hogy az EAD gondozásán az irattári anyag (NMI) kezelését értik. Az egyéb felhalmozó
dott anyagot elhelyezték a raktárban.

Az 1960-as években az évi jelentésekben szinte egyáltalán nem említik e doku
mentumanyag feldolgozását. 1970-ben pár mondatos jelentés szól arról, hogy a 25 éves jubi
leumi kiállításkor adatfeltáró munka zajlott le az EAD gyűjteményben, amely 4 napot vett 
igénybe.11 Önálló gyűjteménykezelője 1982-től van a gyűjteménynek. A dokumentumgyűjte-

8 NMI 863-3301-05/1952. Kovács Vem: Munkaközösségek, jelentései és tervei.
9 NMI 88863-01872/1952. Szendrey Ákos: Az Országos Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára szervezeti és mű

ködési szabályzata.
10 NMI 863-0516/55. Minisztérium jelentése az Adattár anyagáról.
11 EAD EA 1/1970. Kovács Péter -  Medgyes Éva: Terv és munkajelentés.
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meny főleg a központi iroda révén gyarapodott, illetve gyarapszik ma is, s nemcsak az ikta
tott iratanyaggal, hanem az egyre nagyobb mennyiségben keletkező aprónyomtatványokkal, 
sajtóanyaggal stb., de ennek nyilvántartása nem oldódott meg. Egyedül az NMI és a statisz
tikagyűjtemény mutatócédulázása történt meg.

így halmozódott fel ez a nagy mennyiségű dokumentációs anyag. Az 1980-as évek 
közepétől kezdődött meg a gyűjtemény szétválogatása formai, illetve tartalmi szempontok 
alapján megfelelő csoportokra. Ez nagymértékben köszönhető annak, hogy lehetőség volt 
nyugdíjas kollégát alkalmazni, aki nagy hozzáértéssel és türelemmel végezte el e munka nagy 
részét. E soroknál mély tisztelettel feltétlenül meg kell említenem Némethy Endre nevét.

NMI (Néprajzi Múzeum irattára) 1874-1988
A gyűjtem ény je len leg i ^  Néprajzi Múzeum levéltára 389 doboz irat-
OSSZefetele anyagot, 28 iktatókönyvet, valamint 25 tárgy

szavas mutatókönyvet foglal magában. Ezenkí
vül rendelkezésre áll az 1874-1950 közötti iratokról egy több ezer cédulát kitevő regesztamu- 
tató, amely az évenkénti iktatószámok sorrendjében tömör tárgymeghatározást ad az iratokról. 
(Lényegében azok a meghatározások, amelyek az iktatókönyvben, valamint az iratok fedő vagy 
előlapján szerepelnek.) Az irattár a múzeum, valamint a néprajztudomány egyik legfontosabb 
és legjelentősebb forrásanyaga. Elvileg és szabályosan az Országos Levéltár úgynevezett múze
umi fondcsoportjai között lenne a helye olyan fondok mellett, mint az Országos Magyar Gyűj
teményegyetem Tanácsa 1922-1949, a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa 1934-1949, a Mú
zeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa 1904-1921 vagy a Magyar Nemzeti Múzeum Gaz
dasági Hivatala 1920-1949 stb. (B éla y  é. n.). Szerencsére az iratanyagot nem gyűjtötte be a le
véltár, és így elkerülte a Nemzeti Múzeum általános irattárának sorsát, amely az Országos Le
véltár 1956-os belövésekor részben elpusztult. Az iratanyag begyűjtése feltehetően azért maradt 
el, mert a Néprajzi Múzeum sokszor költözött, és már régen külön épületben működött, füg- 
gedenül a Nemzeti Múzeumtól. Később a központi néprajzi adattár megszervezése helyet tu
dott biztosítani az anyagnak, tehát nem volt szükség arra, hogy az Országos Levéltárnak átad
ják. Nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy mivel a Néprajzi Múzeum az 1950-es évek de
rekáig hivatali és pénzügyi szempontból a Nemzeti Múzeumhoz, illetve az Országos Magyar 
Gyűjteményegyetemhez tartozott, elkerülte az országos iratbegyűjtési akciót.

Az irattár anyaga évek rendjében, de háromféle szisztéma szerint van lefektetve a rak
tárban, követve a korabeli irattári rendszert. 1871-1951 között az éveken belüli iktatószámok nö
vekvő sorrendjében, 1952-1963 között az egyes éveken belüli szakmai tételekben növekvő ik
tatószámok sorrendjében (itt nincs is iktatókönyv), 1964-től pedig újra az iktatókönyvben veze
tett iktatószámok növekvő sorrendjében, de az egyes szakmai tételekben szétosztva találhatók 
meg az iratok. Ezért az iratok visszakeresése is e három szisztéma szerint történik. A kutatás 
szempontjából hátrány, hogy vannak az iktatókönyvekben, illetve a mutatókönyvekben hiányok.

Különösen fájó, hogy a tárgymutatók első kötete hiányzik 1871-1910 között, így 
ebből az időszakból iktatókönyv vagy regesztacédula használatával, illetve az iratok darabon
kénti átnézésével kutathatunk.

Az iktatókönyvek közül az 1952-1963. évek hivatalosan hiányoznak, mivel ekkor 
egy új iktatási szisztémát vezettek be az országos közgyűjteményeknél -  nevezetesen azt, 
hogy nem kellett iktatni. Ez volt az úgynevezett csoportszámos iktatás: a minisztérium min-



den hivatalnak kiosztott egy ügyiratszámot, s a hivatalok az irataikat ezzel a számmal jelöl
ték, s ehhez tették hozzá a hivatal által adott további ügyiratszámokat. A Néprajzi Múzeum 
a 863. számot kapta. Ugyanakkor megnyitottak az ügyek tárgya szerint annyi dossziét, ameny- 
nyit az első évben jónak találtak, s ezeket sorszámokkal jelölték, az első évben 40 tételt hoz
tak létre 01 sorszámmal kezdődően. Végül a tételeken belül újrakezdődő számrendben so
rolták be az iratokat. Az egy tárgyhoz kapcsolódó iratok számát a tételek dossziéjának fedő
lapján a tárgyleírással együtt feltüntették, mintha az lenne az iktatókönyv. A visszakeresést az 
irat tárgya alapján a dossziék fedőlapján lehetett végezni.12 Ha például a munkajelentések a 
02 számú dossziéban voltak, s a könyvtár munkajelentése 1952-ben a 6. számot kapta, akkor 
annak az iratnak a száma a következő volt: 8630206/1952.

1952-ig az iktatókönyveket folyamatosan vezették, addig amíg be nem telt, így pél
dául az első iktatókönyv 1874-1914 között irattári napló néven volt használatban. 1952-ig 
négy iktatókönyvet írtak tele. Ezek nagyalakú, kemény kötésű, de könnyen kezelhető könyvek.

A tárgymutató könyvek sajnos hiányosak, így az első kötet 1871-1910 között még 
lappang valahol, s ugyanígy az 1941-1945 közötti háborús évek mutatója is.

1952-ben a következő tárgyszavas vagy tételrendszert vezették be:

01 Általános ügyek, például nyitvatartási szabályozás, új iktatási rend stb.
02 Munkajelentések, például negyedévi tervek, költségvetés, tervezési utasítás
03 Igazolások, például terepmunkához kiadott igazolványok
04 Körlevelek, például futballmeccs az OSZK és a NM között
05 Ötéves terv, például hosszú távú kutatási terv (Tiszaigar)
06 Kiállítások, például Jelky András-kiállítás Baján
07 Tárgyak kölcsönzése, letétbe helyezése, például tárgyak kölcsönzése a Föltámadott a 

tenger című film forgatásához
08 Statisztikai jelentések, például a látogatók számáról
09 Tanfolyamok
10 Vidéki múzeumok aktái
11 Tárgycsere-engedélyek
12 Selejtezés, például irattári selejtezés központi engedély nélkül tilos
13 Tapasztalatcsere, például Csepel Művek látogatása
14 Ésszerűsítés, újítások
15 Jutalmazások, segélyek
16 Osztályvezetői értekezletek, szakkörök
17 Termelési értekezlet
18 Meghívók
19 Orosznyelv-tanfolyam
20 Versenykihívások, munkafelajánlások
21 Népzenei ügyek
22 Népművészeti Intézet ügyei, például együttműködés gyűjtőutakra
23 Műkereskedők államosítása, védetté nyilvánított tárgyak
24 Vezető Kollégium, például múzeumok főigazgatói és a MOK vezetője (Ortutay 

Gyula) ülése: elvi döntés a leírókartonok készítéséről

12 NMI 8630102/1952. Ortutay Gyula utasítása az új iktatási rendszerről.
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25 MOK (Múzeumok és Műemlékek Országos Központja) ügyei
26 Szakértői bizottsági tagok ügyei
27 Szakszervezeti ügyek
28 Vasúti arcképes igazolványok
29 Akadémiai jelentések, például munkaközösségek, célhitelek jelentései, elszámolások
30 Gyűjtőutak, kiküldetési rendelvények
31 Ösztöndíjak, MTA ügyei
32 Szerződések, például a múzeum és az ELTE közötti szerződés nyári gyakorlat

ról
33 Munkaközösségek, például Matyó monográfia, szövetkezetkutatás
34 Publikációk, kiadványok
35 Köszönőlevelek tárgyakért
36 Leltározással kapcsolatos ügyek
37 Szerkesztői vélemények
38 A múzeum ügy- és munkarendje
39 Bizalmas
40 Szakmai lektori vélemények

Mindezeken kívül kezelték a személyi ügyeket, amelyek a 863. csoportszám he
lyett a 14. főszámot kapták, s ezen belül 5 tételt nyitottak:

01 Általános ügyek, például létszámfejlesztési terv, esküokmányok stb.
02 dolgozók A-K betűig, például Attányi Károlyné kinevezése
03 dolgozók L-Z betűig, például Vargyas Lajos szolgálatának megkezdése
04 Vidéki muzeológusok, például Szűcs Sándor karcagi múzeumvezető felrendelése

Budapestre
05 Megbízólevelek, elismervények

Miután a tételszámos iktatás nehézkessé teszi az egyes iratok visszakeresését, lemá
soltuk és összefűztük a dossziék iktatószámos lajstromát, s azt mint iktatókönyvet használhat
juk a kutatáshoz. Ezzel megkíméljük az iratokat a gyakori forgatástól, s a raktárkezelőt a fö
lösleges energiapazarlástól.

A tételszámok idővel csökkentek, mivel sok volt az átfedés, jelentőségét vesztette 
néhány feladat stb. így számuk már 1953-ban 33-ra csökkent, pedig nyitottak új tételt is, mint 
például a Népligetben felállítandó szabadtéri múzeum ügyét. 1963-ra 25 tételre csökkent a 
tárgycsoportok száma, s ebbe már belefoglalták a személyzeti aktákat is. Érdemes megjegyez
ni, hogy az 1956-1958-as személyzeti anyag hiányzik az irattárból.

Az 1964-től napjainkig terjedő irattári anyagban újra iktatókönyvek és mutató
könyvek segítségével kereshetők meg az akták.

Statisztikagyűjtemény (1925-1949), 95 doboz
A gyűjtemény valójában három különálló gyűjteménycsoportból és egy ezekhez szervesen 
nem tartozó cédulamutató-tömegből áll. Az anyagot az egykori Magyar Szociográfiái Intézet 
Néprajzi Múzeumba került munkatársai mentették meg a beőrléstől, s adományozták az
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Ethnológiai Adattárnak.13 A több mint hatezer kitöltött kérdőívet folyamatosan beleltároz
ták, és földrajzi mutatót is készítettek kutatási segédletként. Olyan kutatási segédanyag, amely 
egy megszűnt tudományos intézet terméke. Az intézet irattára még lappang, feltehetően 
megszüntetésekor, 1949-1950-ben megsemmisült. A gyűjtemény 4 főrészből áll, a cédulaka
talógust kivéve leltározott.

I. Közigazgatási tájékoztató lapok (1925), 1-3198 leltári számok
A Magyar Királyi Belügyminisztérium által készíttetett és a Magyar Szociográfiái Intézet ál
tal használt kitöltött nyomtatványok Békés megye kivételével teljesnek mondhatók. A követ
kező fő kérdéskörökre töltötték ki a jegyzők a választ:

1. A község általános leírása 
történeti leírás 
földrajzi leírás 
népességi viszonyok

2. A község szervezete, beosztása, és közérdekű viszonyai
A. községi szervezet

elöljárók, tisztviselők, képviselőtestület
B. Általános közigazgatási beosztás

vármegye székhelye, járás székhelye, törvényhatóság székhelye
C. Rendészeti igazgatás

csendőrőrs, folyamőrség, rendőrség, tűzoltóság
D. Szociális igazgatás

körorvos, bábák, gyógyszertár, közkórház, gondozott szegények, ivóvíz, csator
názás kocsmák, vendéglők, gyógyfürdő

E. Törvénykezési beosztás
királyi törvényszék helye, járásbíróság helye

F. Pénzügyi beosztás
adóhivatal, pénzügyőrség, vámőrség

3. Közművelődési viszonyok
A. Közoktatásügy

népiskola, középiskola, óvoda, tanfelügyelőség, testnevelés és leventemozga
lom

B. Vallásügy
anyaegyház, egyházi adózás

C. Kulturális intézmények
múzeum, könyvtár, műemlék, színház, kulturális egyesületek

4. Forgalmi és gazdasági viszonyok
A. Közlekedésügy

forgalmi helyzet, vasút, hajó, posta, távírda, távbeszélő
B. Földművelésügy

birtokviszonyok, művelési rendszerek, hegyközség, erdőgondnokság, legelő

13 ÁEA 27/1966. A Keleteurópai Tudományos Intézet által 1948-ban készített községlapok.
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rendtartás, községi faiskola, vízrendező társulat, állattenyésztési viszonyok, kör
állatorvos

C. Ipar és kereskedelem
állandó piac, vásárok, kereskedések száma, szövetkezetek száma, ipartestületek, 
bányák, gyárak, üzemek, háziipar

5. Községi vagyon és háztartás
középületek, ingatlanok

6. Mily feladatok megoldása volna a legszükségesebb a községben?

Az ívek bal oldalán nyomtatott kérdésekre a jegyzők kézzel töltötték ki a válaszo
kat. A községek tájékoztató lapjai a megyéken belül ábécérendben vannak lefektetve. Az ira
tokban földrajzi mutató segítségével kutathatunk.

II. Községlapok (1948), 3199-6018 leltári számok
Ezeket az adadapokat maga a Magyar Szociográfiái Intézet készítette, de már nem volt alkal
ma kutatásaihoz felhasználni. Ezekben a következő kérdésekre kértek válaszokat:

1. község jellemzői: neve, közigazgatási kategória
2. lakosság száma, népsűrűség
3. házak száma
4. lakóházak anyaga
5. népmozgalom, szaporulat
6. vallási megoszlás
7. nemzetiségi megoszlás
8. olvasni tudók száma foglalkozás szerint
9. népesség: mezőgazdasági, ipari

10. vállalatok száma
11. gazdaságok megoszlása
12. földbirtok
13. 1. világháború utáni földreform
14. művelési ágak
15. külterületi lakosság
16. nagybirtok
17. 1945. évi földreform III.

III. Községi telepítési kérdőívek (1948), 6019-6509 leltári számok
Az 1945 utáni kitelepítések idején a Keleteurópai Tudományos Intézet Államtudományi In
tézete a földhivataltól és a telepítési kormánybiztosságtól nyert adatokból összeállította azok
nak a községeknek a névsorát, amelyekben telepítések történtek. A községenként négyolda
las stencil adadap csupán Baranya, Bács-Bodrog, Békés, Veszprém megyékből maradt fent 
(490 darab).
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IV. Községi adattár
A statisztikagyűjteményhez nem szervesen tartozik egy több százezer cédulát tartalmazó fiók
katalógus, amely a községi adattár nevet viseli az átmeneti leltárkönyvben. A Magyar Szocio
gráfiái Intézetben külső megbízottakkal készíttették az intézet folyóiratában (Magyar Szocio
gráfiái Intézet Közleményei) megjelenő településtudományi bibliográfiához. Az egyes tele
pülésekre vonatkozó adatok főleg könyvészeti adatok. A községek (1588 község) az 1913. 
közigazgatási megyerendszer szerinti ábécérendben találhatók meg. Ha nem is a gyakran el- 
lenőrizheteden hitelességű adatok miatt, de bibliográfiai segítségként még mindig jól hasz
nosítható forrássegédanyag.

Az 1980-as évek derekáig a statisztikagyűjteményt a térképgyűjteménnyel együtt 
kezelték, valószínűleg személyi feltételek miatt. A két gyűjtemény együttes kezelésének sem
milyen szakmai indoka nincs, hiszen nem tartoznak össze, illetve a térképgyűjtemény egy so
rozata, a község térképlapok ehhez a munkához készültek, de önálló tételként használhatók, 
s nincsenek szoros kapcsolatban az iratanyaggal. Ezért a gyűjtemény mostani kezelője beso
rolta az archívum EAD anyagába különálló gyűjteménycsoportként.

Az Ethnológiai Adattár ira ttá ra  (1953-1976), 46 doboz
A néprajzi archívum szervezése mellett az 1950-es években a különböző tudományos munka- 
közösségek adminisztrációs ügyintézése, valamint az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalom szer
vezése nagy iratforgalmat rótt az adattárra. Hasonlóan a központi rendszerhez, 1967-ig iktató
könyv nélkül, tételdossziérendszerben vezették az iratokat. Ebből a tételrendszerből az önkén
tes mozgalom levelezését azonban kiemelték, és külön kezelték egy névmutatójegyzék segítsé
gével. Az irattározásnál 14 tételben osztották szét az iratokat, s ezeken belül sorszámozták azo
kat. Az iktatószám elé EA betűjelet írtak, hogy a múzeum más iktatásával ne lehessen összeté
veszteni az adattár iratanyagát. Tehát egy kiszállási úti jelentés 1954-ben, amely a 3. tételdosz- 
sziéban a 6. ügyiratszámot kapta, a következő iktatószámon kereshető vissza: 3/1954-6.

Kiszállások, úti jelentések, terepm unkák jelentései (1939, 1945-1985), 23 doboz
A múzeumi és a múzeummal kapcsolatos kutatói munkaközösségek és egyéni kutatások, 
szakvizsgálatok, látogatások jelentései, költségelszámolások. Nagy részük iktatószám nélküli, 
az évek rendjében darabonkénti átnézéssel kutatható.

Gyűjtőpályázat dokum entum ai (1952-1973), 15 doboz
Olyan dokumentumok, amelyek az önkéntes néprajzi gyűjtőpályázat iktatott ügyintézésének 
melléktermékei. Pályázati kiírások, stencilezett kérdőívek, iktatószám nélküli levelezés, pá
lyázati duplumok stb. Rendezetlen, s alapos átnézést, selejtezést igényel.

Kiállítási dokumentádó (1 9 1 1 ,1 9 2 4 ; 1948-1991), 41 doboz
A Néprajzi Múzeumban, illetve a múzeum által rendezett kiállítások dokumentációs anyaga. 
Meghívók és egyéb aprónyomtatványok mellett esetenként kiállítási forgatókönyvek, koncep
ciók, viták jegyzőkönyvei évi bontásban külön dossziékban 1988-ig. A kiállítások címe sze
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rint jegyzék alapján kereshetők vissza a dokumentumok. Szorosan kapcsolódik a gyűjtemény
hez 8 doboz plakátanyag.

Múzeumi és néprajzi események aprónyomtatványai (1951-1997), 8 doboz
Tudományos konferenciák, kiállítások, szakmai napok, egyéb rendezvények meghívói, szóró
lapjai, körlevelei különféle formátumban: színes nyomdai terméktől az írógépes másolatokig. 
Főleg vidéki és más szakmai múzeumok küldeményei.

1986-ig évenkénti rendbe rakva tanulmányozhatók. A továbbiak rendezést és se
lejtezést igényelnek.

Sajtógyűjtemény (1889-1998), 50 doboz
A múzeum működésével, kiállításokkal, a néprajzzal, művelődéssel, politikával stb. kapcsolatos 
tudományos és népszerűsítő cikkek, sajtókivágások, sajtótermékek. A gyűjtemény gyarapodása 
teljesen esedeges: régi hagyatékok, például Herrmann Antalé, ajándékok, előfizetett újságok sze
melvényei, 1982-1990 között megrendelt sajtófigyelő, egy-egy szerkesztőség remittendája stb.

Lényegében rendezeden anyag, évek és újságcímek szerint elhelyezve. Témák sze
rinti mutatója nincs.

Személyi hagyatékok, adományok (1870-1996), 40 doboz
A múzeummal és a néprajztudománnyal kapcsolatban állt kutatók hivatali, kutatói munkás
ságának iratai és magánlevelezése. Olyan irategyüttesek, illetve egyedi dokumentumok kerül
tek ebbe a fondcsoportba, amelyek a kéziratgyűjtemény szakmutatózása alapján oda nem so
rolódhattak. így például Xántus János kelet-ázsiai expedíciója alatt írott leveleinek mutató
naplója (benne néhány rajzzal, illetve skiccel úti élményéről), vagy Bartók Béla levele hang
lemez-kiadásról, Róheim Géza cédulaanyaga, Lambrecht Kálmán újságkivágásai malomké
pekről, Csenki Imre cigányfolklór-gyűjtései stb. A legterjedelmesebb iratanyaga Balassa Iván 
volt főigazgatónak van, csak a levelezése -  amely a címzettek ábécérendjében rendezett -  
15 dobozt tesz ki.

Ez a gyűjtemény állandó gyarapodásban van, selejtezést és rendezést igényel.

Folia Ethnographica (1949) és Acta Ethnographica kéziratai (1953-1969), 23 doboz
E dokumentumgyűjteményben szerkesztőségi ügyirat nincs, csupán az idegen nyelven meg
jelent tanulmányok magyar nyelvű (fordítás előtti) változatai. A Folia Ethnographicának csak 
az 1949. I. évfolyam anyaga van meg, az Acta Ethnographica 1953-tól 1969-ig folyamatos. 
A kéziratokhoz jegyzék készült évenként szerzőkkel és tanulmánycímekkel.

EAD-törzsanyag -  válogatott dokumentumok (1 9 -2 0 . század), 10 doboz
Olyan 19-20. századi dokumentumok, amelyek néprajzkutatókkal, néprajzzal kapcsolatosak, 
de nem tudták besorolni őket a kéziratgyűjteménybe. Új leltározással igyekeztek nyilvántar
tásba venni ezeket a dokumentumokat, EAD 1-gyel kezdődően. A hatalmas mennyiség miatt
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azonban 200-nál tovább nem jutottak el. Rendkívül vegyes anyagról van szó: Sebestyén Gyu
la fényképes igazolványától a múzeumi vendégkönyveken át mindenféle újságcikkek, apró
nyomtatványok (meghívók, körlevelek stb.) keresztül a helyi kalendáriumokig. Az elkészült 
dobozjegyzékek alapján tanulmányozható az anyag. Távlati cél, hogy a különféle dokumen
tumokat a megfelelő gyűjteménycsoportba besoroljuk: így a sajtószemelvényeket a sajtógyűj
teménybe, a személyi jellegű dokumentumokat a személyi iratokba, a kalendáriumokat a mú
zeum könyvtárába stb.

A Néprajzi Múzeum archív nyilvántartási könyvei (1871-1945), 18 kötet
A múzeum tárgyi gyűjteményeinek már nem használatos különféle nyilvántartási naplói, 
jegyzékei a kezdeti -  múzeumnyitási -  időszaktól. A múzeum és a gyűjtemények történeté
re igen fontos forrás:

1. Magyar Nemzeti Múzeum Ethnográphiai Osztálya Leltár 1. 1871-1887. A Xántus 
János vezette első leltárkönyv

2. Növedék Lajstrom 1871-1894. Új rendezés alapján készült leltárkönyv
3. Szaporulati Napló 1903-1912. Könyvek, tárgyak, képek, festmények vétele, aján

déka és cseréje
4. Beérkezett tárgyak jegyzéke 1912-1923
5. Törzskönyv 2251-2476 ltsz., 1921-1925
6. Különféle letéti és nyilvántartási könyvek, jegyzékek (8 darab) 1910-1940
7. Jegyzék a bécsi világkiállításra gyűjtött háziipari cikkekről 1872-ből, Xántus János 

leltára több mint 1600 tárgyról
8. Magyar Nemzeti Múzeum Ethnográphiai Osztály Napló 1871. október 14.-1898. 

szeptember 15. Munkanapló, amelyet Xántus János nyitott meg a Néprajzi Tár 
megalakulását jelző kelet-ázsiai gyűjtemény megnyitásának tudósításával. A mun
kanaplót Jankó János és Semayer Vilibáld folytatta havi, majd napi munkafelada
tokról

9. Pénztárkönyvek 1910-1945. 3 kötetben a kiadások regisztrálása, tárgyak vásárlása, 
megbízások kifizetése stb.

Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat iratai (1889), 3 doboz
Ma már kideríthetetlen okból került a Néprajzi Múzeumba a társulatnak ez az egyetlen év
re vonatkozó iratanyaga. Különböző pénztári bizonylatok, számlák, nyugták havi elrendezés
ben, amelyeket a társulat fizetett ki művészeknek, kiállítóknak, nyugdíjasoknak, örökösök
nek, eladóknak stb. Célszerű lenne az Országos Levéltárnak átadni.

M úzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége irata (1906-1921), 6 doboz, 1 naplókötet
1. Iratok 1906-1921

A megyei önkormányzati és egyesületi, alapítványi múzeumok és könyvtárak éves 
jelentései és elszámolásai a főfelügyelőségnek. Iktatószámos iratok iktatókönyv nélkül. Ritka 
művelődéstörténeti forrásanyag, többek között Tömörkény István és Móra Ferenc saját kezű
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írásaival. A fond törzse az 1898-1926 évekből az Országos Levéltárban a K 736 jelzet alatt 
48 iratcsomóban található. Feltételezhető, hogy Jankó János vagy Semayer Vilibáld révén ke
rült ide az irategyüttes, ők ugyanis tagjai voltak a felügyelőségnek.
2. Napló 1897-1901

A főfelügyelőség üléseinek jegyzőkönyvi beirásai. Távlati célként egyesíteni kell az 
iratokat, és fel kell ajánlani az Országos Levéltárnak.

Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ iratai (1930), 1 doboz
A Magyar Nemzeti Múzeum intézményi keretén belül működő hivatal feladata a könyvek 
és folyóiratok nemzetközi cseréjének és kölcsönzésének megszervezése volt az országos és 
önkormányzati könyvtárak számára. A főleg szállításokról és rendelésekről szóló iratok az 
1930-as esztendő dokumentumai. Egy dosszié anyagának kivételével iktatott iratok (BK 
501/1930-BK 799/1930). A dokumentumok törzsanyaga az Országos Levéltár Múzeumi 
Fondcsoportjához tartozó K 738 jelzetű fond. Célszerű az iratokat egyesíteni az Országos 
Levéltárban.

A Néprajzi Múzeum Könyvtárának iratai (1 930 ,1947-1966), 30 doboz
Az évek szerinti aktakötegekben az országos könyvtár megrendelései, csereügyletei, munka- 
folyamatainak dokumentumai fekszenek. 1949-1952 között iktatókönyvek és az 1930-as 
évektől nyitott vendégkönyv is tartozik a gyűjteményhez. A látogatókönyvben több ismert 
személy beírása található, például Féja Gézáé az 1930-as évek közepéről.

Kiállítási vendégkönyvek (1950-1990), 35 doboz
A korábbi, illetve első vendégkönyvek az EAD-törzsanyagban vannak, célszerű itt egyesíteni 
a gyűjteményt. Nem csak hazai kiállítások vendégkönyvei találhatók itt. Művelődés- és múze
umtörténeti emlékanyag.

Idegenforgalm i nyomtatványok (az 1980-as évektől), 4 doboz
A hazai és külföldi turizmus különféle nyomtatványai, szórólapjai, albumai. Kiállítások és utazó 
munkatársak révén gyűjtött kollekció. A turizmussal foglalkozóknak érdemes tanulmányozni. 
Rendezésre váró gyűjtemény.

A Néprajzi Múzeum működésével kapcsolatos iratok (1950-1970), 32 doboz
Évek rendjében elhelyezett, egyébként teljesen rendezetlen dokumentumgyűjtemény, amely 
nincs iktatószámmal ellátva, mégis a múzeum működése során keletkezett. Főleg tudományos 
programok, konferenciák, tárgyalások, értekezletek jegyzőkönyvei, jelentései, rendezvények 
előadásai, szabályzatok, működésre vonatkozó javaslatok, bizottsági jelentések, épület- és 
építkezési tervek, tervrajzok és dokumentációk (vár, szabadtéri múzeum stb.). Alapos átfésü- 
lést, összehasonlítást, illetve egybevetést igényel az iktatott anyaggal, hogy kellőképpen selej
tezni lehessen a dokumentumok között.
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Kliségyűjtemény, 12 500 darab
Valamikor fontos önálló gyűjteménye volt a múzeumnak, illetve az Etimológiai Adattárnak. 
Leltárkönyvi nyilvántartását maga a főigazgató-helyettes, Szendrey Ákos végezte. Az Ethno- 
graphiában és más néprajzi periodikákban megjelenő illusztrációk nyomatai. Nyomdatechni- 
kailag ma már használhatatlan. Holt gyűjtemény.

A dokumentumok a levéltári szabályok szerint 
A gy ű jtem én y  állagvédelm i jó körülmények között, száraz, világos raktár
á llap o ta  helyiségben, könnyen mozgatható zárt karos

szekrényekben elhelyezett irattartó dobozok
ban fekszenek. A raktár évenkénti fertődenítése megakadályozza az élősködők, gombák el
terjedését. Az iratok nagy része az e században használatos savas papír, amely a széleken és 
a hajtások mentén töredezik. Ezzel a folyamatos állagromlással a távolabbi jövőben is számol
ni kell. A gyűjteménygyarapodás számára férőhely már alig van, így a kéziratos gyűjtemények
kel együtt új tárolási lehetőséget kell teremteni.

1991-ig az EAD-n belüli legismertebb doku- 
Az EAD g y ű jtem én y  ism ertsége  mentumcsoportot, az NMI-t is csak főigazga

tói engedéllyel lehetett kutatni. Ez a levéltári 
törvény téves értelmezéséből fakadt. így jobbára csak muzeológus kollégák ismerték a cédu
lamutató (regeszta) alapján, és ennél is kevesebben használták. Általában egy-egy régi gyűj
temény, hagyaték feldolgozásakor fordultak a dokumentumokhoz, illetve olyan kiállítások 
rendezésekor, amelyek múzeumi, illetve művelődéstörténeti aspektusokat is felmutattak (Laj- 
tha-, Baráthosi Balogh-, Róheim-, Xántus-, Jankó-emlékkiállítások stb.) Múzeumtörténeti dol
gozatához különösen sokat forgatta a történeti irattári anyagot Balassa Iván, Kodolányi János 
és Selmeczi Kovács Attila, valamint a gyűjtemény jelenlegi kezelője.

Az 1990-es években már korlátozás nélkül kutatható az irattári anyag, mely azon
ban igazán ismertté akkor válik, ha elkészül egy alapszintű levéltári ismertető a múzeum do
kumentumairól, és azt az országos könyvtárakban és kézirattárakban, valamint levéltárakban 
nyilvánosságra hozzuk.

Hasonlóan szakmabeli körökben ismert a statisztikagyűjtemény, amelyet mutatói 
alapján ritkán kutatnak is.

Az archívum jellegéből következik, hogy van- 
A gyű jtem ény  je lleg e  nak olyan gyűjteménycsoportok, amelyek már

nem gyarapodnak, és zártnak tekinthetők. Ilyen 
a statisztikagyűjtemény, a régi és megszűnt intézmények dokumentumai, a folyóirat-szerkesz
tések iratanyaga, a kliségyűjtemény stb.

A múzeum működése során állandóan bővül és növekszik az NMI, tehát a Nép
rajzi Múzeum központi irattára, az Etimológiai Adattár és a könyvtár iratanyaga. Folyamato
san gyarapodik a kiállításokkal, rendezvényekkel, sajtóval, idegenforgalommal kapcsolatos 
dokumentumanyag. Ezek gyűjtése a tudomány- és intézménytörténet szempontjából fontos 
és indokolt, viszont feldolgozása a korábbi anyagok feldolgozatlansága miatt aggályos. Van
nak a múzeumban más szervezeti egységek is, amelyek birtokában esetleg hasonló dokumen
táció gyűlt össze, és így fedik vagy jobb esetben kiegészítik egymást. Kiállítási dokumentáció
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például a nyilvántartásban és a kiállításrendező csoportnál is megtalálható. Megoldandó fel
adat összevetni s egy helyre csoportosítani ezt az anyagot. Az EAD gyűjteménycsoportjai kö
zött azokat, amelyek a múzeum működése során keletkeztek, de iktató- vagy egyéb leltári 
számmal nem rendelkező dokumentumokból állnak (kiküldetések, konferenciák, gyűjtőpá
lyázat stb.), erős selejtezésnek kell alávetni, mivel könnyen előfordulhat, hogy ezeknek az ira
toknak az első példányai már egy másik gyűjteménycsoportban is megvannak.

Fenntartom azt a véleményemet is -  amelyet az egyes gyűjtemények ismertetésé
nél már megfogalmaztam hogy azokat a történeti vagy idegen irattári anyagokat, amelyek 
a sors szeszélye folytán kerültek az EAD archívumba (Országos Magyar Képzőművészeti 
Társulat, Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége, Bibliográfia Központ), át kel
lene adni az Országos Levéltárnak, mert a törzsanyaguk ott van, s a kutatók is ott fogják ke
resni. Ez nemcsak a szakmai tisztesség kérdése, mivel a néprajznak egyáltalán nem profilja 
az előbb idézett anyag gyűjtése és tárolása, de rövid időre a férőhelygondokon is enyhítene.

A selejtezés és más archívumba juttatás mellett, úgy vélem, bizonyos dokumentumok 
átkerülhetnének a néprajzi kézirattárba (EA), így például Xántus János, Bartók Béla, Kálmány 
Lajos, Vikár Béla stb. kéziratai s más egyéb kéziratok (feltehetően gyűjtések duplumai).

Talán ezután lehetne a tiszta profilt kialakítani az EAD-ben, s az így megtisztított 
gyűjteményről -  egy alapos és korrekt rendezés után -  egy kutatást megkönnyítő levéltári, ha 
úgy tetszik, gyűjteményi ismertetőt alkotni.

Mindezek mellett a Néprajzi Múzeum levéltári anyagát (NMI) ki kellene egészí
teni a különböző szervezeti egységekben lappangó archivális anyagokkal. A múzeum levél
tára akkor lenne teljes, ha a gazdasági és a többi osztály iktatott iratanyaga megfelelő selejte
zés után egy fondban egyesülne. Vannak ugyanis adatok arra, hogy a magyar és nemzetközi 
osztálynak és egyéb részlegeknek voltak és vannak saját iktatott iratai.

Úgy vélem, hogy művelődés- és tudománytörténeti szempontból feltédenül meg 
kell becsülni ezt a levéltárat, a feldolgozását meg kell gyorsítani, hogy a kutatók számára az 
iratokat hozzáférhetővé tehessük. Bár a kiállítási programokban a levéltári dokumentumok 
csak részben jelenhetnek meg kiállítási objektumként, de a kiállítandó tárgyak múltjának fel
tárásához gazdag forrásként hasznosíthatók.

A személyi számítógépek fokozatos térnyerése az EAD gyűjteményekben kétféle 
módon jelenik meg a jövőben. Az elektromos adatrögzítés ma és a közeli jövőben a feldolgo
zás, gyűjteményismertetés, nyilvántartás eszköze lesz, és megkönnyíti a kutató minél teljesebb 
kiszolgálását. Azokat a gyűjteményeket, amelyeket címjegyzékek lajstromozásával tudunk fel
dolgozni (kiállítási cím, konferenciacím, gyűjteményre utaló cím stb.) a sok irat, segédlet he
lyett egy lemezzel a hálózaton keresztül tudjuk a kutató rendelkezésére bocsátani. A holnap 
új gyűjteménycsoportot hoz létre a számítógépes iratkezelés révén, fokozatosan iratokból le- 
mezkötegekbe tűnik át az archívum, s lehet, hogy eljön az az idő, amikor az EAD gyűjtemény 
egyetlen optikai lemezen lesz hozzáférhető a hivatalnok és a kutató teljes örömére.

A megfelelő selejtezés, átadás és újabb gyarapodás után a következő 3 blokkban 
célszerű kialakítani az EAD csoportosítását.

I. A  Néprajzi Múzeum Levéltára 1871- 
A: központi irattár 1871—
B: Ethnológiai Adattár (gyűjtőpályázat) 1952- 
C: könyvtár 1939-
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D: Gazdasági Osztály 
E: Magyar Osztály 
F: Nemzetközi Osztály 
G: nyilvántartás, archív leltárkönyvek stb.
H: periodikák (Acta Ethnographica és Folia Ethnographica), egyéb kiadványok 
I: kiállítások, vendégkönyvek

II. Nyomtatott dokumentáció 
A: sajtó
B: statisztikagyűjtemény
C: múzeumi és néprajzi események aprónyomtatványai 
D: idegenforgalmi nyomtatványok 
E: kliségyűjtemény

III. írott dokumentáció
A: személyi hagyatékok 
B: kiszállások, úti jelentések stb.
C: tudományos és egyéb rendezvények iratai

Az Ethnológiai Adattár dokumentációs gyűjte- 
O sszegzés ménye (EAD) az adattár létrehozásától kezd

ve olyan nyomtatványokkal, dokumentumok
kal növekedett, amelyeknek gyűjtését, az utókor számára való elraktározását a muzeológia és 
a néprajz szempontjából fontosnak tartották, de tömege miatt feldolgozását, nyilvántartását 
kezdeti próbálkozás után feladták. Ezt a gyűjteményt iratonként feldolgozni ma már nem le
het, de nem is érdemes. Ismertté tétele, nyilvántartása viszont fontos követelmény, hiszen je
lentősége történetileg nő, mert a mai és későbbi nemzedékek számára, a tudományra és in
tézményre vonatkozó olyan információk tárháza, amelyek elődeink számára a közös tudást és 
a napi információt jelentették, s amelyek ma már nagyrészt csak e gyűjtemény alapján ismer
hetők meg.



RAJZ- ÉS FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY, 
NYOMATGYŰJTEMÉNY ‘

TASNÁDIZSUZSANNA

RAJZ- ÉS FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY

A néprajzi tárgyak gyűjtése mellett a különfé- 
G yűjtem én y tö rtén e t le grafikai, illusztrációs ábrázolások megszer

zése nem tartozott a múzeum elsőrendű fel
adatai közé. Nem található olyan tervezet, mely a néprajzi szempontból fontosnak tekintett 
ábrázolások gyűjtését célozta volna, és azok önálló gyűjteményét kívánta volna létrehozni, 
noha már Bátky Zsigmond szorgalmazza, hogy a kutatók a tárgyakról rajzokat készítsenek. A 
rajzolást, rajzoltatást nagyon fontosnak tartja: „Modelleket tehát csak olyan tárgyakról készít
tessünk -  ha nem lehet, legalább rajzoljuk vagy fényképezzük le őket -  amelyek vagy el nem 
mozdíthatók, pl. épületek, malmok, hidak stb., vagy túlságosan terjedelmesek, pl. ladikok, kü
lönféle kasok, ketreczek, kocsik stb.” (Bátky 1906a. 17.)

A rajzgyűjtemény kialakulása hasonló más múzeumi gyűjtemények kialakulásához. 
Már a kezdetekben is ajándékoztak a múzeumnak különféle képeket, festményeket, képesla
pokat, később pedig maguk a néprajzkutatók készítettek illusztrációkat, hogy gyűjtéseiket do
kumentálják. Tanulmányhoz, kiállításhoz, népművészeti publikációkhoz, kataszterekhez, ter
vezett tárgykatalógusokhoz megrendeltek rajzokat, nagyobbrészt múzeumi tárgyakról. Ezek 
az anyagok is itt, a rajzgyűjteményben kaptak helyet.

A néprajzkutatókon kívül nem szakmabeli gyűjtők számos terepen található tár
gyat, építményt, munkaeszközt, textíliát rajzoltak le és adtak el, vagy ajándékoztak a múze
umnak. Úgy látszik, a népi grafika különböző formái, melyek nem találtak helyet más gyűj
teményekben, mint például emléklapok, mintakönyvek, gyermekrajzok, naiv festők munkái 
is idekerültek. így tehát a sok évtized alatt egy igen értékes és az idők múltával egyre na
gyobb jelentőségű, a szakma szerteágazó igényeit kielégítő anyag állt össze. Gazdag gyűjte
ménnyé vált, mely a tanulmányok, kiállítások jobb megértését, megismerését támogatta.

A rajzgyűjtemény első említése Kovács László 1939-es cikke (Kovács 1939b. 281), 
mely az Etimológiai Adattár muzeológiai alapjait fekteti le. Itt szól az Etimológiai Adattár 
különféle gyűjteményeiről, figyelmeztet, hogy a rajzokat és festményeket nem lehet besorol
ni a fényképgyűjteménybe, hanem külön gyűjteményt kell létrehozni, melynek az „R” jelze
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tét adja. A rajzgyűjtemény kialakítására vonatkozóan más dokumentum nem maradt fenn. Jó
val később az említett tanulmány megjelenése után, csak 1949-1950-ben választották szét a 
rajzokat és festményeket a fényképektől.1

A fényképek között körülbelül 6500 rajz és festmény szerepelt, ezeket az új rajz
gyűjteménybe leltározták be. Közöttük van több mint 200 színezett fénykép, melyet -  nem 
tudni, milyen megfontolásból -  szintén a gyűjteménybe soroltak.

A rajzgyűjtemény e törzsanyaga már nagyon sokféle tárgyat tartalmazott. Innen da
tálhatjuk létrejöttét, de gyarapodása már sokkal korábban, a néprajz és a Néprajzi Múzeum 
megszervezésének korai szakaszában elkezdődött.

A rajzgyűjtemény első kezelője és muzeológusa, Cs. Sebestyén Károly kézbe veszi, 
rendezi, leltározza, elvégzi a rajzlapok revízióját, elkezdi a földrajzi, szak- és névmutató ké
szítését. Cs. Sebestyén Károly írja meg a rajzgyűjteményről szóló első ismertetést is (Cs. Se 
b e s t y é n  1954b. 287-294). Foglalkozik a néprajzi illusztrációk kérdésével (Cs. Se b e s t y é n  
1951. 463-464; 1954a. 90-92), de érdeklődik más intézmények néprajzi témájú rajzai, fest
ményei iránt is.2

A jelenleg 20 467 tételből álló rajzgyűjtemény állományának összetétele nagyon vál
tozatos és sokrétű nemcsak a tematika, hanem a készítők és a használt technika szempontjá
ból is. A ceruzadörzsöléstől az olajfestésig sokféle módszerrel készültek a gyűjtemény tárgyai, 
méretük pedig a bélyegnagyságútól a 2X3 m-es képekig terjed. A gyűjtemény több mint 60%-át 
néprajzkutatók, tudósok, festőművészek rajzai, grafikái, festményei alkotják. Ezek a paraszti 
kultúra egy-egy tárgyát (formáit, motívumait és stílusát), valamilyen népszokást és az ahhoz 
tartozó jeleneteket (ünnepek és életfordulóhoz kapcsolódó szokások), valamint a paraszti 
élet környezetét (településforma, építkezés stb.) dokumentálják.

A gyűjtemény elsődlegesen nem képzőművészeti értéke miatt becses, hanem a kü
lönféle rajztechnikákkal készített, egy letűnt világ hírmondóiként megörökített tárgyak hite
les ábrázolása miatt.

A rajzok, grafikák és festmények alkotói között festőművészek és tudományos ku
tatók is vannak. A festőművészek közül néhány művel szerepel Feszty Árpád, Garay Ákos, 
Benyovszky István, Edvi-Illés Aladár, Horváth Jenő, Juhász Árpád, Koszkol Jenő, Melka Vin
ce, Undi Mária, Vastagh György, Zichy István és mások is, ám a felsorolás nem teljes. A tu
dósok közül is csak néhány nevet említek: Herman Ottó, Xántus János, Huszka József, László 
Gyula, Jankó János, Györffy István, Gönczi Ferenc, Gönyey Sándor rajzai is megtalálhatók a 
rajztárban. A rajztanárok is sok anyagot gyűjtöttek össze: Csete Balázs például több mint ezer 
rajzzal szerepel, de Vámszer Géza, Ács Lipót, Haáz Rezső, Tantos János és sokan mások is 
megtalálhatók a szerzők között.

A rajz- és festménygyűjtemény másik nagy csoportját képezik a népi alkotóktól 
származó különféle grafikai rajzok, papírra készült alkotások; szabásminták, hímzésminták, 
emléklapok, papírkivágások stb. E munkák készítői különféle szakmák mesterei: asztalos, fa
faragó, fazekas, kékfestő, mézes-bábos, szűrszabó, takács, hímzők, pingálók stb., de lehetnek 
diákok, falusi gyermekek, naiv festők is. Alkotóik eltérő iskolázottsága és a művek rendelte
tése alapján még több alcsoportba oszthatók: mesteremberektől származó műhelyrajzok

1 EAD EA 2/1953. Adattári munkabeszámolók, 1953. IV. 30.
2 NMI 105/19540. Cs. Sebestyén Károly jelentése a Történeti Képcsarnokban tett tájékozódásról, 1954.

II. 12.
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(minták, mustrakönyvek, szabásminták stb.), íróasszonyok hímzésmintái, lakásdíszitésre hasz
nált képek, gyermekrajzok, naiv festők rajzai, képei.

Úgy látszik, hogy a rajzgyűjtemény rendkívül összetett anyagát a használók és 
készítők szempontjából alapvetően két csoportra lehet osztani:

-  különböző tudományágakban tevékenykedő kutatók, művészek és rajzolók mun
kái, melyek dokumentálási vagy művészi célból készültek,

-  a népi kultúrából származó olyan festmények, rajzok, népi grafikák stb., melyek 
készítői és használói képzetlen alkotók: parasztemberek, iparosok, munkások.

A gyűjtemény gyarapodását elsősorban a leltárkönyvekből, törzskönyvekből, gyara
podási naplókból lehet nyomon követni. A Néprajzi Értesítő évente megjelenő gyarapodási 
beszámolói, a Néprajzi Múzeum Irattárának (NMI) anyaga, az Ethnológiai Adattár Doku
mentációja (EAD) további adatokat adhatnak. Ez alapján a gyarapodást csak 1942-ig követ
hetjük nyomon több-kevesebb sikerrel, mert a rajzokat és festményeket gyakran összevonták 
a fotókkal, vagy mint „kép” szerepelnek, és nem tudni, hogy ez hány rajzot vagy nyomatot 
jelent. Ez összefügghet a fényképtechnika újdonságának alkalmazásával, mely háttérbe szorí
totta a grafikai ábrázolást. Ettől kezdve csak a tárgyi gyarapodásról számoltak be, vagy még 
arról sem, de ez nem jelenti azt, hogy a gyűjtemény nem bővült.

A népművészet, illetve a népi díszítőművészet iránti érdeklődés az 1880-as évek
től megélénkül. A népművészet eredetéről különféle nézetek alakulnak ki. Különösen ez a 
terület fonódik össze kezdetben a romantikus szemlélettel. Huszka József hagyatékát a Val
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1937-ben vásárolta meg a múzeumnak.3 A Huszka- 
hagyaték kéziratokból, rajzokból, klisékből és fényképlemezekből állt. A klisék nagy része 
már akkor használhatadan volt. Az akkori múzeumi javaslat nem tartotta föltétlenül megvá
sárlásra méltónak, ugyanis az anyag nagy része már megjelent, és a szerző vitatható őstörté
neti szemléletéhez kapcsolódik. Az anyag másik része keleti, perzsa, indiai motívumokat tar
talmazó könyvészeti anyag másolataiból áll, ez a mai napig rendezésre vár. A Huszka-hagya- 
tékból a leltárkönyvek szerint 996 tételt leltároztak be.

A millenniumi ünnepségek, kiállítások és rendezvények után a kultúra különböző 
területein, az építészetben, a festészetben stb. is felfedezik a népművészet eredetiségét és ér
tékeit. A szecessziós festészet jellegzetessége a népi szőttesekben, népi fafaragásokban, a né
pi életképekben való gyönyörködés. Ebből az időszakból származnak a gyűjtemény becses 
darabjai, Szemlér Mihály és id. Jankó János aratóünnepet, szüreti mulatságot, népi táncot és 
a népviselet gazdagságát ábrázoló alkotásai. A népművészetet az elemi iskolai oktatástól az 
iparművészetig felhasználják. A különféle népművészeti minták másolásának, rögzítésének 
nagyon széles skáláját találjuk meg a rajzgyűjteményben, mely ily módon leképezi a század- 
forduló fent említett szellemi áramlatát.

Itt kell megemlítenem azt az értékes anyagot, mely a Malonyay Dezső szervezte 
népművészeti gyűjtésből származik. E gyűjtés eredményei a sárközi gyermekrajzok az 1905 
és 1911 közötti időszakból. A néprajzi gyűjtés során Ács Lipót rajztanár vezette rá a kislá
nyokat a figurális ábrázolásra, de a rajzok között sormintákat is találunk, melyek az itteni kis
leányok azon szokásához kapcsolódtak, hogy az iskolaév végén megajándékozták egymást

3 NMI 71/1937. Jelentés a Huszka-hagyatékkal kapcsolatban.
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sormintát ábrázoló rajzlapocskákkal. A rajzok jól mutatják az akkori viselet gazdagságát és a 
gyerekek szempontjából eszményített viselet fontos szerepét a falusi társadalomban. Ezekből 
a gyermekrajzokból összesen 159 található a gyűjteményben.

A századfordulótól tudományágunk is foglalkozni kezd a népművészet kérdésével, 
de a rajzgyűjtemény szempontjából inkább az érdekes, ami a néprajzi kutatómunka doku
mentációs területén történik. 1907-ben megjelent Malonyay Dezső hatalmas népművészeti 
vállalkozásának első kötete. Ezt a munkát neves festőművészek illusztrálták, ebből kifolyólag 
a mű inkább díszkiadás lett, mint tudományos munka. Ezen kíván változtatni Bátky Zsig- 
mond, amikor Útmutatójában hangsúlyozza, hogy a néprajzi tárgyat nagyon aprólékosan kell 
megrajzolni, és nemcsak a népművészeti tárgyakat, hanem a mindennapi élet használati 
tárgyait is dokumentálni kell. Mindezek ellenére a néprajzi tárgyak illusztrálásánál még 
mindig nagyon sok művészi szempont érvényesült. Garay Ákos és id. Jankó János munkás
sága nagy áttörést jelentett a hiteles néprajzi ábrázolás területén. Mindketten festők, de 
művészi törekvéseiket nem engedték előtérbe kerülni. Tudományágunk hamar felfigyelt rá
juk, és munkákkal látta el őket. Garay Ákos valószínűleg Bátky felhívására kezdett el a ré
gi magyar hajviseletekkel foglalkozni. Ezeket gyűjtötte és rajzolta. Később hagyatékát a 
múzeumnak ajándékozta, így került a rajzgyűjteményünkbe a csimbókos hajviseleteket áb
rázoló rajzsorozat.

Erre az időszakra esik az a törekvés is, hogy a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztá
lya minden tárgycsoportjának legjellemzőbb darabját le akarták rajzoltatni. Undi Mária már 
1904-ben a Néprajzi Osztály rajzolója, de rajzolói állás „kreálását” csak 1906-ban kéri Sema- 
yer Vilibáld, aki szerint az intézeti rajzoló a gyűjtőutakra is elkísérhetné a kutatókat.4

1910-ben a Néprajzi Osztály programjának ismertetésében szintén Semayer Vili
báld foglalja össze a következő célokat: „népünk minden rétegét művészi kézből eredeti, ar- 
tisztikus festményekkel és szobrokkal fogjuk bemutatni, [...] mert a nagyközönségnek a leg
műveltebb művészileg is érző rétege, a néprajzi múzeumoktól mind máig húzódik és pedig 
joggal” 5. Valószínűleg ehhez a koncepcióhoz kezdett a múzeum olyan ábrázolásokat vásárol
ni, gyűjteni, melyek híres festőművészek munkái, ezeket kiállítások alkalmával fel is használ
ták. Ezért kerültek be a század elején tevékenykedő és a tanulmány előző részében felsorolt 
különböző festőiskolákból kikerült művészek munkái.

1924-ben a Néprajzi Osztály az Iparművészeti Társulattól megvásárolt egy 6000 
darabból álló népművészeti rajz- és festménygyűjteményt.6 A gyűjtemény ára huszonötmillió 
korona volt, ezt az összeget két részletben, 1924-ben és 1925-ben fizette ki a múzeum. Az 
irattári anyagban egy átvételi elismervény és egy levél található e vásárlásról. Ezekből sajnos 
nem derül ki, hogy milyen jellegű a megvásárolt gyűjtemény, csupán a vételárat és a darab
számot tüntetik fel, mely az iratanyagban 2700-2800 „népművészeti rajz (festmény)”.7

A levelezési iratok szerint az Iparművészeti Társulat már 1914-ben felajánlotta 
megvásárlásra népművészeti gyűjteményét, melyben a népművészeti rajzgyűjtemény is szere-

4 NMI 31/1905. Felterjesztés Undi Mariska rajzoló további munkája, illetve rajzolói státus létesítése tár
gyában, 1905. IV. 29.

5 NMI 21/1910. Semayer Vilibáld, 1910. évi terv.
6 Néprajzi Értesítő 1916. 46-47.
7 NMI 94/1924. Viski Károly elismervénye az Országos Iparművészeti Társulattól megvásárolt kép- 

gyűjteményről, 1924. IX. 20.



pelt. A múzeum nem tudta megvásárolni az anyagot, de kérték, hogy letétként a néprajzi osz
tályon helyezhessék el. A vásárlás csak sokkal később valósulhatott meg, mert az Iparművé
szeti Társulat a múzeum tűzveszélyes és fűtetlen voltára hivatkozva nem találta megfelelőnek 
a rajzok letétbe helyezését.8

A rajzoknak, festményeknek, grafikáknak a múzeumban és a néprajzban több fon
tos funkciójuk van. Egyrészt dokumentálják a néprajzi gyűjtést, másrészt esztétikai szempont
ból fontosak a kiállítások, kiadványok stb. megtervezésében, mintegy hitelesítik a néprajzi 
anyagot. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy festményeket és művészi rajzokat gyakran 
visszautasítanak, nem vásárolnak meg, mert az artisztikus rajzok nem mindig használhatók.9

A képek, grafikák, illusztrációk szakmánkban való felhasználhatóságát később is 
fontosnak tartották, hisz nem lehet minden tárgyat bevinni a múzeumba, a begyűjtött főtí
pusokon kívül elegendő a leírás, fotó és rajzzal való megörökítés.

A gyűjtemény legnagyobb része népművészeti minták és motívumok rajzaiból áll.
A népi iparművészet az 1950-es évektől nagyon sokféle fórumon mutatja be a népművészet 
alkotásait, a népművészeti anyag felhasználhatóságát és az eredeti népi alkotókat. A népi ipar
művészet részt vesz egy nemzeti jellegű iparművészeti irány megteremtésében. Szép szám
ban rendez népművészeti kiállítást a Néprajzi Múzeum itthon és külföldön, ezek a kiállítá
sok nemcsak a régi díszítőművészetet mutatják be, hanem az új eredményeket is.

A magyar néprajztudományban az egyéniségvizsgálat az 1930-as évek második 
felétől kezdődött el és ért el eredményeket először a mesekutatásban (Ortutay Gyula, Kovács 
Ágnes, Dégh Linda stb.). A kutatás a népművészeti alkotások terén is eredményesen folyta
tódott, hímző, szövő alkotókat, fazekasokat, fafaragókat fedeztek fel. így például a hímzés 
területéről Kis Jankó Borit (1876-1954) az egyik legjelesebb íróasszonyt, aki a legnagyobb 
iskolát teremtette meg maga körül Mezőkövesden. Gyűjteményünk több mint 200 rajzát őrzi, 
melyek között ingujjhímzés, de díszített levélboríték is található.

Vankó Imréné Dudás Juli galgamácsai festőt Bartók Béla, valamint Kodály Zoltán 
fedezte fel a húszas évek közepén. Később Gönyey Sándor biztatására egyre rendszereseb
ben kezdett rajzolni, ő lett a leghíresebb naiv festőnk. A rajztárban összesen 153 alkotása ta
lálható, melyek a falusi élet szokásait ábrázolják. A gyűjteményben őrzött rajzai teljes életmű
vét felölelik. Gyermekkori rajzai éppúgy megtalálhatók, mint későbbi képei. Ezek egyre hi
telesebb ábrázolással, pontosabb feliratokkal, elmekkel mutatják be a falusi életet.

A népművészeti tárgyakat, a különböző mintákat nemcsak néprajzkutatók, hanem 
szakmai irányítással textiltervezők, főiskolások és sokan mások rajzolták a helyszínen és a 
múzeumban.

így került a gyűjteménybe 1952-ben 250 rajz, melyet az Iparművészeti Főiskola és 
a Képzőművészeti Főiskola hallgatói készítettek (K. C sil l é r y  1952. 26). 1951 és 1953 között 
a Könnyűipari Minisztérium, a Népművészeti Intézet és a Néprajzi Múzeum közösen szerve
zett gyűjtőutat.10 Ennek eredményként 138 textiltervező összesen 1680 rajzzal gyarapította a

8 NMI 53/1915; NMI 59/1915; NMI 16/1916; NMI 203/ 1916. Semayer Vilibild és az Iparművészeti 
Társulat levelezése népművészeti tárgyak és rajzok letétje ügyében.

9 NMI 15/1910. Kovách Aladár tárgyakat ajánl és küld, 1910. I. 10-28.; NMI 71/1910. Garay Ákos le
vele régi magyar hajviseletek gyűjtésével kapcsolatban, 1910. VIII. 19-28.; NMI 74/1913. Szigethy Ist
ván festőművész felajánlja segítségét a gorálok tanulmányozásához, 1913. VII. 13.

10 NMI 149/1951. Megállapodás a textiltervezők gyűjtőútjáról, 1951. X. 5.
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rajztárat.11 A textilgyárak rajzolói csoportosan néprajzos szakember irányításával tanulmányoz
ták a népművészetet, és eredeti mintákat gyűjtöttek a textiliparban való felhasználásához.

Erre az időszakra jellemző, hogy szép számban vásároltak olyan rajzokat, melyek 
hitelesen ábrázolják a néprajzi tárgyak motívumvilágát, elsősorban a hímzés, viselet, lakásdí
szítés területéről. Egy tételben vásároltak 186 kalocsai hímzés- és falpingálás rajzot.12 
Dajaszászyné Dietz Vilma hagyatékát is ekkor vásárolják meg, több mint 200 hímzésmintát.

1968-tól Marosán Lajosné, a gyűjtemény muzeológusa lelkesen veszi kézbe a gyűjte
ményi munkákat, pótolja az elmaradt leltározást, a földrajzi és szerzői szakmutatózást, gyarapít
ja a gyűjteményt. A gyermekrajzok gyűjteményi gyarapítása is az ő nevéhez fűződik. 1983-ban 
kiállítást rendez belőlük. A gyűjteményt 1998-ig, hirtelen bekövetkezett haláláig gondozza.

1971-ben Fülep Lajos, a művészettörténet professzora hagyatékából 54, az 1929- 
1932 közötti időszakból származó, szintén sárközi gyermekrajzot vásárolnak.13 Ezek is sár
közi népviseletbe öltözött nőket ábrázolnak, a korábbi rajzokkal való összevetés jól tükrözi 
a népviselet változásait és a gyermeki szemlélet alakulását. A gyermekrajzok következő cso
portját a Pest megyei Boldogról származó 58 rajz alkotja. Sajnos nem tudjuk, kik, hány éves 
gyermekek készítették őket, és a készítés idejéről is csak annyi ismerettel rendelkezünk, hogy 
1961 előttiek lehetnek, mivel ekkor leltározták be őket. Ezek a ceruza-, kréta- és színesceru- 
za-rajzok a mindennapi életből ábrázolnak képeket, almaszedést, nagytakarítást, lakodalmas 
jeleneteket. A gyűjteményben található legújabb gyermekrajzokat az őcsényi általános iskolás 
gyermekek készítették 1985-ben, ezek is a falusi élet mindennapjait mutatják be.

K. Kovács Péter, az Etimológiai Adattár osztályvezetője és Marosán Lajosné több
ször érdeklődnek ismert rajzolók és festőművészek hagyatékai iránt. A levelezésekben több
ször rákérdeznek az örökösöknél, hogy van-e néprajzi jellegű kép a hagyatékban. így érdek
lődnek Garay Ákos rajzai,14 Undi Mária festményei iránt.15 Undi Mária ceruzarajzai, vízfest
ményei női viseleteket ábrázolnak Mezőkövesd, Tárd, Torockó, Kalotaszeg vidékéről. 65 
ilyen rajzot vásárolt a múzeum 1971-ben. A rajzok, festmények hiteles ábrázolásai a népvise
leteknek, hisz Undi Mária nemcsak rajzolóként dolgozott a múzeumban, de művésszé válá
sa után 30 éven keresztül minden évben népművészeti gyűjtésen vett részt. Összesen 248 raj
za és festménye található meg a rajztárban.

A múzeumban dolgozó grafikusok, rajzolók is nagyban gyarapították a rajzgyűjte
ményt. Itt kell megemlítenem Csikós Tóth András (1902-1963) munkásságát, aki 1945-ben 
került a Néprajzi Múzeumba, s életében több mint 20 000 illusztrációt készített néprajzi ki
adványokhoz, népművészeti kötetekhez, sok néprajzkutató vele rajzoltatott. A rajzgyűjte
ményben nagyon sok tollrajza, festménye megtalálható, elsősorban viseletekről, múzeumi tár
gyakról (D a n k ó  1964. 164-166). Haláláig, 1963-ig dolgozott a Néprajzi Múzeumban nem
csak grafikusként, hanem mint a rajzgyűjtemény kezelője, raktárosa is.

Az 1970-es évektől kezdve nagymértékben bővítették a rajztárat a Néprajzi Mú
zeum tárgyi gyűjteményei katalógusához készült rajzok. A textilgyűjtemény anyagából, a szö

11 A rajzgyűjtemény szám nélküli irata. Textiltervezők gyűjtőútjai. Beszámolók, jegyzékek.
12 A rajzgyűjtemény, szám nélküli irata. K. Kovács Péter: Vásárlási megállapodás, 1968. XII. 22.
13 Rajzgyűjtemény R 13329 számú tétel melletti dokumentáció.
14 NMI 1415/1954. K. Kovács Péter Garay Ákos hagyatéka iránt érdeklődik.
15 A rajzgyűjtemény szám nélküli irata. Marosán Lajosné jelentése az Undi Mária hagyatékával kapcsola

tos kiszállásról, 1971. V. 31.
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vés-fonás tárgyairól Schöberl Magda grafikus 495 tollrajzot készített a rajztárnak 1971-1973 
között. Pásztor Márta grafikus a múzeum hímestojás-gyűjteményének díszítményeit rajzolta 
le, összesen 787 rajzot. Ezek a rajzok feltüntetik a tárgy leltári számát az adott tárgygyűjte
ményben, ezért jól használhatók anélkül, hogy kézbe kellene venni a tárgyi anyagot.

Épületfelmérések, alaprajzok is egységesen kerültek be a rajzgyűjteménybe az 1960-as 
évektől. Fél Edit és Hofer Tamás kutatásaihoz kapcsolódva kerültek hozzánk az átányi épü
letrajzok. Építészmérnököktől vásárolt a gyűjtemény diplomaterveket, házfelméréseket, tüze
lőalaprajzokat. Ez az érdeklődés 1960 és 1970 közé tehető, és kapcsolódik a szentendrei Sza
badtéri Néprajzi Múzeum megvalósításának a munkálataihoz.

Jellemző tehát, hogy a hatvanas évektől kezdve általában nagy tételekben vásárol
tak rajzokat, az érdeklődés pedig a hímzésminták, épületfelmérések, gyermekrajzok, naiv fes
tők felé fordult.

Az Etimológiai Adattár főiskolákkal, tudományos intézményekkel, tervezőkkel, 
művészekkel, iparművészekkel, népi művészekkel tartotta a kapcsolatot, és nagyon sok anyag 
e kapcsolatok révén került a rajzgyűjteménybe.

Az Etimológiai Adattár évente meghirdetett néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályáza
ta is nagyon sok rajzzal bővítette a rajztárat. 1955-ben, 1958-ban, 1959-ben, 1960-ban, 1961- 
ben folyamatosan érkeznek pályamunkák. Orosházáról 76 kékfestőminta, Isaszegről 50 hím
zésminta, 142 kerítésdísz- és falfestésminta, hogy csak a nagyobb egységeket említsem. Anyag
rendezéskor is gyakran emeltek ki a kéziratok közül pályamunkákat, nagyobb alakú rajzokat, 
ezek is tovább gyarapították a rajzgyűjteményt. Például 1974-ben a volt csíkmenasági táj- és 
népkutató táborokban gyűjtött és a háború pusztításai ellenére megmaradt vegyes formátu
mú körülbelül 80 tételnyi rajz is itt talál helyet a rendezése után.

Néha intézmények ajándékaival is bővült a gyűjtemény. A Népművelési Intézet 
Vankó Imréné Dudás Juli öt rajzát, a Magyar Háziipari Szövetkezet előnyomott hímzésmin
tákat, a Magyar Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium parasztházrajzokat, -terveket jutta
tott a múzeum rajztárába.

Az 1980-as évektől lezárul a nagy gyarapítások korszaka, ezután inkább kis tétele
ket vagy egy-két darabot vásárolnak a rajzgyűjtemény számára. Kellő kínálat hiányában a nép- 
művészeti hímzésminták már nem kerülnek olyan mennyiségben be, mint korábban, inkább 
a véletlenszerűen felbukkanó anyagok, hagyatékok rajzai bővítik a rajztárat.

A jelenre elmondhatjuk, hogy nagy ritkán, a munkatársak kapcsolatai révén bővül 
egy-egy festménnyel, rajzzal a gyűjtemény. A leltárkönyvbe 1997-ben egyeden gyarapodási 
tételt sem vezettek be. (A rajzgyűjtemény gyarapodását az 1900-as évektől ábrázolják az 
ismertető ábrái,16 amelyek adatait a Néprajzi Értesítő gyarapodási beszámolóiból, az Eth- 
nológiai Adattár átmenő leltárkönyvének és a rajzleltárkönyv adatainak egyeztetésével állapí
tottam meg.)

Mint az előzőkben már jeleztem, a gyűjtemény csak részben tudatos fejlesztés 
eredménye. Az esetek nagy részében a gyarapítást a múzeum anyagi helyzete határozta meg. 
Az anyagok vásárlás, ajándékozás, rajzoltatás vagy helyszíni gyűjtés útján kerülnek a rajzgyűj
teménybe. Mégis azt mondhatjuk, hogy néhány esetben érdeklődnek, hogy szakmai szem
pontból milyen rajzokat érdemes elfogadni vagy megvásárolni, és már a gyűjtések korai sza
kaszában többször hangsúlyozzák, hogy a művészi festmények nem mindig használhatók.

16 Lásd az 1 , 2., 3., 4. és 5. számú ábrákat.
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A gyűjtemény története jól mutatja, hogy az
A g y ű jtem ény  ö sszeté te le  idők folyamán a legjelentősebb, legfontosabb

gyarapítások mennyire összefüggnek a nép
rajzban éppen folyó kutatásokkal. így a gyűjteményben a századfordulón felfedezett és az 
iparművészetben is hitelt nyert magyar népművészet köréből található a legtöbb alkotás. Itt 
elsősorban a népi hímzés, a szövés-fonás, a szűcs, szűrszabó, fafaragó stb. mesterségek szám
talan mintarajzára, mustrakönyvére gondolok.

A múzeumban használatos egységes szakmutatót alapul véve megállapítható, hogy 
a legtöbb ábrázolás a mesterségek témakörből való.

A legelső helyet természetesen a hímzésminták rajzai foglalják el, összesen 1356 
tétel. E témakörhöz kell azonban sorolni a szakmutatóban külön egységként kezelt, textil
tervezők által gyűjtött és a helyszínen készített rajzokat, továbbá a kiemelkedő íróasszonyok 
mintarajzait. Nem véletlen, hogy a rajzgyűjteményben leginkább képviselt a népi hímzés te
rülete. A gyűjtemény természetéből adódóan itt kaptak helyet a mintarajzok, amelyeket nem
csak kutatók, hanem vidéki asszonyok is rajzoltak, másoltak, gyűjtöttek. A szövés-fonás téma
kör 210 tételt tartalmaz, ezek nagyrészt mintarajzok és guzsalyrajzok. 244 tétel származik a 
szűcsmesterség területéről, ezek általában mintarajzok. Ebben a csoportban található 11 szűcs- 
mintakönyv is, amelyek gyűjteményünk legrégebbi és legértékesebb tárgyai. E könyvekre a 
kutatók korán felfigyeltek, még idejében gyűjtöttek belőlük néhányat, és így megmentették 
őket az utókor számára. Itt kapnak helyet a szűrszabó-mintarajzok és -szabásminták (64 té
tel), a takácsmesterség mintakönyvei (15 mintakönyv), a textilipari felhasználásra gyűjtött 
motívumok (1000 tétel), fafaragásokról készült rajzok (189 tétel).

A mesterségek között azonban az asztalos- és fazekasmesterség csak néhány tétel
lel szerepel. A tojásfestés területe 2018 rajzzal emelkedik ki a mesterségeken belül, ezek a 
grafikák a múzeum hímestojás-gyűjteményének díszítményeit ábrázolják.

A település-építkezés területét 873 rajz képviseli, s így a mesterségek után ez a te
matika a leginkább képviselt a gyűjteményben. E rajzok elsősorban lakóházak és gazdasági épü
letek felmérési tervei, készítőik építészek, mérnökök, néprajzkutatók. Itt találhatók például 
Csete Balázs jászárokszállási, Kolozs megyei, Pest megyei épületrajzai, Vajkai Aurél tollrajzai Za
la megyei uradalmi házakról, Mendele Ferenc lakóházfelmérései, Nánási Tóth Lajos olajfestmé
nyei a hajdúnánási házról. A paraszti lakásbelsőket Juhász Árpád, Melka Vince, Telegdy Árpád 
festették meg, a székelykapukat főként Szinte Gábor és Huszka József rajzai örökítették meg.

A házberendezés témakörében (424 tétel) elsősorban díszített bútorok, menyasz- 
szonyi ládák, ágyak, de karszékek, padok, bölcsők, székek rajzait is megtaláljuk, ezeket Csete 
Balázs és Latabár Károly rajzolta és festette.

A viseletét 662 rajz mutatja be. Ezek főként szabásminták, akvarellek, olajfestmé
nyek, melyek szintén a színes, díszes, ünneplő női viseletét ábrázolják. Az anyag alapján a 
nagy, népművészetileg elkülönülő régiók 20. század eleji viseletkultúrájáról kapunk hiteles 
és részletesen dokumentált képet. Undi Mária kalotaszegi, Csikós Tóth András matyó, Garay 
Ákos sárközi férfihajviseleteket, a gyermekek rajzai szintén sárközi viseleteket ábrázolnak.

A népi rajzok között találjuk meg a már említett gyermekrajzokat (387 tétel) és 
íróasszonyok rajzait (300 tétel). Kis Jankó Bori mezőkövesdi íróasszony stílusával az egész 
táj hímzőkultúráját befolyásolta, rajzai között találunk matyó mintás üdvözlőlapot, virágdí
szes levélpapírt és számos hímzésmintát. Dajaszászyné Dietz Vilma matyó íróasszonyok mun
káit gyűjtötte és kutatta, általa kerültek a múzeumba a mezőkövesdi íróasszonyok rajzai.
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A földművelés tárgykörét a szántóföldi növénytermesztés és a szőlőművelés 
munkaeszközeiről készült rajzok képviselik, Schöberl Magda grafikus tollából (300 tétel).

Az állattartás, pásztorkodás területéről származó rajzok (325 tétel) között Garay 
Ákos, Telegdy Árpád, Nécsey István olajfestményei a kor divatjának megfelelő életképekben 
pásztorok, gulyások életmódját örökítették meg. Ezenkívül múzeumi tárgyakról (ivócsanak, 
pásztorkészség, sótartó stb.) készült tollrajzok és temperafestések is találhatók.

Az emberi élet szokásaihoz, a néphit, népi tudás témaköréhez kapcsolódnak Du
dás Juli rajzai. Ezek feliratozott címmel és aprólékos részletességgel megrajzolt jelenetekkel 
ábrázolnak egy-egy szokást (Az eskövő menet, A koporsó beszentelése, A  vőfény hivogatása), népi orvos
lást (Az ólomöntés, Az ihjetség Mosdatás az ólom vizából), babonához fűződő mágikus cselekményt 
(Védekezés a váltás ellen).

A vallásos élet szakterületéhez elsősorban templom, harangláb, fejfa, templomi fal
festmények rajzai tartoznak. Ez utóbbiakból egész sorozat található Huszka József szignójá
val. E rajzok az 1890-es években készültek erdélyi templomok falfestményeiről.

A játék és szórakozás tematikáját tekintve a gyermekjátékokról készült rajzok sze
repelnek szép számban (245 tétel), ezek nagy részét Dongó György felvidéki gyermekjáté
kokról készült rajzai alkotják.

A 6. számú ábra jól mutatja, hogy a legkevésbé a táplálkozás, a konyha, a tánc, a 
zene, a vadászat, a halászat, a gyűjtögetés, a harc és katonáskodás, illetve társadalom temati
kája képviselt.

A rajzok földrajzi megoszlása megállapítható a földrajzi katalógusból, illetve leol
vasható a 7. számú ábráról, bár ez csak részben tájékoztat a gyűjtemény tényleges helyzetéről, 
ugyanis nagyon sok esetben nem tudjuk, honnan való az adott ábrázolás. A rajzgyűjtemény 
20 467 tételéből jelenleg 1732 tétel származási helye ismeretlen. A grafikon is jól mutatja, 
hogy vannak vidékek, ahonnan rengeteg anyag került a gyűjteménybe, más területekről vi
szont egyáltalán nincs rajzunk. A kiemelkedő, bőven képviselt vidékek egyben népművésze
ti központok is, ezek kutatása nagyobb szerepet kapott a néprajzban, ezért nem véletlen, 
hogy a legtöbb rajz a Palócföld, Sárköz, Kalotaszeg és a Székelyföld településeiről származik.

Az egy-egy településről származó tekintélyes rajzmennyiség sokszor egy-egy gyűjtő 
vagy magánember személyéhez kapcsolható. így például Szinte Gábor Székelyföldhöz kötő
dik rajzaival, Undi Mária kalotaszegi, torockói, mezőkövesdi viseleteket fest, Csete Balázs 
több rajzzal képviseli a Jászságot, Zakariás Attila háromszéki, udvarhelyi házrajzokat, Dodek- 
né Chován Ilona felvidéki kézimunka- és viseletrajzokat készített, Seres András a hétfalusi 
csángóktól gyűjtött, és a felsorolást lehetne folytatni.

Kiemelkedően reprezentált településekről is beszélhetünk. Mezőkövesd viselete és 
hímzése folytán szerepel a legtöbb rajzzal, a sárközi őcsény a gyűjteménybe bekerülő, majd 
folyamatosan tovább gyűjtött gyermekrajzokkal emelkedik ki, Galgamácsa szokásait Dudás 
Juli naiv festőnk rajzolja meg.

Részint a földrajzi megoszlásra is utalnak a nemzetiségekkel foglalkozó rajzok, 
festmények. Sajnos nincs sok belőlük, ám sokféle nemzetiség köréből valók. Például a ro
mánokat Hunyad megyei fafaragások rajzai, Szolnok-Doboka megyei szőttesminták, Melka 
Vince festőművész antropológiai embertípusokról készült alkotásai, továbbá görögkeleti 
templomok rajzai képviselik. A Felvidékről népviseleti képek, fafaragások, Pozsony 
megyéből szlovák hímzésrajzok, Zólyom megyéből csipkerajzok, Korponáról egy takácsmin- 
takönyv találhatók a rajztárban. A nemzetiségek között mennyiségben a román és a szlovák
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anyagot követik néhány tétellel a ruszin, a vend, a török, a délszláv, a német, az örmény, a 
sokáé, a szász ábrázolások.

A nemzetközi anyagok is nagyobb egységekben kerültek be a gyűjteménybe. Kíná
ból származik 145 rizspapírra festett, életképeket, szokásjeleneteket ábrázoló kép, Tibetből 
istenségek temperafestményei; Mongóliából díszítmények, szokásjelenet-ábrázolások vannak. 
A Zichy-féle expedícióból származik 70 tételnyi, a kaukázusi és kis-ázsiai utazások során ké
szült néprajzi és régészeti tollrajz, de találhatók közöttük olajfestmények is. Ezeket egy Wutt- 
ke Károly nevű müncheni festőművész készítette, ő szintén részt vett az expedícióban. Az 
alkotások alighanem Jankó János közvetítésével kerültek a múzeumba, hisz az expedíció fel
dolgozásához Zichy Jenő Jankó Jánost kérte fel (C s in á d y  1963).

Szilágyi Ilona 1927-ben készült ceruzarajzai üzbegisztáni, kazahsztáni portrékat, 
szokásjeleneteket ábrázolnak.

Az amerikai kontinensről származik néhány nagyméretű szénrajz, mely Észak- 
Amerika és Brazília indián rajzművészetét illusztrálja. Egy tucatnyi gyermekrajz által ameri
kai iskolás gyermekek Magyarországról emlékeznek. Mexikói úti emléket tartalmaz néhány 
ceruzarajz. Van egy sziklarajzokat ábrázoló sorozat Közép- és Dél-Amerikából, Ausztráliából, 
Afrikából és Szibériából. Egy másik sorozat bennszülöttek rajzait tartalmazza Afrikából és 
Ausztráliából.

Itt kell megemlítenünk gyűjteményünk becses darabjait, Xántus János saját kezű
leg készített bennszülötteket ábrázoló rajzait. Ezeket Kaliforniában és Arkansasban tett uta
zása során készítette. Megmaradt egy Kelet-Indiából hozott vázlatkönyve is. A múzeumban 
levő perui anyagról készült tusfestéses rajzok szőttesmintákat, babákat, különféle tárgyakat 
ábrázolnak (28 tétel). Egy etiópiai sorozat bőrre festett életképeket ábrázol (16 tétel).

Visszatérve az európai kontinensre megállapíthatjuk, hogy néhány régebbi papír
kivágásunk van Lengyelországból, melyek Hofer Tamás jóvoltából tovább gyarapodtak egy 
újabb kollekcióval. Törökországból származik 523 lapnyi vászonnyomóminta, Finnországból 
pedig néhány lakásbelsőket ábrázoló vízfestmény (13 tétel) található a rajztárban.

Áttekintve a gyűjteményben levő ábrázolásokat megállapítható, hogy a szerzők mi
nél régebbi tárgyakat igyekeztek megörökíteni és a múzeumban elhelyezni. A legrégibb tár
gyakat gyakran dokumentálták rajzzal is, mint például az 1644-ben épült gyenesdiási borpin
cét vagy az 1660-ból származó debreceni pipát. Ugyancsak értékesek az 1739-1797 között 
időszak között épült Zala megyei uradalmi házakat bemutató rajzok.

A már említett szűcsmintakönyvek közül kiemelném a legkorábbiakat, Blázsids Pál 
csongrádi szűcsmester könyvét 1819-ból, Kaszalay Ferenc szegedi szűcsmester könyvét 1836- 
ból, Nyitrai Dániel miskolci szűcsmester könyvét 1837-ből.

1831-ből származik az a 14 darabos kollekció, mely Árva megyei viseleteket tar
talmaz, festőjük Racskay Miksa felvidéki mester, aki valószínűleg templomi freskók készíté
sével foglalkozott. Ezek az olajfestmények a legkorábbi viseletábrázolások Árva megyéből.

A rajzgyűjtemény másik értékes tárgya egy vásári képmutogató, melyet Viski Ká
roly szerzett meg a múzeumnak 1933-ban (V is k i 1934b. 177-185). Ezeket a ponyvákat bi
zonyára „vadászták” a kutatók. Tolnai Vilmos már 1921-ben felhívja a figyelmet, hogy a Nép
rajzi Múzeumnak is meg kellene mentenie legalább egy-két ilyen ponyvát. Ez a ponyva a 
múlt század nyolcvanas éveiben készülhetett, színes kőnyomat-ábrázolás, egyik fele Gulyás 
Miska és Káposzta Sára szerelmi történetét ábrázolja, másik oldalára az úgynevezett „görbe 
lábú szék” nótájának ábráit pingálták.
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A rajzok technikailag nagyon sokféle módszerrel készültek. A gyűjtemény legna
gyobb részét a ceruzarajzok és tollrajzok teszik ki, amely technika a legszerencsésebb egy-egy 
anyag dokumentálásánál. Színezett tollrajz nagyon sok népművészeti minta másolata; színes 
ceruzával, krétával készültek a gyermekrajzok; a lakóház és gazdasági épületek felmérései 
műszaki rajzok.

Sajátos rögzítési mód a ceruzadörzsölés, más szóval pacskolat; ez abból áll, hogy 
a kemény felületre ráfektetett és ceruzával dörzsölt lap áthozza az adott mintát. Ezt a tech
nikát alkalmazta Gönyey Sándor bútorfaragások, Huszka József pedig könyvkötészeti min
ták levételekor.

A viselet, a falusi környezet, a táj, a népi életképek ábrázolásához használták a fes
tőművészek a víz-, tempera-, pasztell- és olajfestést. Ez utóbbiból van a legkevesebb ábrázo
lásunk, ami nem baj, hisz etnográfiai szempontból nem a legszerencsésebb technika.

Fontos technikatörténeti anyagot adnak a színezett fényképnagyítások. A korabeli 
fotográfusok által készített fényképeket gyakran színezték. A rajzgyűjteményben található 
250 színezett fénykép nem hagyományos családi fotográfia, hanem művészi indíttatású, rész
letességre és pontosságra törekvő alkotás. Ezek a nagyméretű képek a századforduló táján ké
szülhettek, készítőjükről közelebbit nem tudunk, csak szignójuk ismert: Nyáry Antal, Jám
bor, Novák S., J. K.

A rajzgyűjteményben levő színezett fényképnagyítások17 elsősorban a nemzetisé
gi viseletét (szlovák menyecske, erdélyi pártás leány, sokác lányok, cigányok, román legény), 
népi építkezést (szlovák ház, román szín, csángó székely ház, cigány veremház) és a népszo
kásokat (pünkösdi királyné, román bedehemesek, csángó lakodalom stb.) ábrázolják. Ezek 
között találhatók azok az eredeti színezett képek, melyek Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban 
és képekben című többkötetes munka illusztrációjaként szolgáltak.

A gyűjteményt ismertető cikkek, a gyűjtemény egy-egy részének feldolgozásai azt 
mutatják, hogy bizonyos témák iránt mind a szakmai, mind a társadalmi érdeklődés napjain
kig megfigyelhető.

Ilyen kutatott téma a magyar népi grafika, melyhez nagyon sok apróműfaj kapcso
lódik. Ezekhez a kutatásokhoz nyújtanak jó anyagot a rajztárban levő népi rajzok; céhközös
ségek rajzai (mintarajzok, vázlatok), népies emléklapok (köszöntőlapok, keresztelési emlék
lapok), az iskolázadan falusi specialisták (íróasszonyok mintarajzai), gyermekrajzok, az ebből 
kinövő naiv festők képei és a sokszorositógrafika termékei (nyomatok).

A legkorábban a szűcsmintakönyvekre figyeltek fel a kutatók. Huszka József 
( H u sz k a  1886), Bátky Zsigmond, Györffy István és Viski Károly (B á t k y - G y ö r f f y  1928), 
K. Csilléry Klára (K. C sil l é r y  1971b) is gyűjtöttek szűcsmintakönyveket, és azokat felhasz
nálták kutatásaikhoz. Ezekről Sáfrány Zsuzsanna (Sá f r á n y  1996) ad áttekintést.

A gyermekrajzok, keresztelői emléklapok, köszöntőversek műfajával K. Csilléry Klá
ra (K. C silléry  1971b), majd Verebélyi Kincső (V e r e b é l y i 1993a) foglalkozott, és használta 
forrásként a múzeumi anyagot. Dajaszászyné (D a ja szá sz y n é  D ie t z  1956) a mezőkövesdi, tardi 
anyagokat dolgozta fel. Kis Jankó Bori íróasszony életéről és munkásságáról, munkáiról több
ször készítettek filmet is, legutóbb 1998-ban. A gyűjtemény anyagából a legtöbbet közölt és fel
használt tárgyak Vankó Imréné Dudás Juli rajzai. Nemcsak néprajzkutatók foglalkoztak képei
vel, hanem nagyon sokféle területen (képeslap, évkönyv stb.) illusztrációnak használták naiv

17 Az R 6474-6476, 6493-6690 leltári számok között.
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festményeit. A Magyar Filmgyártó Vállalat 1967-ben készítette el a Magyarparasztfestők nyomában 
című portréfilmsorozatot, melyben nemcsak Dudás Juli, hanem Zsigri Manci, Vankó Margit és 
Rác Verus munkásságát, munkáit is bemutatták. Később 1969-ben a Galgamácsa című film szin
tén velük foglalkozott. 1972-ben rendezték meg a Miagyar naiv művészet a XX. században című ki
állítást, azon Dudás Juli akvarelljei is szerepeltek. A Magyar Televízió Magyarok cselekedetei című 
sorozatának egyik része szintén Dudás Juli munkásságával foglalkozott 1996-ban.

Csete Balázsnak kalotaszegi fafaragásokról jelent meg összefoglaló rajzanyaga 
(C s e t e  1990). Györgyi Erzsébet a tojáshímzések díszítménykincsét vizsgálta, kutatásaihoz 
készültek a gyűjteményben levő mintarajzok, az ő irányításával (G y ö r g y i 1974. 5-83). Ist
ván Erzsébet Badár Balázs mintakönyvét dolgozta fel 1995-ben megjelent tanulmányában 
( Ist v á n  1995. 191-208).

A rajz- és festménygyűjtemény anyagának kiállításhoz való felhasználására 1975 
után nyílt nagyobb lehetőség, mikor a nagyobb termek lehetővé tették, hogy egy-egy kiállítás 
alkalmával a témához kapcsolódó nagyobb méretű rajzokat, festményeket és nyomatokat is 
kiállíthassák. Ha csak az utóbbi évek kiállításain szereplő anyagokat nézzük, megállapítható, 
hogy nemcsak az illusztrációk, dokumentációk, hanem a festőművészek munkái is gyakran 
jól szolgálják a kiállítások eszmei mondanivalóját. Az Ethno-phono-pboto-kjnematographia című ki
állításon a színezett fényképek, az Utazások Magyarországon címűn több mint száz nyomat, a 
Magyarok Kelet és Nyugat között című kiállításon 48 rajz szerepelt. Az 1998-ban megnyitott Ka
lotaszeg -  a népművészet felfedezése és a Romák Közép- és Kelet-Európábán című kiállításokon is szép 
számban szerepeltek a rajz-, festmény- és nyomatgyűjtemény anyagai.18

A gyűjtemény állagvédelmi állapota19
Elődeink tájékoztatása szerint a 2. világháború alatt a rajzgyűjtemény egyike volt a legtöbb 
sérülést elszenvedett gyűjteményeknek. A fiókokban tárolt anyagot kidobálták, és lábbal ti
porták az orosz katonák.

A háború után az állományt az akkori lehetőségek szerint megtisztították, kiegyen
gették. A teljesen tönkrement anyagot selejtezni kellett. A felújítási, restaurálási munkákra a 
háborús sérülések, másrészt a gyűjteménygyarapítás esedegességeiből származó vegyes álla
pot miatt volt szükség.

A jobb kezelhetőség is megkívánta egy egységes rendszer kialakítását.
1959-től kezdve a múzeum irattárának anyagában többször beszámolnak a rende

zésekkor előkerült rajzanyagokról; ezek szétszórva, folyosói szekrényekben hevertek össze- 
keverten mindaddig, míg 1960-tól nekifogtak a rajzanyag módszeres rendezésének. Egész 
munkacsoport alakult: Kovács Ágnes leltározott, Csikós Tóth András a mutatókat készítette, 
Iványi Imréné a már beleltározott rajzokat csomagolta és rendezte szekrénybe, K. Kovács Pé
ter és Cs. Sebestyén Károly a még rendezetlen rajzokat csoportosította, kötözte, csomagolta. 
A nagyalakú gyűjteményi szakmutatókat átírták kisebb, használhatóbb nagyságúra. A nyilván
tartási feladatokat, a tárolást körültekintően végezték, pedig éppen ebben időszakban indult 
a gyűjtemény erőteljes gyarapodásnak. Ennek ellenére a gyűjteményben dolgozó munkatár
sak nagyon sok munkával, odafigyeléssel tették rendbe a rajzokat.

18 Lásd az 1. számú táblázatot.
® EA 15/99. Marosán Lajosné: A rapgyűjtemény története. (Jegyzetek.)
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Ezek után került sor egy nagy gyűjteményi revízióra, 1962-1963-ban.
A leltárrevízió után 355 tételes hiányjegyzéket állapítanak meg, alighanem azért ilyen 

sokat, mert a háború, valamint a sok költözés is oka lehetett a rajzok elkallódásának. A szaksze
rű felújítási, restaurálási munkát 1965-ben kezdték el, amikor a Művelődési Minisztérium e cél
ra célhitelt kezdett folyósítani. A munkára Grynaeusné Papp Emília kapott megbízást. Amikor 
eljutott a 4200. tételig, kiderült, hogy az addigi gyakorlaton változtatni kell. 1966-ban a munkát 
Simon Imola szakképzett papír- és könyvrestaurátor vette át, aki az akkori technológiai-restaurá
lási elvek figyelembevételével folytatta a munkát és a paszpartuzást. A felújítási munka a 6115- 
es tételig készült el, ekkor Simon Imola eltávozása miatt sajnos abbamaradt. Később előfordult, 
hogy könyvkötő mesterekkel végeztették el egy-egy fontosabb anyag restaurálását.20

A múzeum mostani épületébe való átköltözéskor nem terveztek könyvkötő és 
könyvrestaurátor-műhelyt; a meglévő gépeket, felszereléseket, eszközöket átadták egy vidéki 
múzeumnak, mert papírrestauráló műhelyre volt szükség. Ennek a megvalósítása késett, ám 
késett a szakemberképzés is.

1994-ben a múzeum jól felszerelt papírrestaurátor-műhelyt létesített. Csikós Csilla 
papírrestaurátor alkalmazásával megindulhatott a rajzanyag restaurálása is.

Jelenleg 14 400 tételt kell savtalan borítólappal ellátni, valamennyit tisztítani, ke
zelni, és egyelőre körülbelül 100 rajz szorul komolyabb restaurálásra.

1998 májusától átfogó revízió folyik a rajzgyűjteményben, ezért a helyreállításra 
szoruló anyagot a revízió végén lehet összegezni. Szomorú tény, hogy gyűjteményünk múlt 
század végén készült, Kínából származó, rizspapírra festett vízfestményeinek egy része dara
bokra hullott szét. Kérdéses, hogy mennyire lehet restaurálni ezt az anyagot.

Raktározás
Az idők folyamán a rajzokat nagyon sokféleképpen tárolták, kezdetben a lapokat dobozok
ban tartották. Ez a raktározási mód a portól megóvta az anyagot, de hátránya volt, hogy a 
különböző méretű papírlapok élükre voltak állítva, és a lapok sokszor meghajoltak, gyűrőd- 
tek. Cs. Sebestyén Károly beszámolója szerint 1954-ben az anyag egy része már szekrények
ben, kihúzható polcokra volt fektetve, folyószámok sorrendjében. így akarták elhelyezni a 
gyűjtemény többi rajzát is. Azonban ez a megoldás sem bizonyult jónak és véglegesnek, az 
anyag egyre gyarapodott, az átköltözés után más gyakorlat alakult ki. Az Ethnológiai Adattár 
1976-ban szerezte be új raktári berendezéseit a tűzbiztos tömör tároló szekrénysorokat. 
Ezekben a rajzokat újból élükre állítva, dobozokban helyezték el.

Jelenleg is ez a raktározási rend van érvényben, tehát a rajzokat nagyságuktól füg
gően háromféle méretű, sorszámmal ellátott dobozokban tároljuk. A nagyméretű festménye
ket dobozon kívül helyezzük el. Sajnos ezeket évtizedekig még a por ellen sem tudtuk véde
ni, 1999-ben azonban a képeket egy alapos portalanítás után molinóvászonba csomagolták a 
gyűjtemény munkatársai, s így jelenleg por elleni védelmük megoldott.

1976-ban, az új raktári rend kialakításakor a gyors megtalálhatóság érdekében úgy
nevezett pozíciós leltárkönyvet vezettek be. Ebben a leltári szám mellé a doboz számát is 
feltüntették. A dobozokban elhelyezett anyagot csomagolópapír borítással védjük.

20 A rajzgyűjtemény szám nélküli irata. Jegyzék a Müller Jánosné könyvkötőmester részére restaurálásra 
küldött rajzokról, 1971. október 14.
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A rajzgyűjtemény nyilvántartásával kapcsolatos kérdések21

Az idők folyamán a Néprajzi Múzeum tárgygyűjteményeinek nyilvántartási rendszere több
ször változott, a kezdetektől többlépcsős rendszerben jutott el a jelenlegi gyakorlatig. A Nem
zeti Múzeum Néprajzi Osztályának megalakulásakor és ezt követően az 1950-es évek ele
jéig a gyűjtött néprajzi tárgyakat egy közös törzskönyvbe vezették be, ahová tehát minden 
tétel időrendi sorrendben, összevontan került. A törzskönyv tartalmazza a bekerülés idejét, 
a sorszámot, az eladó vagy az ajándékozó nevét, címét, a tárgy megnevezését és a vételárat, 
az ajándékozás tényét. Sajnos a törzskönyv rovataiba nem mindig pontosan vezették be az 
adatokat, ezért nagyon sok fontos információ már ennél az első dokumentálásnál elveszett. 
A törzskönyvi anyagot ezután a közös leltárkönyvbe vezették be, szintén tételenként, vegye
sen (például eke, levelezőlap, ing stb.). A leltári számot visszaigazolták a törzskönyvben az 
adott tételhez.

Ebből a közös nyilvántartási rendszerből nem sikerült pontosan kideríteni, mikor, 
de feltehetően 1939-ben, az Etimológiai Adattár megalapításakor kiemelték a fényképeket, 
rajzokat, festményeket, nyomatokat, és még mindig együttesen új leltári szám alatt valameny- 
nyit beleltározták a fényképgyűjtemény leltárkönyvébe.

A következő lépcsőfok 1949-ben az önálló gyűjtemény létrehozása volt. A rajzo
kat, festményeket és nyomatokat kiemelték a fényképgyűjtemény leltárkönyvéből, újraleltá
rozták a rajz- és festmény-, illetve a nyomatleltárkönyvbe. így jött létre a két jelzet: R és Ny. 
A korábbi gyakorlatot követve az új leltári számot visszaigazolták a fényképleltárkönyvben is.
1954-1961 között a további rajztári gyarapodást gyarapodási vagy növedéknaplóba írták. 
1961-től az Etimológiai Adattár gyűjteményeinek közös, úgynevezett ÁEA leltárkönyve (az
az átmenő leltárkönyve) van. Minden új gyarapodás itt kap első nyilvántartási számot, és in
nen kerül szakleltározásra a végleges gyűjteményi leltárkönyvbe.

Ezek az előzmények azért fontosak, mert a szűkszavú régi leltárkönyvi rovatok in
formációs értéke sok kívánnivalót hagy maga után. A többszöri, nem az eredeti időrendben, 
sorrendben történő ádeltározás, az évtizedes nyilvántartási lemaradás már nem tette lehetővé 
a hiányzó adatok pódását. Néha komoly nyomozómunkát igényel egy-egy tétel származásá
nak kiderítése. Nem sok eredménnyel kecsegtet az sem, hogy a gyarapodás körülményei a 
különböző dokumentációs anyagokból esedeg megállapíthatók. Az évi jelentések, az adásvé
teli szerződések, a köszönőlevelek stb. sem követtek egységes gyakorlatot. Néha külön fel
tüntették a rajzot, festményt, nyomatot, de gyakoribb, hogy összevontan szerepeltek mint x 
darab kép vagy x. darab rajz. Bátky Zsigmond az Útmutatójában megjegyzi, hogy a rajzokról 
és a fényképekről „ajánlatos egészen külön leltárt vezetni” (B á t k y  1906a). Ez azonban csak 
fél évszázad elteltével valósult meg.

A leltárkönyvi adatok bővítését, pontosítását szolgálta a leírókarton. Ez a tárgyaké
hoz hasonlóan a rajzok, festmények és nyomatok tematikáját, technikáját, színeit, méreteit, 
származását, készítőjét stb. rögzítette a rendelkezésre álló adatok alapján. Mindössze 6123 
leltári számig készült el. A leírókartonon a szöveg mellett fénykép azonosította volna az áb
rázolt tárgyat, de egyeden fénykép sem készült ilyen célra.

A gyűjteményben történő kutatást szolgálja a szak-, földrajzi és szerzői mutató, 
mindhárom naprakész állapotban. A földrajzi mutató hasonló az általános gyakorlathoz, az

21 Lásd a 16. számú lábjegyzetet.
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1913-as helységnévtár alapján megyénkénti, majd azon belül a települések szerinti betűren
des bontásban. A szerzői mutató a rajzok készítőinek nevét és a rajzok leltári számát tünteti 
fel. Ha több rajz van egy szerzőtől, akkor emelkedő sorrendben az összes leltári szám egy 
kartonon van felsorolva.

A gyűjtemény kialakításakor készült egy betűrendes címszókartonrendszer, a Bátky- 
féle címszórendszer figyelembevételével, ez azonban abbamaradt, mert az 1960-as években a 
rajzgyűjtemény is átállt az egységes, ma is használt, minden gyűjteményre kiterjedő szakmu
tatórendszer alkalmazására. A rajzgyűjtemény használója részére a címszavak szerinti mutató 
is használható, de ez csak a 7000-es leltári számig készült el. A motívumokat, melyek a gyűj
temény legnagyobb részét képezik, be lehet sorolni a címszavak szerinti mutatóba. A kutatók 
gyakran keresik, például címer, madár, rózsa stb. motívumok szerint a rajzokat.

A szakmutató, földrajzi, szerzői és a címszómutató jól kiegészítik egymást, mind a 
négy használható az Etimológiai Adattár katalógusában.

K. Kovács László nevezetes tanulmányában (K o vács 1939b. 264-281) külön szól 
a rajztár létrehozásának szükségességéről, lefekteti a pontos leltározás alapjait, az egységes 
szakmutatózás elkészítését sürgeti, de részletes leírás a rajzok leltározásához csak 1953-ban 
készül, amikor Szendrey Ákos, az Ethnológiai Adattár osztályvezetője meghatározza és leír
ja azokat a szempontokat, melyeket a rajzok leltározásánál követni kell.22 A leltározás a gyűj
teményben ma is e gyakorlat szerint történik: minden önálló lap, függetlenül attól, hány rajz 
található rajta, külön leltári számot kap. Ha azonban egy tárgy, illetve ennek részei több önál
ló lapon vannak ábrázolva, akkor az összes lap azonos leltári számot kap, és ezen belül be
tűjellel (a, b, c stb.) különböztetjük meg őket. Amennyiben egy nagyobb kompozíciós egység 
egy-egy díszítőeleme külön lapon található, akkor minden lap önálló leltári számot kap, mi
vel a díszítőelemet minőségi csoportként is értékeljük.

A gyűjtemény nyilvántartásához kapcsolódik a mozgási napló használata, mely
1992-től külön, korábban a kéziratokkal egybevontan mutatja, hogy az adott rajz kinek a ke
zében járt, milyen kiállításban van vagy volt, kikérték fotózásra, másolásra vagy éppen irodai 
falat díszít. A kiállításokon szereplő rajzokról biztonsági fotók készülnek, e fotók negatív és 
pozitív felvételeit a gyűjteményben tároljuk.

NYOMATGYŰJTEMÉNY

A 9062 tételszámból álló nyomatgyűjtemény
A g y ű jtem én y tö rtén e t kialakulása hasonlít a rajzgyűjteményéhez,

amennyiben e gyűjteményt is egyrészt a vásárlá
sok, másrészt a kutatók ajándékozásai, gyűjtései, egymásnak küldött képeslapjai gyarapították.

A nyomatok vásárlása nagyon korán elkezdődött. A múzeum irattárában az évi gya
rapodási jelentésekből kiderül, hogy az 1900-as évektől majdnem havonta vásároltak népraj
zi témájú nyomatokat, képes levelezőlapokat.23 A legkorábbi nyomatvásárlásra 1896-ból van 
adatunk; a Néprajzi Tár 10 calcuttai színes nyomatot vásárol a Néprajzi Missio című kiállítás 
anyagából (II. számú nyomatleltárkönyv).

22 NMI 528/1953. Szendrey Ákos: Általam  szempontok a rajzok leltározásához
23 NMI 19/1914. Gyarapodási kimutatások (havonként).
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Az ajándékok és hagyatékok esetében leginkább a néprajzkutatók utazásaikon ösz- 
szegyűjtött vagy onnan küldött képeslapokról van szó; ezek egy-egy múzeumi kiállítást, vise
letét vagy tájat ábrázolnak.

Az idők folyamán, irodák vagy gyűjtemények átrendezésekor is előkerülnek leve
lezőlapok, képeslapok, melyek valamilyen néprajzi témához kapcsolódnak, ezek is itt kapnak 
helyet a nyomatgyűjteményben.

1966-ban nagy átfésülést végeztek az alapleltárkönyvi és a fényképleltárkönyvi tételek 
között. Az évtizedek folyamán begyűjtött nyomatanyagot, többek közt a levelezőlapokat is, felül
vizsgálták, hogy az új, szakosított nyomatgyűjteménybe csak kifejezetten néprajzi anyag kerüljön. 
A selejtezés során nagyon sok tételt átadtak más intézményeknek; a Sárospataki Tiszáninneni Re
formátus Egyházkerület Tudományos Gyűjteményének például 651 levelezőlapot. De adtak 
nyomatokat az Iparművészeti Múzeumnak, a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Arckép- 
csarnok gyűjteményének, a Zsidó Múzeumnak és más kisebb múzeumoknak is.24

A nyomatgyűjtemény magját a megmaradt 782 tétel képezi. Ezeket 1968-1969- 
ben leltározták be, így alakult ki a gyűjtemény 1970-re. A gyűjtemény fejlesztésével Marosán 
Lajosnét bízta meg K. Kovács Péter, aki 1998-ig, hirtelen bekövetkezett haláláig gondozta a 
gyűjteményt.

A nyomatok vásárlása ezek után újra nagy lendületet kapott. A leltárkönyvi bejegy
zések alapján megállapítható, hogy 1976-tól egységes, 100 darabnál nagyobb tételszámban 
kerültek be nyomatgyűjteménybe. Ezek általában magángyűjtők képeslapsorozatai.

A legnagyobb vásárlások 1976 és 1985 között történtek.25 Jól látszik, hogy ebben 
az időszakban kifejezetten képeslapsorozatokat vásároltak, más műfaj nemigen került be a 
gyűjteménybe. Trisznya Józseftől 1977-ben vették meg azt az 1051 tételből álló gyűjteményt, 
mely amerikai indiánokat ábrázoló képeslapsorozatot, de nigériai, afrikai, franciaországi stb. 
területről származó lapokat is tartalmaz. A másik nagy vásárlás, mely 1000 darabnyi képes
lapból állt, 1991-ből származik. A sorozatot egy sepsiszentgyörgyi tanártól vásárolta meg a 
múzeum. Ezek a kis formátumú levelezőlapok magyarországi, erdélyi (kalotaszegi, székely- 
földi, szász, román) viseleteket, épületeket és szokásjeleneteket ábrázoló képek. Akadt olyan 
magángyűjtő, mint például Gyökér István, aki rendre adta el gyűjtéseit, és Marosán Lajosné 
1979-től 1985-ig minden évben vásárolt tőle levelezőlapokat a nyomatgyűjtemény számára. 
Az ilyen típusú gyarapítás azt eredményezte, hogy a gyűjtemény több mint 70%-a képes leve
lezőlapokból áll. Ezek nemcsak Magyarországról, hanem a világ különböző földrészeiről áb
rázolnak néprajzi jellegű anyagot. A képeslapsorozatok készítésének idejét nem sikerül min
den esetben megállapítani. Nagy részük a századforduló környékéről való, ezeket gyűjtötték 
leginkább a magángyűjtők.

A hagyatékok és ajándékok is sok értékes képeslapsorozatot tartalmaznak. Viski 
Károly hagyatékából való az a sorozat, melyet Haáz Rezső készített az udvarhelyszéki vise- 
letekről. Domanovszky György, Dajaszászyné Dietz Vilma és Gönyey Sándor hagyatékából 
is kerültek ki képeslapok, melyek viseleteket és festett bútorokat ábrázolnak -  ezek értelem
szerűen a nyomatgyűjteményben kaptak helyet.

Az ajándékozások elsősorban néprajzkutatóktól származnak: Korompai Bertalan, 
Kodolányi János, Horváth Terézia, Hoffmann Tamás, hogy csak néhány nevet említsek.

24 A rajzgyűjtemény szám nélküli irata. Marosán Lajosné: Selejtezési jegyzék. 1966.
25 Összesen 13 alkalommal vásárolnak 100 darab feletti képeslapgyűjteményt.
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A gyűjteménynek ajándékozott képeslapjaik utazásaik során megtekintett múzeumi kiállítá
sokat, egy-egy enteriőrt vagy múzeumi tárgyat mutatnak meg. Fejős Zoltán ajándékaként ke
rült a gyűjteménybe egy 1970-es évekből származó The romantic legends of the west című leve
lezőlap-sorozat.

A nyomatgyűjtemény műfajilag másik csoportját alkotják a néprajzi kiadványok
hoz készült illusztrációk, illetve ezek másolatai, néprajzi folyóiratokból, újságokból kivágott 
ábrázolások, melyek között azonban századforduló környéki viseletalbumból származó la
pok is akadnak.

Rendezéskor került elő és 1992-ben leltározta be Marosán Lajosné a gyűjtemény 
egyik legértékesebb anyagát, azt az 1887-1899 között készült nyomatkollekciót, mely Az 
Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című nagyszabású kiadvány illusztrációja (150 té
tel). Az eredeti munkák készítői között szerepel Cserna Károly, Feszty Árpád, Greguss Já
nos, Vágó Pál, Jankó János, Melka Vince, Pataky László stb. Sokszorosítóművészetünk egyik 
jeles alakjának, Morelli Gusztávnak, aki a fenti kiadvány eredeti fametszeteit készítette el, 
összesen 135, az 1896-os millenniumi kiállításról készült fénymásolata található meg a nyo
matgyűjteményben. Sajnos ez a technika hosszú távon nem alkalmas sem dokumentációs cél
ra, sem publikációra. Ezért a gyűjtemény gyarapítása ezekből nem célszerű.

Semayer Vilibáld hagyatéka Szolnok-Doboka vármegye területéről származó görög
keleti szentképábrázolásokat tartalmaz. E színes nyomatok különösen értékesek, mert a famet
szetekről nem sokat tudunk, és kevésbé figyelt fel a kutatás a népi kultúrában használatos nyo
matokra. A rajzgyűjteményben található 14 darab nyomatot Semayer Vilibáld 1903-ban gyűj
tötte. Hesdáti népi fametszetkészítő műhelyből származnak, és 1800-1860 között keletkez
tek. Viski Károly már publikálta (VlSKl 1931b) ezeket, rámutatott arra, hogy e műhelyek nem
csak szentképeket, hanem más jellegű nyomatokat is készíthettek (K. C sillÉRY 1971b. 61-68).

A méretek és a nyomatok készítési technikái 
A nyo m atg y ű jtem én y  Ö sszetétele  szerint alapvetően három csoportba oszthatjuk

a gyűjtemény anyagát:

1. Levelezőlapok, képeslapok, melyek technikai szempontból lehetnek
-  valódi fényképek: általában fekete-fehér fotók,
-  nyomdai termékek: fehér-fekete, színes, színezett fényképek reprodukciói,
-  eredeti alkotások; festmények, rajzok, grafikák reprodukciói.
Nem találhatunk a gyűjteményben olyan technikával készült lapokat, mint például 
átvilágítható, többdimenziós, összerakható, fémlemezes, művirágos stb., melyek a 
szerencsi képeslapgyűjteményben megtalálhatók. E technikai megoldások a népraj
zi témákat ábrázoló képeslapokra nem jellemzők.

2. Sokszorosítási eljárással készült, fekete-fehér vagy színes litográfiák (kőnyomatok), 
olajnyomatok, fa-, réz-, acélmetszetek.

3. Kiadványokhoz készült néprajzi illusztrációk.

A beleltározott 9062 nyomatról a 2600 tételszámig készült el a szakmutató, mely 
Így a nyomatok 28%-ának adja meg a tematikus leírását. Ezek elemzése során a gyűjtemény 
összetételének bizonyos jellemzői megállapíthatók.
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1. Levelezőlapok, képeslapok
A képes levelezőlapok alkotják a nyomatgyűjtemény 70%-át. A szakmutató alapján 

a ruházat, viselet és textil csoportba sorolható a mutatózott levelezőlapok több mint fele. Ezek 
legnagyobb részét magyar és külföldi viseleteket ábrázoló sorozatok teszik ki. Az 1900-as 
évektől kezdve a nagy nyomdák levelezőlap-sorozatokat bocsátanak ki, melyek a néprajzi cso
portok és tájak (Kalotaszeg, Kalocsa, matyók, Sárköz) díszesebb viseletéit és népművészetét 
mutatják be. Ilyen sorozatok például: Erdélyi népviseletek, Matyó népviseletek, Sárközi népviselet. Ezek 
a lapok elsősorban a külföldi turistáknak készültek, ezért leginkább a legdíszesebb, legünne
pélyesebb lakodalmi viseletét ábrázolják. Romantikus felfogásban, idealizáltan jelennek meg a 
hortobágyi csikósok, gulyások, amint éppen itatnak vagy mulatnak. Több meat ilyen levelező
lap van a gyűjteményben. Hitelességre törekednek azok a levelezőlapok, melyek a régi magyar 
viseleteket rekonstruálják, ilyen sorozat például az Ősi magyar nemz£ti viteletek

A századforduló környékén megjelennek azok a levelezőlapok is, melyek népcso
portok szokásait, illetve társadalmi helyzetük, vallási hovatartozásuk stb. szerint azonosítható, 
jellegzetes alakokat ábrázolnak. A zsidó rímsokról és hagyományokról, az erdélyi vándorci
gányokról, a magyarországi népek tipikus alakjából jelennek meg sorozatok, melyek megtalál
hatók a gyűjteményben. Jól mutatják, hogy a népművészet, a népi kultúra iránti érdeklődés 
milyen mélyen ivódott be a nemzeti kultúrát szolgáló nyomdaiparba is. Az 1910-es években a 
legismertebb nyomdák munkái közül gyűjteményünkben a következők szerepelnek: Díváid és 
Monostory, a Magyar sokszorosító műipar RT vagy a brassói nyomda stb. Fontos néprajzi forrásanya
got tartalmaznak azok a képeslapok, melyek az egyes magyar tájak, valamint más népek gaz
dálkodásának, népi építkezésének, tárgyi kultúrájának egy-egy szeletét örökítik meg.

A gyűjteményben nemcsak a magyar nyelvterületen élő nemzetiségek, hanem 
európai és más kontinensek viseletképci is megtalálhatók. Itt kell megemlítenünk azokat a 
sorozatokat, melyek a Keleti- és Északkeleti-Kárpátok népeinek, a huculoknak és goráloknak 
hagyományos viseletét ábrázolják. A legtöbb ábrázolással a szlovák, a román, a morva, a hor- 
vát, a szerb, a lengyel, a ruszin, a török és a spanyol nemzetiségekről vagy népekről, valamint 
a zsidóságról rendelkezünk. Általában ezek is a díszes ünnepi viseleteket mutatják be.

Az 1950-es évektől megjelenő képeslapok egyre inkább törekednek a hiteles ábrá
zolásra. Nemcsak népviseleteket, népszokásokat, különféle embertípusokat, hanem az egyes 
munkafolyamatokat, népi kultúrából származó tárgyakat, alkotásokat is ábrázolnak. Ezek ál
talában színes fényképek, melyek között akadnak dokumentációs értékkel rendelkezők, de 
továbbra is megtalálhatók a turistacsalogató képeslapok. Több száz képeslapunk az észak- 
karolinai, kanadai, floridai, mexikói stb. területeken különböző rezervátumokban élő indiá
nok kultúráját ábrázoló felvételekből. Az afrikai kontinensről Nigéria, Etiópia, a Közel-Ke
letről Irak, Szíria légitársaságai által kiadott képeslapsorozatok találhatók a gyűjteményben. 
E lapok viseleteket ábrázolnak.

A szakmutató alapján a nyomatgyűjtemény harmadik legnagyobb csoportját az 
előző részben már említett múzeumi kiállítások felvételeit tartalmazó képeslapok alkotják -  
ezek leginkább külföldről származnak.

Az állattartás témakörébe tartozó ábrázolások elsősorban a csikóst, a gulyást, és a 
pásztorkodás építményeinek képeit tartalmazzák, a település, építkezés csoportját különböző 
vidékek jellegzetes utcarészletei, építkezései, tájházak képei, városok, falvak látképei teszik ki.

A tánchoz és kultikus szertartásokhoz kapcsolódnak az indián képeslapok, a nép
művészet területéhez 60 darab rutén háziipari mustra.



A levelezőlapok tehát elsősorban a viseleteket, nemzetiségeket, múzeumi tárgyak
ról készült eredeti felvételeket, az állattartás és népi építkezés témakörét ábrázolják. Kevés
bé jelennek meg a népi kultúra olyan ágazatai, mint a népszokások, földművelés, katonásko
dás, foglalkozások.

A képes levelezőlapok szerzői és földrajzi mutatózása nem történt meg. A készítők 
neve ritkán szerepel a képeslapokon, nyomdai sokszorosításokon, legtöbbször csak akkor, ha 
az eredeti mű készítője festőművész, grafikus vagy híres rajzoló. Ezek között szerepel Edvi 
Illés Aladár, Benyovszky István, Melka Vince stb. Gyakran előfordul, hogy a nyomatok ere
detije a rajzgyűjteményben található meg, például Csikós Tóth András híres néprajzi illuszt
rátor mezőkövesdi viseletrajzai a rajzgyűjteményben, reprodukciói pedig a nyomatgyűjte
ményben vannak, de ez a helyzet Undi Mária, Dudás Juli képeivel is.

A képeslapok származását a leltárkönyvek ritkán jelölik meg. Ha éppen szerepel a 
nyomda neve, meg lehet állapítani, hová való, ennek hiányában ritkán deríthető ki a származás 
helye. A külföldi anyagnál még nehezebb a helyzet; az angol, német, orosz nyelvű szövegeknél 
igyekeztek lefordítani az ország vagy település nevét, de arab, japán nyelvű feliratoknál ez nem 
történt meg, gyakran csak az ország nevét jelölték meg a külföldről származó képeslapoknál.

A képeslapok másik megjelenési formái a képeslapalbumok, ezekből is található 
néhány a gyűjteményben. Az albumok egy-egy város történelmi épületeit gyűjtik össze igé
nyes kiadású kötetben, vagy egy népviselet díszes kollekcióját mutatják be.

A nyomatgyűjtemény képeslevelezőlap-anyagát összehasonlítva a szerencsi gyűjte
mény néprajzi anyagával, amelyről Petercsák Tivadar ad áttekintést (Petercsák 1994), meg
állapíthatjuk, hogy a magyar anyag esetében a témák aránya nagyjából hasonló. A magyar 
népviseleteket, nemzetiségeket, embertípusokat ábrázoló képeslapsorozatok is megtalálhatók 
mindkét gyűjteményben. A kevésbé képviselt területek, mint például a népszokás, azt mutat
ják, hogy ebben a műfajban nem ez volt az elterjedt illusztrációs téma.

2. Sokszorosítási eljárással készült litográfiák, olajnyomatok, fa-, réz-, acélmetszetek
Ebben a csoportban megtalálhatóak olyan alkotások, melyek lehetnek:
-  lakásdíszítésre használt színes képek különféle tematikával: vallásos témájú házi 

áldások, szentképek, világi témájú ábrázolások, katonáskodási emléket, forradalmi tetteket, 
történelmi eseményeket megörökítő nyomatok;

-  kisebb műfajok, mint például a kártyalapok, üdvözlőlapok, meghívók, plakátok stb.
A fentiekben felsorolt műfajok csak elenyésző mennyiségben kerültek a nyomatgyűj

teménybe. A vallásos témájú nyomatok (szentképek, ikonok) az egyházi gyűjteményben kaptak 
helyet, ezek száma körülbelül 400-500 darab lehet. Szintén az egyházi gyűjteményben van kö
zel 11 000 kisalakú szentkép, köztük is nagy számban vannak kőnyomatok, színezett rézmet
szetek, rézkarcok, színes olajnyomatok. így tehát a népi használatban levő legelterjedtebb val
lásos témájú nyomatok nem a nyomatgyűjteményben kaptak helyet -  kivéve a fent már említett 
néhány görögkeleti szentképet. Sajnos teljesen hiányoznak a gyűjteményből a vásári ponyvák, a 
világi témájú verses illusztrált lapok, melyek a népi használatban elterjedtek lehettek. Az 1848-as 
szabadságharc dicső jeleneteit megörökítő nyomatok közül is csak két darab van a gyűjtemény
ben, noha a népi lakáskultúrában az ilyen ábrázolásokat előszeretettel használtak.

A kisebb műfajok közül egy matyó viseleteket ábrázoló kártyapakli, amerikai ma
gyaroktól gyűjtött üdvözlőlapok, néhány meghívó és néhány népszínmű plakátja található 
meg a gyűjteményben.
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Az Etimológiai Adattár dokumentációs gyűjteményében a kiállítási dokumentációk 
mellett találhatók még aprónyomtatványok (meghívók, leporellók, prospektusok), plakátok, 
melyek között néhány érdekes kézzel festett meghívó is akad.

3. Kiadványokhoz készült nyomatok, néprajzi illusztrációk
A már említett Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című album nyomat

kollekcióján kivül a Magyarország vármegyéi és városai illusztrációs anyaga is megtalálható a nyo
matgyűjteményben. Az ajnuk kultúráját mutatja be egy 150 darabos sorozat, egy másik pedig 
buddhista szertartásokat és templomokat ábrázol.

A néprajzi illusztrációk kiadványokból kivágott, összegyűjtött rajzok, alighanem 
néprajzkutatók hagyatékaiból kerültek elő.

Összegzőén elmondhatjuk, hogy a nyomatgyűjteményt a szükségszerűség hozta 
létre; egyrészt a néprajzkutatók gyarapították ajándékaikkal, másrészt néhány nagy vásárlás 
gazdagította anyagát. A vásárlások anyagiak hiányában 1985 után elmaradtak. Az antikváriu
mokban és magángyűjtőknél fellelhető népi életképeket ábrázoló korabeli metszetek beszer
zése sokba kerül, ezért továbbra is az ajándékok és hagyatékok gyarapithatják a gyűjteményt.

Raktározás és nyilvántartás
A nyomatok raktározása, a rajzokéhoz hasonlóan, raktári szekrényekben elhelyezett dobo
zokban történik, Ny jelzettel, emelkedő leltári számokkal. A kisalakú nyomatok, a különböző 
méretű levelező- és képeslapok egy fiókrendszerben kapnak helyet, ahol állított állapotban, 
emelkedő leltári szám szerint vannak elhelyezve. A leltári szám a nyomatok esetében is álta
lában a hátoldalon a jobb felső sarokban van feltüntetve.

Az anyag restaurálására vonatkozó jegyzetek, nyomok nem találhatók. A gyűjtemé
nyi revízió után valószínűleg több nyomatot fel kell venni a restaurálási jegyzékbe.

A gyűjteményi közönségszolgálatban ugyanazt a mozgási naplót használjuk, mint 
a rajzoknál. A nyomatokat sokkal ritkábban kérik a kutatók, a múzeumi kiállítások azonban 
felhasználják a gyűjtemény anyagát.

A nyilvántartás kérdéséhez kapcsolódik a legfontosabb feladat, a számítógépes fel
dolgozás, mely még nem történt meg. Mivel a szakmutatózás is csak a 2600-as leltári számig 
készült el, és nincs sem földrajzi, sem szerzői mutató, célszerű lenne a teljes nyomatanyagot 
számítógépre vinni, hogy könnyen használható legyen a gyűjtemény. A nyomatok nagyon 
fontos művelődéstörténeti, történeti források nemcsak tanulmányok, kiadványok illusztrálá
sához, kiállításokhoz, hanem az emlékküldés, képeslapküldés története, etikettje stb. kutatat- 
lan területéhez is.

Az Etimológiai Adattár raktárában hever a kliségyűjtemény, mely egykori klisék le
vonataiból áll. Mivel fontos tudománytörténeti dokumentáció, alapos vizsgálat és átnézés után 
dönteni kellene további sorsáról.

Szintén rendezetlen az a 70 darab külföldi (indiai, arab, török, szerb, román stb.) 
nagyméretű ( l x0,70 m) színes nyomat, mely az 1870-es évek táján készült. Állaguk savas, 
szakadt, poros, de restaurálás és selejtezés után a megmaradt anyagot be kell leltározni a nyo
matgyűjteménybe, mert érdekes és szemléltető kiegészítői lehetnek a különféle népcsopor
tok szokásainak.
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A gyűjteménnyel kapcsolatos legelső és legfonto-
A gyű jtem ények  jövőjével sabb feladat a számítógépes feldolgozás. Ez nemcsak
kapcso la tos k é rdések  megkönnyítené a gyűjteményben levő anyagok

hoz való hozzáférést és a kutatást, de a rajzok, 
festmények és nyomatok állagát is védené. A gyűjteményben levő anyagokról nem készült le
írókarton, melyen fotók mutatnák, hogy mit ábrázol az adott rajz, ezért valahányszor a kuta
tó meg kívánja tekinteni a rajzot, azokat kézbe kell vennie. A több évtizedes papírok sérülé
kenyek, könnyen töredeznek, ezért meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a kutatók az 
eredeti anyagot már csak a kiválasztás után vegyék kézbe. így tehát a számítógépes feldolgo
zás célja egy adatbázis létrehozása, mely tartalmazná az adott rajz, festmény vagy nyomat 
nézőképét is.

A rajz- és festmény, valamint a nyomatgyűjtemény jövőjét az intézmény tudomá
nyos munkájába (kiállítások, katalógusok megjelentetése) történő bekapcsolása határozza 
meg. A gyűjtemény legértékesebb és szakmai szempontból legfontosabb anyagaiból katalógu
sokat kellene megjelentetni, melyek felhívnák a figyelmet a gyűjtemény anyagaira, és a kuta
tásokat szolgálnák. Ilyen katalógust lehetne szerkeszteni a gyermekrajzokból. Ezek száza
dunk első éveitől a nyolcvanas évekig megtalálhatók a gyűjteményben, és jól tükrözik a gyer
meki szemlélet változását az évtizedek folyamán. Kisebb kollekciókat, nemzetiségi anyago
kat, mint például a hesdáti fametszeteket, az Árva megyei népviseleteket, Melka Vince ro
mán portréit mutathatnánk be évente egy-egy kis kamarakiállításon.

A gyűjteményben található naiv festők munkáiból is kiállítást lehetne rendezni, és 
ahhoz kapcsolódva katalógust szerkeszteni, hiszen a néprajztudomány még a kezdeteknél 
tart e téma kutatásában. Kiállításra kerülhetnének azok a népművészeti felvételek, melyeket 
fiatal művészek (Csabai Ékes Lajos, Bakács Pál, Zádor István stb.) készítettek az 1910-es 
évek elején félreeső vidékek viseletanyagáról. Egy Huszka József munkásságát bemutató ki
állításhoz adna teljes anyagot a rajzgyűjteményben található több száz színes tollrajz és víz
festmény, mely a századforduló előtti, elsősorban erdélyi festett bútorokat, templomi fres
kókat dokumentálja.

A gyűjtemények jövőjét meghatározó további tényező anyaguk bővítésének kér
dése. Ennek problémáit elméletileg sosem gondolták át, a gyűjteménygyarapítás gyakorla
ta is ezt tükrözi. Azt, hogy mi kerüljön a gyűjteménybe, nem lehet szigorú korlátok közé 
szorítani. Nagyon sokféle szempontból kell mérlegelnünk az ezzel kapcsolatos döntéseket, 
mert a gyűjteménynek szolgálnia kell nemcsak a néprajzi, hanem a társadalomtörténeti, 
művelődéstörténeti kutatásokat is, másrészt a múzeumi kiállitásokhoz is megfelelő anyagot 
kell nyújtania.

A néprajzi dokumentáció területén a különféle rögzítési módok között a film és 
fénykép mellett mindig is fontos szerepe volt a rajznak. Vannak esetek, amikor csak a rajz 
tudja megmutatni egy-egy cselekmény mikéntjét, ilyen például a lovak befogási módja vagy a 
halászatban a hurkok kötése, de a felsorolást folytatni lehetne.

A múzeum tárgygyűjteményeiben található minden tárgyról lehetetlen az összes tí
pust begyűjteni, de a rajzok rögzíthetik az összes lehetséges változatot.

A rajz-, festmény- és nyomatgyűjteményben nemcsak a dokumentációs célból ké
szült rajzokat kellene tovább gyűjteni, hanem a népi kultúrában még fellelhető népi grafiká
kat, díszítményeket, emléklapokat, emlékkönyveket, nyomatokat stb. E területen a gyarapítás 
különösen fontos lenne, mert forrásanyagot adna a most induló ilyen jellegű kutatásokhoz.
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A kézzel festett jókívánságok műfajához tartoznak az emléklapok, köszöntőversek, házassá
gi áldások. Ezekből néhány darab található a gyűjteményben, de a műfajnak napjainkban is 
vannak további apró válfajai, melyeknek itt lenne a helyük a gyűjteményben. A Szolnok- 
Doboka vármegyei Szék községben például a házasság szokásköréhez tartozik, hogy a vőle
gény papírból kivágott és kifestett díszes szív alakú „emlékkel” ajándékozza meg a menyasz- 
szonyt. Az „emlékre” a vőlegény szerelmes verset ír. De itt lehetne megemlíteni a díszített 
leveleket, melyeket fiatal lányok küldenek a katonáskodó kedvesüknek. Ezek a műfajok tel
jesen hiányoznak a gyűjteményből.

A nyomatgyűjtemény továbbfejlesztése során arra is figyelnünk kell, hogy vannak 
még az országban ilyen jellegű gyűjtemények, például Szerencsen, Sárospatakon, az Orszá
gos Széchényi Könyvtár aprónyomtatvány- és plakáttárában, a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tárban, a Nemzeti Múzeum Történelmi Arcképcsarnok nevű gyűjteményében. Ez nem jelen
ti azt, hogy a múzeum nyomatgyűjteményét nem kellene továbbfejleszteni. Nemcsak a nép
viseletet, tárgyakat, paraszti életképeket megörökítő képeslapsorozatokat kell kiegészítenünk 
a még fellelhető anyaggal, hanem fontos lenne a néprajzi és művelődéstörténeti kutatások 
különböző területeihez kapcsolódó népi nyomatok gyűjtése. A 18. századtól megjelenő fillé
res ponyvafüzetek címlapját kézművesek készítették. Ezek általában fametszetek, kutatásuk
hoz a nyomatok jól használhatók. A még fellelhető paraszti használatból származó színes, val
lásos témájú, lakásdíszítésre használt nyomatok (például házi áldás) gyűjtését folytatni kelle
ne. Itt kell megemlítenünk azokat a nyomatokat, melyeket szintén lakásdíszítésre használtak: 
az 1848-as szabadságharchoz kapcsolódó, történeti eseményeket megörökítő nagyméretű li
tográfiákat, a katonai emléket ábrázoló nyomatokat. Ezeket a területeket is csak egy-két da
rab kép képviseli a gyűjteményben.

A naiv művészet iránti érdeklődés Magyarországon Benedek Péter felfedezésével 
kezdődött. Műveiből 1923-ban rendeztek kiállítást Budapesten. A rajzgyűjteményben a naiv 
művészek közül Dudás Juli, Vankó Margit, Rácz Veronika, Zsigri Manci, Budai Sándor raj
zai és festményei találhatók meg. Rajtuk kívül sok más népművész, íróasszony, naiv festő te
vékenykedik szerte az országban, napjainkban is. A képzetlen alkotók művészi megnyilvánu
lásai megmutatják elképzeléseiket a lakóhely, a társadalom, a mindennapi tárgyak világáról, 
és hiteles dokumentumai a népéletnek, népszokásoknak. A gyűjtemény anyagát ezen a terü
leten is tovább kellene fejleszteni.

A gyermekek művészeti alkotásait, a naiv mesterek munkáit és az ezekhez hason
ló művészi megnyilvánulásokat a magyar néprajz csak most kezdi felfedezni. E megnyilvánu
lások között nemcsak rajzok, akvarellek, üvegképek, olajfestmények stb. lelhetők fel, hanem 
más érdekes, kombinált technikákkal készült alkotások is. Itt például a különféle intarziás, be- 
rakásos képekre gondolok, melyeket munkásemberek készítenek, de vannak magokból fatáb
lára ragasztott alkotások is, ezekből néhány darab van már a gyűjteményben. Nem említet
tem még a művészetek területéről -  a mi esetünkben a festőművészektől származó -  a szá
zadforduló óta napjainkig kedvelt néprajzi tematikájú képeket.

A rajzgyűjteményben továbbra is gyűjtenünk kell a népiéletkép-ábrázolásokat, nép
viseleteket, lakásbelsőket stb. bemutató művészi alkotásokat. Ezt az ágazatát a gyűjtemény
nek csak ajándékozásokkal, hagyatékok átvételével tudjuk továbbfejleszteni, mert a műkeres
kedelemben levő árakkal a múzeum nem tudja felvenni a versenyt. A nagybányai, a gödöllői, 
a szolnoki vagy a székely iskolához kapcsolódó festők munkáit leginkább a kiállításoknál le
het jól használni.
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1. számú táblázat. A Romák Közép- és Kelet-Európábán című kiállításon szereplő képek

Leltári Kép címe Szerző Technika Származási hely
szám

796 Cigány legény Melka Vince vízfestmény Nagydebrek, Szolnok- 
Doboka vm.

3827 Cigány asszony Melka Vince színezett ceruzarajz Krassó-Szörény vm.
3991 Cigány férfi Melka Vince vízfestmény Erdély
5786 Cigány kovács Melka Vince színezett rajz Erdély
5806 Cigány kovács Melka Vince vízfestmény Erdély
5808 Cigánytanya Melka Vince vízfestmény Debrek,

Szolnok-Doboka vm.
5843 Pandúr és cigányok tusrajz
6478 Cigány purdé Melka Vince olajfestmény Szászrégen. 

Maros-Torda vm.
6524 Cigányputrik Nyáry Albert színezett fénykép Kiskunfélegyháza, Pest vm.
6548 Cigányputrik Jámbor színezett fénykép Ketesd, Udvarhely vm.
6576 Vándorcigányok Nyáry Albert színezett fénykép
6669 Cigány Wolf színezett fénykép

2. számú táblázat. Kalotaszeg -  a Népművészet felfedezése című kiállításon szereplő képek

Leltári
szám

Kép címe Szerző Technika Származási hely

388 Nyárszói ház Csete Balázs tollrajz Nyárszó, Kolozs vm.
1913 Ref. templom szószéke Telegdy Árpád színezett rajz Magyarókereke, Kolozs vm.
1914 Ref. templom fedele Telegdy Árpád színezett rajz Magyarókereke, 

Kolozs vm
1915 Templommennyezet 

festett táblái
Telegdy Árpád színezett rajz Magyarbikal, Kolozs vm.

1916 Templommennyezet 
festett táblái

Telegdy Árpád színezett rajz Magyarbikal, Kolozs vm.

1924 Református templom Bokros Ferenc ceruzarajz Kalotadamos, Kolozs vm.
1925 Református templom Hende Vince vízfestmény Magyarvalkó, Kolozs vm.
1926 Református templom Bokros Ferenc tollrajz Körösfő, Kolozs vm.
1928 Református templom Cselényi vízfestmény Körösfő, Kolozs vm.
1978 Református templom 

fatornya
Szinte Gábor tollrajz Magyarbikal, Kolozs vm.

1988 Régi templom Telegdy Árpád színezett rajz Magyarókereke, Kolozs vm.
2460 Kiskapu Undi Mária tollrajz Nádasdaróc, Kolozs vm.
2461 Kiskapu (utcaajtó) Undi Mária tollrajz Bogártelke, Kolozs vm.
2462 Kiskapu (utcaajtó) Undi Mária tollrajz Bogártelke, Kolozs vm
2477 Házalaprajz tollrajz Kalotaszeg, Kolozs vm.
2478 Kiskapu Undi Mária tollrajz Mákó, Kolozs vm.
2567 Ház Telegdy Árpád vízfestmény Kalotaszeg, Kolozs vm.
2568 Ház Telegdy Árpád vízfestmény Kalotaszeg, Kolozs vm.
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2. számú táblázat (folytatás)

Leltári
szám

Kép címe Szerző Technika Származási hely

2569 Csűr Telegdy Árpád vízfestmény Kalotaszeg, Kolozs vm.
2570 Csűr Telegdy Árpád vízfestmény Kalotaszeg, Kolozs vm.
2573 Díszes házorom Telegdy Árpád vízfestmény Kalotaszeg, Kolozs vm.
2575 Fedéldíszek Telegdy Árpád színes tollrajz Kalotaszeg, Kolozs vm.
2581 Fedéldíszek Telegdy Árpád színes tollrajz Zsobok, Kolozs vm.
2584 Házvégdíszek Telegdy Árpád színes tollrajz Magyarókereke, Kolozs vm.
2585 Házvégdíszek Telegdy Árpád színes tollrajz Magyarókereke, Kolozs vm.
2586 Házvégdíszek Telegdy Árpád színes tollrajz Nagyalmás, Kolozs vm.
2587 Fedélcsúcsok Telegdy Árpád színes tollrajz Magyarókereke, Kolozs vm.
2588 Kapugombok Telegdy Árpád színes tollrajz Zsobok, Kolozs vm.
2593 Tornácdíszek Telegdy Árpád színes tollrajz Kalotaszeg, Kolozs vm.
3862 Leányka Zichy István vízfestmény Mezőkövesd, Borsod vm.
3931 Menyecske Zichy István olajfestmény Mezőkövesd, Borsod vm.
3932 Leány, hátulról Zichy István olajfestmény Mezőkövesd, Borsod vm.
4395 Emeletes ház Bokros Ferenc ceruzarajz Magyargyerőmonostor, 

Kolozs vm.
4396 Falusi utca Bokros Ferenc ceruzarajz Körösfő, Kolozs vm.
4774 Emeletes ház Csete Balázs ceruzarajz Nyárszó, Kolozs vm.
4836 Fafaragás, kapatisztítók Telegdy Árpád tollrajz Kalotaszeg, Kolozs vm.
4838 Fafaragás, kapatisztítók Telegdy Árpád tollrajz Kalotaszeg, Kolozs vm.
4842 Fafaragás, kásakavarók Nécsey István színes rajz Kolozs vm.
5232 Festés templomi 

szószékről
Telegdy Árpád színes rajz Kalotaszeg, Kolozs vm.

5340 Templomi bútorfestés Telegdy Árpád vízfestmény Kalotaszeg, Kolozs vm.
5410 Tokmány Telegdy Árpád tollrajz Kalotaszeg, Kolozs vm.
5422 Menyecskék vízfestmény Ipolyvisk, Hont m.
5460 Kásakavarók Nécsey István vízfestmény Kolozs vm.
5496 Ablakrácsok Telegdy Árpád vízfestmény Kalotaszeg, Kolozs vm.
5800 Kalotaszegi fiatal pár Zichy István vízfestmény Körösfő, Kolozs vm.
5838 Templombamenés Hende Vince vízfestmény Magyarvalkó, Kolozs vm.
5839 Sulykolás a patakban vízfestmény
5945 Ház és alaprajza tollrajz Bánffyhunyad, Kolozs vm.
5946 Leveleskapu, ablakrács tollrajz Magyargyerőmonostor, 

Kolozs vm.
6510 Paraszttelek Novák S. színezett fénykép Magyargyerőmonostor, 

Kolozs vm.
13270 Székely ház Undi Mária ceruzarajz
13271 Székely ház Undi Mária ceruzarajz
13272 Kisleány Undi Mária ceruzarajz Kalotaszeg, Kolozs vm.
13280 Utcarészlet Undi Mária ceruzarajz Magyarvalkó, Kolozs vm.
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Ábrák

1. számú ábra. A rajzgyűjtemény gyarapodása 1891-től (gyűjteménygyarapodási beszámolók 
és munkajelentések alapján)

Évszám

2. számú ábra. A rajzgyűjtemény gyarapodása 1910-től (gyűjteménygyarapodási beszámolók, 
munkajelentések alapján)

Évszám
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3. számú ábra. A rajzgyűjtemény gyarapodása 1960-tól (az átmenő leltárkönyv és a 
leltárkönyvek alapján)

Évszám

4. számú ábra. A rajzgyűjtemény gyarapodása 1970-től (az átmenő leltárkönyv és a 
leltárkönyvek alapján)

Évszám
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5 . s z á m ú  ábra. A  r a jz g y ű j te m é n y  g y a r a p o d á s a  1 9 8 1 - t ő l  (a z  á t m e n ő  le ltá r k ö n y v  é s  a
le ltá r k ö n y v e k  a la p já n )

Évszám
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6. számú ábra. A rajzok megoszlása a szakmutató alapján
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7. számú ábra. A rajzok földrajzi megoszlása
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INVENTÁRIUMGYŰJTEMÉNY

ÁRVA JU D IT-G R A N A SZTÓ I PÉTER

A Néprajzi Múzeum inventáriumgyűjtemé-
G y ű jtem én y tö rtén e t nye az időben legkésőbb létrehozott gyűjte

mény a múzeumban. Az ország különböző le
véltáraiban szétszórtan megtalálható és így nehezen felkutatható iratok másolatának gyűjte
ménye. A Magyar Tudományos Akadémia 1978-ban indította el VIII. tudományos főirányát, 
a Történelmi és kulturális emlékeink és hagyományaink komplex kutatása című programot. A kutatás 
célja a mezővárosi és falusi népesség anyagi kultúrájának vizsgálata volt az addig nem vizs
gált hagyatéki összeírások, azaz inventáriumok összegyűjtése és elemzése révén. Az inventá- 
riumgyűjtemény az e program keretében végzett levéltári forrásfeltáró munka, tehát tudatos 
és rendszeres gyűjtés eredménye.

A gyűjtemény létrehozásának előzményei azonban ennél korábbra, 1974-ig nyúl
nak vissza. Ekkor a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum megszervezésének tudományos 
előkészítése során Hoffmann Tamás megbízásából megkezdődött a levéltári források, többek 
között az inventáriumok gyűjtése is. Ezt a kutatást a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Nép
rajzi Múzeum 1976-ban történt szétválása után Hoffmann Tamás főigazgató a Néprajzi Mú
zeumban tovább folytatta (R assy  1984. 221-222).

A kutatás tudománytörténeti előzményei a történettudományban bekövetkezett 
szemléletváltozással hozhatók összefüggésbe. Előtérbe került az emberek mindennapi életé
nek tanulmányozása, s vele a tömeges, statisztikailag leírható jelenségek vizsgálata. A szocio
lógia, az antropológia és más társadalomtudományok elméleti fejlődése mellett ezt elsősor
ban a kvantitatív módszerek elterjedése és a tömeges adatfeldolgozás, a számítógép haszná
lata tette lehetővé. Az új módszerek egyben kibővítették a térbeli és időbeli összehasonlítás 
lehetőségeit, kitágították a felhasználható források körét is. Először az 1960-as években az 
anyakönyvek újszerű feldolgozási módszerének megteremtésével a történeti demográfia vi
rágzott (Henry és a családrekonstitúciós módszer), majd a családtörténet hozott új eredmé
nyeket főleg Laslett és a cambridge-i iskola munkássága révén.

Az 1970-es évek második felében az inventáriumok feldolgozásának igénye és 
lehetőségei kerültek a középpontba. A legkorábban a német néprajzkutatók érdeklődése for
dult a hagyatéki leltárak felé. Új kutatásaik, felvetéseik és eredményeik komolyan befolyásol
ták a múzeumi inventáriumkutatás koncepcióját és céljait (M o h r m a n n  1984; W ie g e l m a n n



1973; 1978). Az 1979-es wageningeni konferencia különösen nagy hatással volt a magyaror
szági inventáriumkutatásokra (W o u d e - S c h u u r m a n  1980). Ekkoriban több országban meg
indult a hagyatéki leltárak felgyűjtésén és módszeres feldolgozásán alapuló kutatás. Az ered
mények azt mutatták, hogy az addig nem gyűjtött és nem elemzett levéltári források alap
ján új eredmények születhetnek a gazdaságtörténet, az agrártörténet, a társadalomtörténet, 
az anyagi kultúra vizsgálata s végül, de nem utolsósorban a művelődéstörténet területén. Az 
addig tömegesen nem elemezett levéltári források feldolgozása az emberi lét és tárgyi kör
nyezete eddig homályban maradt területeiről, a mindennapok eddig ismereden világáról 
adott információkat, ugyanakkor mérhetővé, térben és időben összehasonlíthatóvá váltak a 
vizsgált jelenségek.

Magyarországon a művészettörténet és a néprajz már korán felismerte a hagyaté
ki leltárak feldolgozásának fontosságát. Ez az érdeklődés azonban időről időre csak egy-egy 
leltár közreadásában és esetleg elemzésében nyilvánult meg (GÖNCZI 1942; G y ö RFFY 1938; 
H o f e r  1957a; 1959; R a d v á n s z k y  1879; T á r k á n y  Szű c s  I960; Z ó l y o m i 1974). A művészet- 
történészek sajátos érdeklődősén túl (D. A s k e r c z  1976; B. N a g y  1970) Jakó Zsigmond tör
ténész volt az első, aki társadalomtörténeti szempontok alapján elemzett és értelmezett na
gyobb számú kolozsvári inventáriumot a 16-17. századból (Ja k ó  1957).

Az iratanyag tömeges gyűjtését és feldolgozását 1978-tól a fent említett akadémiai 
tudományos program keretében kapott támogatás tette lehetővé. A Néprajzi Múzeumnak az 
akadémiai tudományos főirány keretében a falusi és mezővárosi népesség hagyatéki leltárait 
kellett gyűjtenie és feldolgoznia. A városi polgárság hasonló iratanyagát az MTA Történettu
dományi Intézete kezdte el feldolgozni 1981-ben.

Az inventáriumgyűjtemény létrehozásának volt egy sajátos múzeumi összefüggése 
is, amit Hoffmann Tamás a következőképpen fogalmazott meg: „A néprajzi gyűjteményekben 
gyakran felfigyel a muzeológus, a szakavatott kutató egy-egy XVII-XVIII. századi olykor da
tált tárgyra, rendszerint valamilyen díszedényre, bútorra vagy viseleti darabra, de semmiféle 
támpontja nincs ahhoz, hogy megállapítsa honnan, milyen szociális közegből származik az 
egyébként mutatós, ú. n. jó kiállítási tárgy. Az ilyen tárgyak semmilyen, vagy csak nagyon cse
kély információt nyújtanak azoknak a háztartásoknak a felszereltségéről, ahonnan származnak, 
az ott felhasznált anyagi javak értékrendjéről (aminthogy természetesen azokról sem sokat 
árulnak el, amelyekben -  örökösödés folytán -  a későbbiekben belekerültek, s ahol már egy 
megváltozott értékrendben képviselték a múlt örökségét, a hagyományt). Ebből két probléma 
adódik. Egyrészt a múlt kézzelfogható tárgyi bizonyítékai, amelyek a múzeumi raktárakat meg
töltik, a fenti okok folytán önmagukban nagyon csekély mértékben alkalmasak arra, hogy in
formációkkal szolgáljanak a hajdan volt mindennapi élet történeti folyamatairól. Másrészt nem 
okoz nagy nehézséget az egykori háztartásleltárakban megkeresni a múzeumi tárgyakhoz ha
sonló lakberendezési kellékek vagy eszközök hasonmásának adatait (nevét, egy-egy háztartá
son belüli darabszámát, esetleg formai jellemzőit, anyagát és végül azt, ami a legfontosabb: az 
egykori felszerelési javakhoz viszonyított, pénzben is kifejezett értékét). Végeredményben a 
levéltárakban fennmaradt leltárak és a múzeumi raktárakban őrzött tárgyak egymásra vetítésé
vel jutunk közelebb a történeti folyamatok megértéséhez.” (H o f f m a n n  1988. XV-XVI.)

A konkrét célok a Néprajzi Múzeum 1981-1985-ös ötéves tervében is megfogal
mazódtak.1 A múzeum kollektív tudományos munkái között az első helyen szerepelt A vidé-
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ki lakosság gazdaságának és háztartásának felszereltsége a XVJI-XX. században című kutatás, amitől 
azt remélte a Hoffmann Tamás felügyelete alatt Benda Gyula irányításával dolgozó kutatói 
gárda, hogy a néprajzi muzeológia tudományos eredményeit sikerül kapcsolatba hozni a tár
sadalomtudományok egy sor ágának az elmúlt két-három évszázadra, illetve a jelenre vonat
kozó megállapításaival és kutatási eredményeivel. A kutatás célja a falusi és mezővárosi né
pesség egész tárgyi világának feltárása, és ezen keresztül annak meghatározása volt, hogy a 
falusi lakosság különféle rétegeinek mindennapi életében hogyan jutnak egyre nagyobb sze
rephez az ipari eredetű fogyasztási cikkek. „Ez a vizsgálat tehát a falu és város ellentétének 
hosszú időtartamon át zajló folyamatát, különféle reprezentatív társadalmi típusok példáján 
elemezve, statisztikai módszerek igénybevételével egzakt módon képes ábrázolni. Lehetősé
get ad arra, hogy a múzeumi gyűjteményekben őrzött néprajzi műtárgyak egykori értékét, il
letve ezek változásait megbecsülhessük. Összeköti a néprajzi muzeológiát, a falusi és városi 
társadalmak történetét kutató történetírással, agrártörténettel és szociológiával.”2

A vizsgálathoz először 10-15 ezer inventárium összegyűjtését tervezték, melyek 
az anyagi kultúra 19. századi változásainak elemzését tették volna lehetővé.

Az inventáriumok gyűjtési koncepciója és gyakorlata levéltárosok, illetve történé
szek bevonásával és véleményük kikérésével alakult ki (M a k sa y  é. n.; T ó t h  é. n.). A gyűjtést 
a múzeum munkatársai által készitett további útmutató is segítette. A levéltári források ki
gyűjtése és másoltatása a következő irattípusokra terjedt ki:

-  hagyatéki ügyek iratanyaga: vagyis a vagyont lajstromszerűen felsoroló hagyatéki 
leltárak (hagyatéki összeírás, hagyatéki becsű, hagyatéki árverés), valamint az ezek
hez kapcsolódó és értelmezésükhöz szükséges iratok (végrendelet, osztálylevél, 
móringlevél, házassági szerződés, parafernumok);

-  hagyatéki eljáráson kívül keletkezett lajstromos vagyonfelvételek és kapcsolódó 
iratanyaguk (csődeljárások iratai, vagyonbecsű, vagyonárverés, vagyonjogi peres 
iratok);

-  kárbecsűk.

A levéltári kutatás időköre a gyűjtés kezdetén elsősorban az 1850 előtt keletkezett 
iratokra korlátozódott. Később az időkör az egész 19. századra kiterjedt, de a feudális kor 
anyagának sűrűsödési pontjai jelölték ki a későbbi gyűjtési időszak földrajzi területeit is. A ku
tatás az első öt évben a Dunántúlra és az alföldi mezővárosokra összpontosult, de már ekkor 
tervezték az egész történelmi Magyarország területére való kiterjesztését. Többször felmerült 
a határon túli kutatók, levéltárak bevonása, de gyakorlati problémák ezt nem tették lehetővé. 
Kivételt csak Kocsis Aranka gyűjtése jelentett a szlovákiai Vajkáról (Kocsis 1997). A töme
ges kigyűjtés megfogalmazott célja miatt tervszerűen először a dunántúli nagybirtokok (Esz- 
terházy, Festetics, Széchenyi, Nádasdy), illetve az alföldi mezővárosok (Makó, Cegléd, Kecs
kemét, hajdúvárosok) rendezett és könnyen felgyűjthető iratanyaga került a gyűjteménybe. 
Ez megfelelt a kutatási irány által meghatározott tartalmi felosztásnak, ti. a falusi-paraszti és 
a mezővárosi-parasztpolgári rétegek társadalomtörténeti vizsgálatához szükséges történeti 
források összegyűjtésének és feldolgozásának. A gyűjtési koncepció értelmében mindenhon
nan a teljes anyag felgyűjtése volt a cél. Időnként azonban a múzeum megvásárolta egyes ku-
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tatók saját, legtöbbször válogatott gyűjtését, mint például Rácz István debreceni iratanyagát 
(274 beleltározott és 350 leltározásra váró irat).

A levéltári gyűjtés a múzeum munkatársai (Benda Gyula, Árva Judit, Király Fe
renc, Nagy Péter, Nagy Zoltán, Vas János) és vidéki levéltárosok, néprajzosok közreműködé
sével valósult meg. A kutatógárdához tartozott Kocsis Gyula (Cegléd), Bencsik János (Tokaj), 
Juhász Antal (Szeged), Zólyomi József (Balassagyarmat), Körösi Ilona (Kecskemét), Nagy 
Zoltán (Körmend) és Tóth Ferenc (Makó), akik a városi, mezővárosi iratanyagot kutatták át. 
A gyűjtemény nagy egységeinek kialakulásakor nem lehetett kizárni az egyéni érdeklődést és 
a munkába való bekapcsolódásból fakadó esetlegességeket, így természetesen maradtak fehér 
foltok a földrajzi, az időbeli és a műfaji megoszlás tekintetében.

1985-ig az anyag, mintegy 7000 darab irat folyamatosan érkezett a gyűjteménybe. 
A gyűjtött anyagról a hagyományos múzeumi adatfelvétel keretében leltárkönyvi nyilvántar
tás és földrajzi cédulakatalógus készült.

A kezdeti gyűjtési koncepcióban a nyolcvanas évek közepétől komoly változások 
történtek. Ennek oka az volt, hogy már gyűjtés és feldolgozás kezdetén kiderült, hogy a nagy, 
egész országra kiterjedő összesítő elemzések helyett csak az intenzív lokális vizsgálatok vé
gezhetők el. A levéltári kutatás tehát leszűkült e mélyfúrások forrásainak kigyűjtésére. Ebből 
következett, hogy a gyűjteménybe ténylegesen bekerült iratok száma csökkent. A levéltári ku
tatómunka során pedig az iratok másoltatása helyett az úgynevezett dokumentációs adatlap se
gítségével történő kijegyzés került előtérbe. A dokumentációs adatlapok az irat jellegén és le
véltári adatain kívül a főbb tartalmi adatokat, azaz a nevet, nemet, családi állapotot, vallást, 
jogállást, foglalkozást, halál időpontját tartalmazzák. Ilyen dokumentációs feltárólap Kecske
métről készült, mintegy 800 darab.

A 1980-as évek második felétől pedig már csak a felkutatott iratok lelőhelye, mennyi
sége, jellege, feldolgozásra való alkalmassága, feltérképezése és nyilvántartása történt meg. 
így a gyűjtemény szerves részét képezik az átnézett levéltári egységekről készített jegyzékek 
és jelentések. Teljes átnézésre került a Zichy-levéltár, a magyaróvári Habsburg-uradalom irat
anyaga, amelyekben kötetekbe kötve maradtak meg a hagyatéki iratok, megindult a Herceg 
Esterházy-levéltár gazdag anyagának feltérképezése.

Az irányváltás másik oka volt, hogy a város és vidéke problémakörben a mezővá
rosok műveltségi közvetítő szerepének kutatása került előtérbe. A témakör kutatásában az in- 
ventáriumok elemzése is segített (K ir á ly  1990). Első lépéseként a gazdagabb mezővárosi 
forrásanyag elemzése indult meg: Benda Gyula a Festeticsek keszthelyi uradalmának feldol
gozásához fogott hozzá. A keszthelyi uradalom iratanyaga nemcsak az egyik legnagyobb és 
legteljesebb egységét jelenti a gyűjteménynek, hanem az első és sokáig az egyeden csoport 
volt, amelynek számítógépes feldolgozása is megtörtént. Hasonló kísérleti terep volt a tatai 
uradalom, amellyel Árva Judit foglalkozott, valamint Kocsis Gyula ceglédi vizsgálata, illet
ve Rácz István debreceni kutatása (Kocsis 1979; 1988; 1993; 1997; R á c z  1989).

1988-tól a Kisváros és vidéke című kutatási programban (OTKA 1988-1991) a fenti 
kutatási elképzelések valósultak meg. Ez egyben kapcsolódott a magyar társadalomtörténet 
élenjáró területén, a várostörténetben meginduló kutatásokhoz, és megkísérelte alkalmazni a 
hazai viszonyokra a város és falu viszonyát elemző német tanulmányok szemléletét (M e in e r s  
1985; M o h r m a n n  1984; 1990). A koncepcióváltás a gyűjteménygyarapításra is kihatott: a 
kisvároskutatás programjának keretében ekkor került a gyűjteménybe 1313 veszprémi inven- 
tárium a 18-19. századból, mely a már korábban kigyűjtött makói hagyatéki anyag mellett az
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egyik feldolgozásra kiválóan alkalmas forrásegyüttes. Ekkor indult meg a hegyaljai mezővá
rosok levéltári anyagának kigyűjtése és feldolgozása Bencsik János vezetésével.

1990 után az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék megalakulá
sával az inventáriumkutatás egyetemi műhelye is létrejött. Az egyetemen elsősorban a városi 
polgárság vagyonát és tárgyi kultúráját elemző tanulmányok születtek (Pécs, Sopron, Szom
bathely). A két kutatóhely közötti kapcsolatot Benda Gyula személye biztosította. A gyűjte
mény kutatási koncepciójába illeszkedik Granasztói Péter kiskunhalasi vizsgálata. Ez a kuta
tás az Egy szabadalmas mezőváros lakáskultúrájának változása című OTKA-program (1995-1998) 
keretében zajlott, eddig közel 400 kiskunhalasi inventáriummal gyarapította a gyűjtemény ál
lományát (Granasztói 1998; 1999).

Az anyag tudományos feldolgozása kezdettől fogva párhuzamosan haladt a gyűj
téssel. Már az induló koncepció megfogalmazta, hogy a feldolgozást számítógépes adatrögzí
tés és többváltozós elemzési módszerek alkalmazásával kell elvégezni. Az is kezdettől nyil
vánvaló volt, hogy az elemzéshez előtanulmányok szükségesek: alaposan fel kell tárni a ha
gyatéki leltárak készítésének gyakorlatát, tehát a gyámügy adminisztrációját a különböző jog
állású népességi csoportoknál, az örökösödés problémáit. Kiemelten kell vizsgálni a forrás
kritika és statisztikai érvényesség problémáit. Meg kellett oldani az inventáriumokban szerep
lő tárgyak és fogalmak jelentéstörténeti problémáit. Ez utóbbi munka különösen nagy jelen
tőségű volt, s keretében több ezer dokumentációs cédula készült a Néprajzi lexikon tárgysza
vai, a Czuczor-Fogarasi-féle szótár és tudományos összefoglaló művek alapján (JANKÓ 1902a; 
K. C sillé r y  1972a). Ezek a munkálatok nélkülözhetedenek voltak a korabeli tárgyi világ 
megismeréséhez, strukturálásához, a kvantitatív elemzések elvégzéséhez. Ezek felhasználásá
val, illetve a keszthelyi inventáriumok elemzésével készült el egy tízpozíciós strukturált kód
rendszer, amely mai napig a feldogozás alapja. Ezt egyre inkább átveszik más kutatások is. 
Kidolgozásában alapvető szerepet játszott Benda Gyula és Horváth D. Tamás (B e n d a  -  H o r 
v á t h  D. 1987).

Az egyes inventáriumokban felsorolt tárgyak vizsgálatát egy hagyományos cédula
mutatórendszer (tárgymutató) is segíti. Minden összeírt tárgyról külön cédula készült, ame
lyen a tárgy nevén és a rá vonatkozó szöveges információn kívül az inventárium leltári szá
ma, a helység és a keletkezési idő szerepel. A cédulamutatók száma mintegy 4000, ezek a 
keszthelyi, illetve részben a tatai és ceglédi anyagról készültek. Számítógépes tárgyi adatbázis 
áll rendelkezésre a keszthelyi és a kiskunhalasi inventáriumokról.

A gyűjteményi munka kezdettől fogva a számítógépes nyilvántartásra és feldolgo
zásra épült. Kezdetben kis teljesítményű gépekkel folyt a munka, majd az egyik első múzeu
mi személyi számítógép éppen e gyűjteménybe került. A számítógépes adatbázisok először 
Commodore kisszámítógépre készültek, majd DBASE, legutóbb pedig Microsoft Acces ala
pú adatbázisra. A beleltározott 10 633 inventáriumról egy, a gyűjtemény sajátosságait figye
lembe vevő (például külön mező a levéltár és a levéltári jelzet számára), több szempontú ke
resésre alkalmas számítógépes nyilvántartás is készült. A szokásos keresési szempontokon túl 
(származási hely, keletkezés ideje, terjedelem, jelzet stb.) a személyi adatok (foglalkozás, jog
állás) is felvitelre kerültek.3 Ez az adatbázis bármikor bekapcsolható a múzeumi közös nyil
vántartó rendszerbe.

3 A nyilvántartási adatbázis mezőire lásd az 1. számú mellékletet. A foglalkozás szerinti megoszlást a 3.
számú, a jogállás szerinti megoszlást a 4. számú táblázat mutatja.
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Az anyag feldolgozása is számítógépes adatbázisok segítségével folyik. Ezekben egy- 
egy leltár tényleges felvitele történt meg, tehát a tárgyi világ összetett szempontok szerinti, 
többváltozós statisztikai módszerekkel történő elemzése lehetséges. Eddig a keszthelyi és kis
kunhalasi leltárak (az utóbbi például 19 ezer rekordból áll Dbase-ben, ami közel 36 ezer 
tárgynak felel meg) gépre vitele történt meg. 4 A feldolgozást a jövőben is csak a számítógé
pes adatbázisok alkalmazásával és fejlesztésével tartjuk elképzelhetőnek. Ezek bekapcsolása 
a múzeumi vagy világhálóba magától értetődik, ezzel a forráskiadást is ki lehet váltani.

A tartalmi feldolgozás részét képezte az úgynevezett háztartási adatlap elkészítése 
is. Ennek fejléce az irat jellegét, keletkezési helyét és idejét, valamint az örökhagyó személyi 
adatait (név, születés és halál ideje, házasságkötés ideje, életkor, családi állapot, háztartás ko
ra konkrétan, a vallás, nyelv, foglalkozás típusa, foglalkozás, társadalmi állás, társadalmi réteg, 
irat jellege pedig kódszámokkal megadva) tartalmazza. A vagyon szerkezetét a feldolgozás 
során kialakított nagyobb vagyoncsoportokra összesített, az inflációt is beszámító pénzérték
ben adja meg a háztartási adatlap. A vagyoncsoportok a következők: ház (a helyiségek számá
nak megadásával); föld; állat (darabszámmal); ingóságok -  bútor, ruházat, ágynemű, a háztartás 
eszközei, munkaeszközök, egyéb alcsoportok; készlet -  anyag, élelmiszer alcsoportok; készpénz 
és összeírt vagyon; adósság; kölcsön és tiszta vagyon. Ilyen adatlapok a keszthelyi és tatai uradalom 
minden inventáriumáról, valamint Cegléd esetében készültek.

A gyűjtemény anyagának összegyűjtésével és nyilvántartásba vételével párhuzamo
san folyó tudományos feldolgozómunkát a gyűjtemény munkatársai és a forrásfeltárásban 
részt vevő vidéki néprajzkutatók és muzeológusok végezték. Kisebb tanulmányok készültek, 
de ezek nagyobb, átfogó kutatássá sohasem fejlődtek. E tanulmányok jelentős része egy-egy 
mezőváros, illetve egy-egy társadalmi réteg tárgyi ellátottságát elemezte (B e n d a  1984a; 1997a; 
1997b; B e n c sik  1979; 1993; J u h á sz  1985; 1989; Kocsis 1979; 1993b; K ö r ö s i 1984; T ó t h  
1983; Z ó ly o m i é. n; 1996; 1997). Más vizsgálatok egyeden hagyaték iratanyagát dolgozták 
fel, rekonstruálva egy-egy ember családi viszonyait, gazdálkodását, mindennapjainak világát 
(B e n d a  1984b; H o r v á t h  D. 1987a; 1989; 1993; Z ó ly o m i 1974). Több tematikus elemzés is 
született a múzeumban található inventáriumok alapján, amelyek közül Benda Gyula keszt
helyi lakáskultúráról írott tanulmánya valósította meg leginkább a társadalomtörténeti meg
közelítésű vizsgálatot (B e n d a  1989b; Sz il á g y i 1987b). Két nagyobb, intenzívebb kutatás in
dult a gyűjteményben, az egyik a keszthelyi, a másik a kiskunhalasi iratokhoz kapcsolódik. 
Ezek várható eredményei már -  a gyűjteményt kialakító koncepcióhoz kapcsolódva -  pon
tos képet fognak adni a 18. század végének és 19. század első felének mezővárosi anyagi kul
túrájáról és annak társadalomtörténeti összefüggéseiről.

Több elméleti tanulmány is született a hagyatéki leltárak kutatásának problémáiról 
és kérdéseiről (B e n d a  1982; 1989b; 1992; B e n d a  -  H o rváth  D. 1987; H o r v á th  D. 1987b; 
1987c; K irály  1991; Sz il á g y i 1978a; Sz e n t i  1986). A felgyűlt ismereteknek azonban csak 
egy része került publikálásra, kisebb része kéziratokban őrződik, ám jelentős ismeretanyag 
csak tapasztalatként él a kutatókban.

A leltárak tartalmi feldolgozása a kiinduló koncepció szerint összekapcsolta volna 
a szöveges források információit a múzeumban őrzött tárgyakkal. A kutatómunka során ezen 
elv háttérbe szorult. Az összegyűjtött írásos források által reprezentált, lefedett tájak és társa
dalmi csoportok nagy része alig szerepel tárgyaival a múzeum gyűjteményeiben. A történé-

4 A feldolgozott inventáriumok adatbázisának egy rekordjára lásd a 2. számú melléklet
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s z í  és néprajzi szemléletmód különbözősége miatt az inventáriumgyűjtemény anyaga, kutatá
si eredményei nem tudtak igazán összekapcsolódni a tárgygyűjteményekkel, közös eredményt 
nem sikerült elérni. Ennek egyik oka a történeti és néprajzi megközelítés teljesen eltérő el
méleti és módszertani kiindulópontja is lehetett. Erről a problémáról Benda Gyula egy 
1988-as múzeumi feljegyzésben a következőket írta: „A történeti orientációnál a magyar nép
rajz hagyományai a régiek. Problémának azt érzem, hogy szemben például a német néprajz
ban vagy angolszász történeti antropológiában megfigyelhető történetiség felfogással a ma
gyar néprajz megrekedt előzmények, időben visszanyúló tradíciók vizsgálatánál. Nem telje
sen azonosak a történeti kutatás elfogadott normái a történészek és a néprajzosok között. Pe
dig a történettudomány ma már felismerte, hogy szükség van mindazon területek történeti 
kutatására, amelyekkel a néprajz foglalkozott. Tudom, hogy igen nehéz egyszerre több tudo
mányterület professzionális elsajátítása, de erre éppen a magyar néprajzban számos pozitív 
példa is van. Jelenleg a Néprajzi Múzeumban csak keressük ennek megvalósítását.” (Benda 
1988b. 4-5.) Az okokat keresve egy 1990-es feljegyzés még a következőket állapítja meg: 
„Tíz év alatt a múzeumban dolgozó néprajzos munkatársak kevés hajlandóságot mutattak az 
összegyűjtött forrásanyag feldolgozására. Az inventáriumkutatás körül kialakult laza kutató
gárda pedig elsősorban társadalomtörténeti irányban dolgozik.” (Benda 1990. 3.)

Kivételt csak néhány próbálkozás jelentett, Fejér Gábor a makói leltárak elemzé
sébe kezdett bele, Szarvas Zsuzsa a jelenkutatás mellett konyha-kamara vizsgálatot kezdett el, 
Némethné Fülöp Katalin textiltörténeti kutatásaihoz vette igénybe a gyűjteményt, Gráfik 
Imre két elemzést tett közzé (Gráfik 1992b; 1992c).

A gyűjtemény történész munkatársai kapcsolódtak más múzeumi kutatásokhoz 
is, így például A falusi és mezővárosi társadalom kulturális és társadalmi rétegződése 1800-tól című, 
1981-ben induló programhoz. A múzeum kutatási célul tűzte ki, hogy néhány kiválasztott 
településen intenzív kutatással történeti, néprajzi, szociológiai módszerekkel elemezze a 
paraszti társadalom és kultúra változását egy hosszabb periódusban. A kutatási lehetőségek 
mérlegelése után négy kiválasztott helységben indult meg a terepmunka és a levéltári anyag- 
gyűjtés, Besenyőtelken, Bajnán, Kisújszálláson és Mezőkövesden. Az inventáriumgyűjte
mény munkatársai elsősorban a bajnai és a mezőkövesdi kutatásba kapcsolódtak be. Ám az 
ott végzett munka során gyűjtött levéltári iratmásolatok nem kerültek az inventáriumgyűj- 
teménybe, feldolgozásuk sem történt meg. Az iratok valószínűleg a gyűjtőknél maradtak. 
A besenyőtelki kutatáshoz kapcsolódott a Heves megyei nemesek hagyatéki iratanyagának 
kigyűjtése is, ám ez összefüggött a kisnemesi inventáriumok gyűjtésének programjával is. 
Ennek keretében Zala és Vas megye területéről és levéltáraiból gyűjtötték ki a helyi kuta
tók a kisnemesek iratanyagát.

Az anyag gyűjtése és feldolgozása mellett a nyolcvanas évek közepére a gyűjtemé
nyi munka harmadik nagy területe a forráskiadás lett. A forráskiadás célja az 1850 előtti szór- 
tabb és nehezebben hozzáférhető anyag feldolgozhatóságának megkönnyítése volt. A soro
zatban elsőként a keszthelyi uradalom hagyatéki összeírásai jelentek meg két kötetben (Ben
da 1988a; 1995). Ugyancsak két kötetet adott ki a Ceglédi Múzeum Kocsis Gyula szerkesz
tésében az általa a múzeum inventáriumgyűjteménye számára felkutatott anyagból (Kocsis 
1988; 1997). A terv szerint a forráskiadást évente két kiadvánnyal a gyűjtemény más egysé
gei is követték volna (Makó, Kecskemét, Tata). Ennek elmaradása az anyagi okokon kívül a 
publikálásra való előkészítés nehézségeivel is magyarázható (inventáriumok begépelése, az 
értelmezést segítő kiegészítő információk felkutatása stb.).
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Az inventáriumgyűjteményben 10 633 leltáro- 
A g y ű jtem én y  ö sszeté te le  zott tétel található. Valójában azonban ennél

nagyobb az iratok száma, mivel a leltározáskor 
a hagyatéki, illetve peres ügyeket összes iratukkal egyben tartottuk, nem az egyes iratok kap
tak külön-külön leltári számot. Egy számon tehát akár három, ugyanazt a vagyont felsoroló 
irat is található (összeírás, becsű, árverés). A gyűjtemény összetétele többé-kevésbé tükrözi az 
eredeti koncepciót, illetve annak fentebb már ismertetett módosulásait. Anyagának közel fe
le a Dunántúlról és ott is egy jól körülhatárolható területről származik. Ezek a korábban jel
zett nagy arisztokrata családok nyugat-dunántúli uradalmainak iratai, benne a feldolgozási 
pontok Keszthely és vidéke, Veszprém, illetve Tata anyagával, összesen 4297 tétel. A gyűjte
ményben a mezővárosok felülreprezentáltsága egyértelmű, ám az uradalmi levéltárak által le
fedett nyugat-dunántúli megyékből nagy számban kerültek falusi inventáriumok a gyűjte
ménybe, főleg a 19. század első feléből.

A kutatás másik tengelyének, az alföldi mezővárosoknak a gyűjteményen belüli sú
lyát egyértelműen jelzi az 5123 tételszám. Ez magyarázható azzal is, hogy Cegléd, Kecske
mét, Kiskunhalas és Makó esetében a gyűjtés teljes, azaz a 18. század végétől a 20. század 
derekáig terjed, tehát egy lényegesen hosszabb időszakot ölel át. Decs, Gyoma, Mezőberény 
inventáriumai időben rövidebb időszakot fognak át. Jelentős a debreceni válogatott inventá- 
riumgyűjtés is a 18. század közepétől a 19. század első feléig terjedő időszakból. A debrece
ni és szegedi anyag mögött részletes monografikus feldolgozások állnak (RÁCZ 1989; J u h á s z  
1985). Az esetlegesebb anyaggyűjtések mögött is egy-egy részlettanulmány vagy egyéni kuta
tómunka lelhető fel (Zólyomi József nógrádi és Bencsik János békési gyűjtése).5

Az inventáriumok időbeli eloszlását egyértelműen meghatározza a kiinduló gyűj
tési koncepció, vagyis a gyűjteménybe elsősorban 1850 előtti iratok kerültek. Az iratok ezen 
időszakon belüli eloszlása jól tükrözi a hagyatéki ügyek magyarországi írásbeliségének törté
netét. Nagyobb számban a 18. század második felétől szaporodnak meg a hagyatéki leltárak. 
Ekkor alakult ki a megyékben a nemesi gyámügyi iratgyűjtemények és a mezővárosok, sza
bad királyi városok hagyatéki ügykezelése. A 18. század végével az uradalmak is kiépítik a 
központi igazgatáson belül a hagyatéki és örökösödési ügyek adminisztrációját. A 19. század
ban fokozatosan növekszik a leltárak gyakorisága, és javul minőségük is. A gyűjtemény 1850 
utáni időszakból származó anyaga, mely egyébként a gyűjtemény kisebb részét alkotja, a ki
emelt kutatási pontokhoz (Cegléd, Kecskemét, Makó) kapcsolódik. Az 1850 utáni időszak 
iratainak másolatban való begyűjtését azért vetettük el, mert ez a levéltárakban könnyen hoz
záférhetően, külön kezelve található, 1850-1860 között a gyámügyi szolgabírók iratai között, 
1873 után pedig a megyei és városi árvaszékeknél.6

Az inventáriumgyűjtemény a még beleltározat- 
A gy ű jtem én y  jövője lan anyaggal kiegészülve mintegy 13 000 tételt

foglal magában, s a kiskunhalasi OTKA-kutatás 
keretében folyó vizsgálat folyamán várhatóan még tovább gyarapodik. Mivel a gyűjtemény ön
magában is kutatható, a további mennyiségi gyarapítást kizárólag a múzeum tudományos, ku
tatási programjaihoz kapcsolódva, azok részeként tartjuk hasznosnak és szükségesnek.

5 Az inventáriumok földrajzi megoszlását az 1. és 2. számú táblázatok mutatják.
6 Az inventáriumok keletkezési idő szerint megoszlásához lásd az 1. ábrát.
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A jövőben a gyűjteménynek és az ott folyó kutatásnak, az eredeti célokhoz visz- 
szatérve, erősebben kell illeszkednie az intézmény tudományos terveihez, munkáihoz, vala
mint a kiállításokhoz. Ebben építeni kell és lehet a gyűjteményi feldolgozómunka eddigi 
eredményeire.

Az inventáriumgyűjtemény már most is informális központja a hazai inventárium- 
kutatásnak. Ennek megőrzését, sőt intézményesítését fontosnak tartjuk.

A múzeumi tárgyak nagy részének értelmezése, megszólaltatása -  különösen tár
sadalomtörténeti megközelítés alapján -  nehezen képzelhető el anélkül, hogy vissza ne he
lyeznénk őket használatuk korába és viszonyaiba. Erre a „varázslatra” kiválóan alkalmasak a 
hagyatéki leltárak, csak verbális tartalmukat kell „látvánnyá” alakítani, a bennük összeírt tár
gyakat kell megfeleltetni a múzeumi tárgyakkal. E célok megvalósítása manapság különösen 
fontos. Ebben a gyűjteményi, illetve kutatómunka komoly szerepet játszhat és vállalhat. Szük
séges lenne először is teljes képet kapni a múzeumban található tárgyuniverzumról. A lehető 
legpontosabb számszerűsitett adatokkal kellene megvizsgálni, hogy a gyűjtemények, de leg
inkább a tárgycsoportok, tárgyegyüttesek, sőt egyes tárgyak milyen arányát képviselik az egész
nek vagy részeinek. Például a bútorgyűjtemény tárgyai hány százalékát alkotják az összes mú
zeumi tárgynak, illetve a bútorgyűjteményben a ládák vagy a reprezentáció tárgyai milyen 
arányt képviselnek. Ehhez hasonlóan lehetne természetesen a vizsgálatot időben és térben is 
elvégezni. Ezután már komoly következtetések is levonhatók, hiszen nyilván lesznek olyan tár
gyak vagy tárgycsoportok, amelyekből alig van néhány, másokból viszont meglepően nagy 
mennyiség van. A mérésünk eredményeit ezután össze kellene hasonlítani olyan kutatásokkal, 
amelyekben megtörtént egy-egy háztartás teljes tárgyi anyagának összeszámolása (például 
Átány, Kocs). De össze lehetne vetni a múzeumi gyűjtemények tárgyait a hagyatéki leltárakat 
feldolgozó kutatások eredményeivel, például a keszthelyi vagy a kiskunhalasi elemzésekkel, hi
szen a múzeumi tárgyak többsége a 19. századból származik. Ezekből a vizsgálatokból kide
rülhet, hogy egy-egy tárgy vagy tárgycsoport milyen jelentőséggel bírt, mikor és mennyire volt 
elterjedve a kutatott közösségekben. De az is kiderülhet, hogy milyen társadalmi rétegek és 
milyen arányban birtokolták a nevezett tárgyat, milyen tárgyak fordultak még elő ezek mellett, 
amelyekből viszont a múzeumban kevés van, vagy talán egyáltalán nincs.

A már elvégzett kutatások eredményeinek felhasználása mellett a gyűjtemény még 
fel nem dolgozott egységeit is érdemes lenne bevonni a vizsgálatba. Éppen ezért már meg
kíséreljük fokozatosan a feldolgozásra helyezni a hangsúlyt. Ennek megvalósítása nem köny- 
nyű, hiszen a hagyatéki leltárak megszólaltatása csak nagy tömegben képzelhető el, egy szá
mítógépes adatbázis kiépítése nélkülözhetetlen.

A múzeumi tárgyak és a hagyatéki leltárak összevetésének extenzívebb, egyfajta tá
jékozódást nyújtó vizsgálatán túl érdemes lenne egy irányított intenzív kutatást is indítani. 
Felvetődik a kérdés, hogy milyen szempontok alapján lehet eldönteni, kijelölni a vizsgálan
dó „területet”. Egy nagyobb kutatás elindításakor a gyűjtendő vagy feldolgozandó iratanyag 
kiválasztása mindenképpen a múzeum tárgygyűjteményeinek tükrében képzelhető el, hiszen 
csak így lehetne a két, eltérő típusú gyűjteményt egymás szolgálatába állítani. Egy olyan tele
pülés vagy tájegység, esedeg egy meghatározott társadalmi réteg vagy egy korszak anyagát 
tartjuk megfelelőnek, ahonnan sok tárgyat, esetleg tárgyegyüttest őriz a múzeum. Ennek 
függvényében dolgoznánk fel a meglévő inventáriumanyagot, hiszen legmegfelelőbb az len
ne, ha már kigyűjtött leltárakat tudnánk feldolgozni. Valószínűleg azonban kiegészítő levél
tári kutatásokat kell majd végezni. A vizsgálat segítségével pontosan mérni tudnánk, hogy a
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múzeumi tárgyak mikor, hol, milyen mértékben voltak elterjedve, milyen társadalmi rétegek 
használták őket, milyen más tárgyakkal együtt használták őket, és hogy egy-egy -  feltételezé
sünk szerint nagy különbséget mutató -  tárgyi világ mögött milyen mentalitás- vagy életmód
beli különbségeket lehet megfigyelni. A vizsgálatnak ebben a fázisában már nyilvánvalóan a 
múzeumi anyaghoz tartozó információk és a levéltári források kölcsönös felhasználása alap
ján kell következtetéseket, megállapításokat tenni.

Több évtizede divatos kutatási terület a 18-19. századi fogyasztás kérdése (B e r - 
m in g h a m - B r e w e r  1994; W e a t h e r il l  1988). A falusi-mezővárosi fogyasztás kutatása a 
gyűjtött anyag felhasználásával is megvalósítható, például árverések, árvák számadásai, ipa
rosok iratai stb. alapján. A múzeumi anyagot ebben az esetben is kiindulópontként kell 
figyelembe venni.

Az egyéni életút, a mikrotörténet kutatása -  egy család anyagi kultúrájának, tárgya
inak alakulása 2-3 generáció alatt -  levéltári források alapján szintén olyan új terület, ahol 
már adatbázisok készítése nélkül is komoly eredményeket lehet elérni. A gyűjtemény anyaga 
kiegészítve egyéb kutatásokkal erre kiválóan alkalmas.

A leltárak gépre vitele nagy munka, külső munkaerő bevonása nélkül megvalósít
hatatlan. A nagyszámú leltár gépre vitele nyilvánvalóan csak a fentebb vázolt kutatások bein
dulása esetén képzelhető el. Addig is a több százra tehető gépelt inventáriumok szken- 
nelésével próbáljuk a könnyen hozzáférhető és elemezhető iratok számát növelni. Az adat
bázisok nagyon megkönnyítik a tárgyi világ története után érdeklődők munkáját, de a gyűj
temény több ezres állománya jelenlegi állapotában is egyedülálló kutatási lehetőségeket kínál. 
Gondoljunk például olyan kutatókra, akik egy-egy foglalkozás, társadalmi réteg anyagi kul
túrájával, mindennapjaival, illetőleg azokra, akik egy-egy tárgy vagy tárgycsoport történeté
vel foglalkoznak.

A gyűjtemény jövőjét tehát elsősorban az határozza meg, hogy milyen mértékben si
kerül anyagát, illetve az eddigi kutatási eredményeket az intézmény kutatási terveibe integrálni.
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M ellékletek

1. számú melléklet. A gyűjtemény nyilvántartási adatbázisának egyik rekordja

tsz 0232
MEGNEVEZÉS Pach Ferenc hagyatékának becsűje 
OLDAL 7
TELEPÜLÉS Keszthely 
T E L E P Ü L É S ID  Keszthely 
MEGYE Zala 
MEGYEI 9 1 3  Zala 
FOGL Szappanfőző 
JOGÁLLÁS 
LEVÉLTÁR MÓL 
ÉV 1793
JELZET Festetics cs. It. P 275 Birtokgazdálkodási ir. IV Községi ir. Keszthely 2/d
GYŰJTŐNEVE Árva Judit
GYŰJTÉSÉV 1979
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KÖLCSÖN !

2. számú melléklet. A feldolgozott inventáriumok adatbázisának egyik rekordja
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DARABSZÁM I
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NEVKIEG kétfülű
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DÍSZÍTÉS
ANYAG cin
BECSÁR
BECSET
BECSFILLÉR
ÁR
ÁRÉT
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KÓD 412200
SZOBALEÍR kamrában levők
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T áb láza to k

1. táblázat. Települések szerinti megoszlás (ahonnan ötnél több inventárium található 
a gyűjteményben)

Település Leltár
(darab)

Terjedelem
(oldal)

Veszprém 1313 7070
Cegléd 987 5955
Makó 983 4619
Kecskemét 681 2976
Keszthely 624 2827
Kiskunhalas 404 1282
Decs 315 577
Gyoma 276 527
Debrecen 274 1146
Hódmezővásárhely 256 492
Tata-Tóváros 156 1002
Kisújszállás 134 469
Tótkomlós 127 885
Szeged 110 774
Rezi 101 279
Mezőberény 92 158
Nagyvárad 86 1622
Balassagyarmat 73 541
Cserszegtomaj 67 163
Felsőgalla 65 230
Körmend 64 282
Zalaszántó 60 153
Nagykőrös 52 100
Tokaj 51 149
Csákvár 50 168
Ersekvadkert 50 408
Nagyigmánd 50 185
Tarján 50 115
Meszesgyörök 44 123
Patak 44 302
Ozora 43 143
Jászberény 42 218
Kocs 42 185
Bököd 37 75
Miskolc 35 213
Gyenesdiás 34 76
Környe 34 98
Hajdúszoboszló 33 191
Csesztve 32 93
Dejtár 32 317
Szomód 32 114
Lest 30 202

Település Leltár
(darab)

Terjedelem
(oldal)

Jászfényszaru 29 117
Kékkő 29 230
Szöllős 29 89
Pogony 25 29
Vállus 24 78
Zalaegerszeg 24 264
Divény-Oroszi 23 23
Kiskunfélegyháza 23 95
Oroszlány 23 119
Diósgyőr 22 73
Orosháza 22 41
Vonyarcvashegy 22 124
Egregy 21 53
Naszály 21 71
Vajka 21 103
Várvölgy (Alsózsid) 21 43
Hajdúbagos 20 25
Szend 19 67
Vilke 19 26
Ágostyán 18 74
Bánhida 18 56
Battonya 18 24
Konyár 18 23
Szepetk 18 88
Császár 17 56
Hajdúnánás 17 26
Kunszentmárton 17 68
F. Tiszovnyikov 16 22
Nőtincs 16 31
Szügy 16 114
Varbó 16 109
Vindornyaszőlős 16 46
Horpács 15 60
Sümeg 15 70
Derecske 14 22
Hugyag 14 96
Kecskéd 14 84
Patvarc 14 99
Felsőesztergály 13 73
Jászárokszállás 13 31
Kisiratos 13 18
Sármellék 12 65
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1. s z á m ú  tá b lá za t  ( fo ly ta tá s )

Település Leltár
(darab)

Szklabonya 12
Trázs 12
Alsógalla 11
Csitár 11
Dad 11
Doborgaz 11
Döbörhegy 11
Istvánd 11
Karcag 11
Mezőkeresztes 11
Mohora 11
Nagykürtös 11
Tolna 11
Vámospércs 11
Zsid 11
Gönyű 10
Hajdúdorog 10
Hidegség 10
Kunszentmiklós 10
Nagyzellő 10
Péterfa 10
Zsély 10
Boz 9
Enying 9
Kunhegyes 9
Németpereszteg 9
Petőmihályfa 9
Szár 9
Tarnóc 9
Zahora 9
Döröske 8
Felsöcsernáton 8
Győrvár 8
Hajdúböszörmény 8
Jászladány 8
Kemend 8

Település Leltár
(darab)

Terjedelem
(oldal)

Kétheiy 8 23
Kevermes 8 13
Kisújfalu 8 58
Nagykálló 8 13
Nándor 8 70
Ólad 8 30
Ság 8 17
Szák 8 47
Alsócsztergály 7 45
Baj 7 47
Boglár 7 46
Ipolybolyk 7 7
Katafa 7 28
Kethely 7 23
Mikepércs 7 15
Nagykanizsa 7 20
Németkövesd 7 12
Némedövő 7 30
Szombathely 7 110
Tornya 7 7
Zsemlye 7 29
Apáca 6 11
Belényes 6 108
Détár 6 56
Egervár 6 47
Gesztes 6 31
Jászdózsa 6 24
Kálié 6 10
Kozma 6 25
Mihályfa 6 59
Nagymajlát 6 9
Szentandrás 6 9
Szentiván 6 16
Szentlőrinc 6 55
Tépe 6 15
Vadkert 6 57

Terjedelem
(oldal)

83
77
29
81
42

153
64
50
63
51
77
80
92
48
36
26
22
17
32
68
61
69
35

110
23
23
43
33
10
58
52
24
49
31
31
41
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2. s z á m ú  tá b lá z a t . M e g y é k  ( 1 9 1 3 )  s z e r in t i  m e g o s z lá s

Megye Inventárium Terjedelem Megye Inventárium Terjedelem
(darab) (oldal) (darab) (oldal)

Pest-Pilis-Solt-Kiskun 2185 10 611 Pozsony 39 300
Veszprém 1321 7 095 Győr 27 112
Zala 1311 5 405 Háromszék 15 41
Csanád 1068 4 813 Somogy 15 67
Nógrád 749 4 533 Heves 14 185
Komárom 721 3 061 Szabolcs 10 16
Békés 530 1 653 Varasd 5 35
Vas 376 3135 Arad 4 10
Csongrád 367 1 276 Udvarhely 4 10
Tolna 365 780 Baranya 3 11
Hajdú 360 1463 Csík 2 3
Bihar 310 3 626 Hont 1 1
Jász-Nagykun-Szolnok 303 1 182 Moson 1 4
Sopron 107 3 60 Szatmár 1 7
Fejér 96 428 Szilágy 1 15
Borsod 93 435 Trencsén 1 2
Zemplén 54 172

3. számú táblázat. Foglalkozás szerinti megoszlás (n = 2849)

Foglalkozás Inventárium
(darab)

Terjedelem
(oldal)

Foglalkozás Inventárium
(darab)

Terjedelem
(oldal)

Ács 23 151 Csapiáros 5 31
Ácslegény 6 22 Csapó 75 396
Alispán 1 25 Csapólegény 3 12
Alszolgabíró 1 5 Cseléd 4 15
Arany- és ezüstműves 2 29 Cséplő 1 3
Aranyvarró 1 8 Cserepes 2 6
Asztalos 31 163 Cserzővarga 2 28
Asztaloslegény 2 6 Csikós 1 1
Bába 8 41 Csikósgazda 1 5
Bábos 5 56 Csizmadia 83 419
Bádogos 3 20 Csordás 1 2
Béres 8 32 Csősz 1 3
Birkás 17 124 Csutorás 9 41
Bíró 4 26 Dohánykertész 17 32
Bírósági végrehajtó 1 3 Egyházszolga 1 10
Birtokos 4 75 Erdész 3 6
Bognár 14 108 Esernyőkészítő 2 24
Boltos 39 511 Esztergályos 1 1
Borbély 5 11 Fazekas 27 158
Cipész 2 2 Fazekaslegény 1 1
Cipósütő 1 10 Fiskális 2 16
Commisarius 1 1 Főbíró 2 2
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3. számú táblázat (folytatás)

Foglalkozás

Főjegyző
Földbirtokos
Földműves
Főorvos
Fővadász
Fuvaros
Gazda
Gazdászgyakornok
Gazdatiszt
Gombkötő
Gubakészítő
Gulyás
Gyógyszerész
Hajdú
Halász
Harisnyakészítő
Haszonbérlő
Házaló kereskedő
Hentes
Henteslegény
Hivatalnok
Intéző
Iparos
írnok
Iskolamester felesége 
Ipán
Ispotályasszisztens
Jegyző
Jószágigazgató
Juhász
Kádár
Kalapos
Kalaposlegény
Kanász
Kancellista
Kántor
Kapás
Kapcás
Kardcsiszár
Kasznár
Katona
Katonatiszt
Kávéfőző
Kelmefestő
Kéményseprő
Képfaragó

Inventárium Terjedelem Foglalkozás Inventárium Terjedelem
(darab) (oldal) (darab) (oldal)

2 11 Kerékgyártó 7 24
5 49 Kereskedő 176 1960

457 1960 Kereskedősegéd 3 10
1 10 Kertész 3 9
4 39 Kertészlegény 1 1
2 6 Kesztyűsmester 1 7

577 2267 Kézi munkás 1 4
1 2 Kóborló személy 1 1
1 10 Kocsis 4 33
5 13 Kocsmáros 21 122
1 3 Kofa 2 17
5 12 Koldus 6 17
5 48 Kolompár 4 24
8 23 Komédiásné 1 3
5 81 Kórházgondnok 1 1
2 7 Kovács 75 305

15 74 Kovács, borbély 1 23
1 4 Kovácslegény 2 3
1 10 Kőfaragó 2 6
1 4 Kőműves 17 80
2 12 Kőműveslegény 5 38
1 6 Könyvkereskedő 3 41

32 167 Könyvkötő 7 78
1 5 Köszörűsné 1 3
1 3 Kötélgyártó 7 27
7 95 Közgyám 1 23
1 1 Kulcsár 1 2

17 141 Lakatos 10 49
1 7 Lakatosmester 2 26

14 49 Lakatosmesternő 1 2
3 49 Lakirermester 1 3

14 72 Lapszerkesztő 1 16
3 15 Lelkész özvegye 1 1
1 1 Levélhordó 1 2
2 2 Lisztkereskedő 3 8
1 10 Lovász 2 4
1 1 Magánzó 1 7
3 10 Magyarszabó 3 11
1 6 Magyarvarga 11 106
2 18 Majorgazda 1 2

22 83 Matróz 1 1
8 44 Méhész 1 5
1 4 Mérnök 1 8

12 95 Mester özvegye 4 12
3 15 Mészáros 25 134
1 9 Mészáros özvegye 1 1
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3. számú táblázat (folytatás)

Foglalkozás Inventárium
(darab)

Terjedelem
(oldal)

Foglalkozás Inventárium
(darab)

Terjedelem
(oldal)

Mészároslegény 7 23 Segédtanító 1 3
Mészégető 1 2 Serfőző 3 16
Molnár 68 457 Sírásó 1 1
Molnárlegény 2 4 Sótiszt 3 13
Molnárné 3 37 Sótíszt özvegye 1 2
Napszámos 141 670 Söröslegény 1 2
Németkalapos 1 5 Suszter 3 12
Németszabó 7 34 Suszterné 1 1
Németvarga 9 44 Svájceros 1 11
Nyeregkészítő 3 38 Szabadvajda 3 12
Nyomdász 2 17 Szabó 35 176
Órás 5 38 Szabónő 1 4
Orgonakészítő 1 4 Szakács 1 6
Orvos 8 84 Szakácsnő 4 12
Ötvös 10 41 Szálfelvigyázó 1 10
Pajtabíró 1 6 Számadóispán 1 3
Pajtamester 2 15 Számvevő 1 3
Pap 12 76 Szappanos 6 29
Pásztor 3 6 Szappanosné 1 7
Pék 6 76 Szíjgyártó 6 36
Pékmester özvegye 2 5 Szíjgyártó felesége 1 5
Pénzügyőr 1 2 Szitás 3 27
Perceptor 1 5 Szitásné 1 11
Pincér 2 6 Szódagyáros 1 4
Pintér 7 35 Szolga 4 13
Pintérlegény 2 3 Szolgabíró 2 69
Pintérné 3 11 Szolgáló 7 14
Plébános 4 20 Szószóló 1 6
Porkoláb 1 6 Szőlősgazda 16 66
Poroszló 1 1 Szűcs 33 146
Postamester 2 18 Szűcslegény 4 22
Postamester özvegye 1 2 Szűcsmesterné 6 28
Posztómester 12 70 Szűrposztós 1 4
Posztónyíró 1 1 Szűrszabó 16 109
Posztós özvegye 2 5 Szűrszabó lánya 1 1
Professzor 1 23 Táblabíró 5 72
Pusztagazda 1 2 Takács 41 200
Püspöki komornyik 1 3 Takácslegény 2 2
Révész 3 14 Takácsmesterné 2 9
Rézműves 4 49 Tanító 8 42
Rongyszedő 1 5 Tanítóné 1 15
Sajkás 1 1 Tanyabérlő 1 4
Sajtosné 1 4 Tapatzirmester 1 6
Salétromosmester 1 16 Téglás 5 7
Seborvos 2 10 Tímár 19 99
Seborvosné 2 6 Tímárlegény 4 15
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3 .  s z á m ú  t á b l á z a t  ( f o l y t a t á s )

Foglalkozás Inventárium
(darab)

Terjedelem
(oldal)

Foglalkozás Inventárium
(darab)

Terjedelem
(oldal)

Tímárné 1 9 Üveges 4 48
Tiszttartó 3 14 Vadász 2 4
Tisztviselő 3 45 Vadászinas 1 3
Tobakos 8 33 Vándordiák 1 1
Tűzmester 1 3 Varga 23 182
Udvarbíró 1 20 Varga felesége 3 8
Udvari tanácsos 1 15 Vármegye katonája 3 17
Uradalmi erdős 1 6 Városi hivatalnok 1 4
Uradalmi gazda 1 6 Varrónő 1 2
Uradalmi számtartó 1 4 Vasutas 2 11
Uradalmi várnagy 1 12 Vászonfestő 1 2
Urasági bojtár 1 1 Vendégfogadós 21 148
Urasági inas 2 10 Vendégfogadósné 2 16
Ügynök 1 8 Villanyszerelő 1 0
Ügyvéd 7 47 Zongorakészitő 1 3>

4. számú táblázat. Jogállás szerinti megoszlás

Jogállás Inventárium Terjedelem Jogállás Inventárium Terjedelem
(darab) (oldal) (darab) (oldal)

Nemes 442 5014 Arisztokrata-főnemes 5 85
Zsidó 104 784 Cigány 2 3
Görög 26 301

Á brák

1. számú ábra. Keletkezési idő szerinti megoszlás
2 0  évenkénti eloszlás





TÉRKÉPGYŰJTEMÉNY

SZEMKEŐ ENDRE

A térképek beszerzésére, illetve beleltározásá-
G yűjtem én y tö rtén e t ra vonatkozó legkorábbi adataink a könyvtár

leltárkönyveinek első kötetében, valamint a mú
zeum irattárában találhatók. A legelső adat 1895-ből ismeretes, amikor Jankó János átvizsgál
ta Xántus János könyvhagyatékát, s abban talált egy Japánt ábrázoló térképet is. Az iratok sze
rint Jankó János megvásárolta a hagyatékot a múzeum számára, a Japán-térkép azonban már 
nincs meg.1

A könyvtár 1898-ban a 362-es leltári számon egy dobrudzsai néprajzi térképet lel
tározott be, a levéltárban pedig Semayer Vilibáld levelezése kísérhető nyomon 1897-ből a 
Pallas lexikon szerkesztőjével, Bokor Józseffel a Pallasban megjelenő „etimológiai képek és 
mappák” megszerzése ügyében.2

Jó okunk van feltételezni azonban, hogy a Néprajzi Tár ezeknél az éveknél már 
korábban is, talán a megalakulástól kezdve gyarapodott különféle térképekkel, amelyeket ki
állításokhoz, publikációkhoz használtak elődeink. Az 1896. évi millenniumi kiállításon be
mutatták Zichy Jenő gróf kaukázusi expediciójának gyűjteményét, s a leírás szerint egy kau
kázusi domborzati térkép is ott függött a kiállítás elején, az expedíció célirányát bemutatandó 
(S e m a y e r - B á tk y  1898). Ez a domborzati térkép ma is a Néprajzi Múzeum térképgyűjtemé
nyének egy értékes műtárgya. Az annotáció szerint a kaukázusi katonai földrajzi intézet 
készítette 1890-ben Zichy gróf számára.3

Valószínűleg Xántus János maga hozta haza az emigrációból azt az 1864-ben ké
szült USA-térképet, amit aztán könyvtárával és egyéb gyűjteményeivel együtt a Néprajzi Mú
zeumra hagyományozott. E térkép ma is a térképtár becses darabja.4

Jankó János oroszországi expedícióin gyarapította a múzeumi térképállományt. 
Naplójában is említést tesz térképkészítésről, s a térképgyűjteményben található is expedí-

1 NMI 9/1895. Jankó János felterjesztése a Xántus-hagyaték könyvtárának megvásárlására.
2 NMI 78/1897 és NMI 85/1897. Semayer Vilibáld levelezése a Pallos lexikon néprajzi tábláinak és térké

peinek megszerzése ügyében.
3 Carte an relief du Caucase, leltári száma: 3233.
4 Country Map of the Republics North America adjacent Islands and Countries, leltári száma: 38.
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ciós útjáról térkép (Jankó 1898). Az Etnograficseszkaja Evrópa című térképen Jankó oszt- 
jákföldi útja saját kezű bejelölésével és beírásával látható.5 A tárgyak, könyvek és fényképek 
mellett térképek beszerzésére is volt energiája: Egy 1851. évi kiadású közép-ázsiai történel
mi térképalbumnak az utolsó lapján Jankó saját kezű bejegyzése hívja fel a figyelmet a tér
kép unikális voltára.6

A millenniumi kiállítás (1896) sikere és az önálló néprajzi kiállítás (1898) létreho
zása után az irattárban mind gyakrabban lehet találni térképek beszerzésére vonatkozó ada
tokat. Az első állandó kiállítás sajtóvisszhangjában a legtöbb értékelő megemlíti, hogy a „tö
mérdek tárgy dacára is pompásan tudunk eligazodni; részint a magyarázó felírások oktatnak, 
másrészt pedig a kitűnő térképek nyújtanak kellő útbaigazítást” (C su d á k y  1898). Földrajzos 
képzettségű elődeink igyekeztek fölvenni a kapcsolatot minden olyan intézménnyel és tér
képésszel, amelyektől, illetve akiktől tiszteletpéldányt lehetett remélni. így Semayer Vilibáld 
kérte a Franklin Társulatot, hogy a György Aladár-féle A föld és népei 1894-1900-ban című föld
rajzi és népismei kézikönyvsorozatban megjelent térképeket és színes képeket „adomány
ként” kiállítás céljára engedjék át a múzeumnak.7 Ezek Homolka József korabeli ismert tér
képész térképei.

Jó kapcsolatot ápoltak a Kogutowitz-féle Földrajzi Intézettel, melytől az első tér
képet 1898-ban kapta ajándékként a múzeum. Ez egy etnológiai térkép volt Ázsiáról 1887- 
ből, amelyet becsületesen meg is köszöntek Kogutowitz Manónak, az ajándékozónak.8

A Földrajzi Intézet mellett a Földrajzi Társaság is ajándékozott térképet, így került 
a könyvtár nyilvántartásába Márki Sándor történelmi térképe Európa a magyarok honfoglalása ide
jében címmel.9

A sík térképek mellett földgömböket és dombortérképeket is beszereztek. Ez 
utóbbiakra megrendelést is adtak egy kassai vállalkozónak.10 Arra már nincsenek adataink, 
hogy ez a vállalkozó milyen dombortérképe(ke)t szállított a múzeumnak. A mai gyűjtemény
ben mindenesetre egyetlenegy magyarországi dombortérkép sincs. A múzeum átvett más mú
zeumok által kiselejtezett térképet is, így 1907-1908-ban a Mezőgazdasági Múzeumtól egy 
„óriási földgömböt”, melyre igényt tartott Semayer Vilibáld, a múzeum igazgatója.11

A megszerzett térképeket a nyilvántartásban nem lehet nyomon követni. Amiket 
beleltároztak, azok a könyvtári nyilvántartásba kerültek, ám a térképek többsége nyilvántar
tás nélkül a munkaszobákban, illetve a kiállításban függött.

A múzeum munkatársai térképkészítésben is részt vettek. A legismertebb Bátky 
Zsigmond munkássága Magyarország néprajzi térképének elkészítésében, Kogutowitz Ká
rollyal és gróf Teleki Pállal társszerzőségben 1910-ben. De ismert Jankó János, Biró Lajos, 
Györffy István térképészeti tevékenysége is.

5 Leltári száma: 51.
6 Isztorija o narodah obitavsih v Szrednej Azii v drevnija vremena. Szanktpetyerburg, 1851. Könyvtári 

ltsz.: 4732.
7 NMI 72/1990. Semayer Vilibáld levele.
8 NMI 43/1998. Semayer Vilibáld köszönőlevele.
9 Könyvtári jelzete: 698.

10 NMI 62/1906. Burro Imre levele Magyarország domborművű térképének elkészítésére ajánlkozik: 
NMI 86/1902. Molnár Vince levele Magyarország domborműve tárgyában.

11 NMI 3/1907. Semayer Vilibáld, NMI 50/1908. Beluleszkó Sándor elismervénye a Mezőgazdasági Mú
zeumtól átvett tárgyakról.
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Korai adataink vannak arról, hogy kiselejtezett katonai térképekhez is hozzájutott 
a Néprajzi Múzeum. A könyvtár leltárkönyvében a 767. nyilvántartási számon szerepel az
1899-ben a K. und K. Militärgeographisches Institut kiadásában megjelent Zeichen Erklärung 
für die Spezialkarte der Öster-ungarischen Monarchie. Ez a mutató az 1 :7 5  000 méretarányú kato
nai térképszelvényekhez készült. Később a leltárkönyvből kihúzták, de a térképgyűjtemény
ben léteznek ilyen léptékű múlt század végi térképszelvények. Ugyanebből az időszakból 
vannak még közös katonai térképek szórványosan 1:144 000 és 1 :300  000 méretarányban 
is. Valószínű, hogy a Néprajzi Tár is egy idő után kiselejtezte (ha nem is teljesen) ezeket a 
térképeket a későbbi kiadások javára. Erre példa az az 1915. évi adat, mely szerint Györffy 
István 240 darab katonai térképszelvényt kaphatott meg a múzeumtól 36 darab fényképne- 
gatívért cserében.12 Az iratból nem derül ki, milyen térképek voltak ezek.

Az 1920-as évektől kezdve érzékelhető a térképek iránti érdeklődés növekedése. 
Ennek oka egyrészt a tudományos munkatársak fokozatosan bővülő létszáma (Bátky Zsig- 
mond mellett Györffy István, Gönyey Sándor, Gunda Béla, Tagán Galimdsán stb.), hiszen a 
térképek tudományos munkásságukhoz kapcsolódnak, másrészt a trianoni békeszerződés alap
ján az országtól elkerült területek térképeinek a közigazgatásból való kivonása és archiválása. 
Ez utóbbiak a korai, úrbéri majd kataszteri térképekre vonatkoznak. Az 1930-as évek elején a 
Nemzeti Múzeum több ezer kataszteri térképet és iratot vett át az Állami Nyomdától a pénz
ügyminiszter utasítására, közülük mintegy 7000 darab a Néprajzi Múzeumba került. Ezenkí
vül a „megszállott Zemplén megyére” vonatkozó mintegy 35 ládányi irat és térképanyag (régi 
földadó-kataszteri térképek) is a Néprajzi Osztályhoz került.13 Sajnos jegyzék nem készült ró
luk, leltárba nem vették őket, így csak közvetett úton tudjuk, hogy igen értékes, az úrbéri ren
dezéshez (1780-as évek) és az úrbéres megváltáshoz (1850-es évek) készült kataszteri térké
pekről van szó. Iratrendezés közben az Etimológiai Adattár Dokumentációja (EAD) gyűjte
ményből előkerült egy iktatószám nélküli 6 oldalas jegyzék a Trianon alapján Burgenlandhoz 
csatolt Sopron és Vas megyei községek tagosítási térképeiről és iratairól. Ma a térképek nin
csenek a Néprajzi Múzeum birtokában. E jegyzéket egyeztetve az Országos Széchényi Könyv
tár térképkatalógusával kiderül, hogy az abban szereplő valamennyi térkép és irat valamikor a 
Néprajzi Múzeum tulajdonában volt. A zempléni iratokat és térképeket már 1932-ben tovább
adta a múzeum az Országos Levéltárnak,14 míg a többi 1949-ben került az Országos Széché
nyi Könyvtárba.15 Diplomáciai úton is kerültek térképek és hozzájuk tartozó iratok a múze
umba: 1928-ban Bátky Zsigmond mond köszönetét a pénzügyminiszternek a Csehszlovákiá
ból diplomáciai úton átadott kataszteri térképekért és iratokért, amelyeket -  mint írja -  „ha
sonló gyűjteménye” közé beiktatja.16 Sajnos se jegyzék, se leltár nem maradt.

Persze a diplomácia az ellenkező irányban is működött: 1937-ben Jugoszlávia meg
keresésére az igazságügy-miniszter kérte a Néprajzi Osztályt, adjon információt arról, hogy a 
Trianon előtt Zala megyéhez tartozó Belicza község úrbéri birtokrendezési térképe a gyűjte
ményben van-e? Az osztály igennel válaszolt, de a térképek mégsem kerültek át a gyűjte-

12 NMI 49/1915. Györffy István feljegyzése kiselejtezett katonai térképek tárgyában.
13 NMI 6/1930. Bátky Zsigmond felterjesztése a pénzügyi igazgatósághoz kataszteri térképek tárgyában.
14 NMI 30/1933. Györffy István által kataszteri iratanyag megküldése a levéltárnak.
15 NMI 263/1949. Varjas Bélának, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójának levele térképek át

adása ügyében.
16 NMI 47/1928. Bátky Zsigmond köszönőlevele a pénzügyminiszterhez kataszteri térképekért.
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ményből a Külügyminisztériumba, illetve Jugoszláviába.17 Ma ezek a térképek az Országos 
Széchényi Könyvtár térképtárában találhatók (P a ta y - P l ih á l  1984. 1584. szám). Ebben az 
időszakban Bátky Zsigmond komolyan gondolta az önálló térképgyűjtemény létrehozását a 
Néprajzi Tár kebelében. Egy 1927. évi összefoglaló jelentésében így ír a Nemzeti Múzeum 
főigazgatójának: „Ez években keletkezett új alosztályunk, a kir. törvényszékek és pénzügy
igazgatóságok kataszteri és egyéb térképanyagának főleg ama régi csoportjából, amelyeknek 
ma már inkább csak történeti érdeke [sic!] van s viszont éppen azért első sorban település- 
történeti, gazdálkodástörténeti stb. szempontból tudományos értékű. Enemű gyűjteményünk 
kb. 50 000 darab melynek nagy része külömböző letéthelyeken van összegyűjtve s egészében 
átvéve még nincs.”18

A múzeumban 1938-1939-ben hozták létre az Etimológiai Adattárat, de a térkép- 
gyűjteményről először 1947-ben történik említés. Az év végi munkajelentés szerint a rajz- és 
térképgyűjtemény kezelője Csikós Tóth András rajztanár. Ebben a jelentésben sem a térké
pek számáról, sem a nyilvántartásáról nem esik szó. Pedig a korábbi iratok tanúsága szerint 
több ezer térkép van a múzeum birtokában.19

Nyilvánvaló, hogy korábban a könyvtár feladata volt, illetve lett volna a térképek 
nyilvántartása, mint ahogy néhány térkép leltározása meg is történt, de érdekes módon azok
ról a térképekről, amelyekről az irattárban szó esik (az 1920-1930-as évek kataszteri térké
pei, katonai térképek, szerkesztőségek térképei stb.), a könyvtár leltárkönyveiben nincs 
bejegyzés. Pedig Bátky 1928-ban egy köszönőlevélben írja, hogy a megkapott térképeket „ha
sonló gyűjteménye” közé beiktatja.20 Valószínűleg nagy volt a könyvtár elmaradása a térkép
leltározás körül, ezért is alkalmaztak a legnagyobb létszámstop idején, 1942-ben próbaszol
gálatos gyakornokot a még egyetemi hallgató Molnár Balázs személyében, akinek feladata a 
könyvtárban a térképanyag katalogizálása és rendezése volt.21 A leltárkönyv alapján inkább 
rendezés lehetett, mint leltározás. Ma a könyvtárnak mintegy 400 beleltározott térképe, illet
ve atlasza és albuma van.

A háború utáni visszaköltözés és kicsomagolás 1948-1949-ben tette lehetővé, 
hogy az egyes gyűjtemények feldolgozását szisztematikussá tegye az intézmény. A térképgyűj
temény olyan felelős muzeológust kapott Barabás Jenő személyében, aki maga is a néprajzi 
kartográfiával foglalkozott. Az 1950-es évektől kezdve a Magyar néprajzi atlasz szerkesztésének 
fő irányítója volt. Alapvető munkája a kartográfiai szemlélet jelentőségéről 1963-ban jelent 
meg (B a rabás 1963). Múzeumi gyűjteménykezelői tevékenységét is összekapcsolta a karto
gráfiai módszerekkel. A Magyar Osztály földrajzi katalógusának elkészítése is tulajdonképpen 
a tárgyak származási helyének térképészeti bemutatása, amelyről az Ethnographiában is be
számolt (Ba rabá s  1949. 353). 1948 őszén-telén Barabás felmérte a gyűjteményt, s év végi 
jelentésében már megfogalmazta a szükséges feladatokat. így írt: „A Néprajzi Múzeum több 
ezer kéziratos és nyomtatott térképpel rendelkezik, melyek jelentős értéket képviselnek. Ez 
az értékes anyag különböző helyeken rendezedenül, mindenféle rongálódásnak kitéve kalló
dik. Ezért az anyag teljesen áttekinthetetlen.” Javasolja a térképek és hozzájuk tartozó telek-

17 NMI 131/1937. Bartucz Lajos válasza az igazságügyminiszternek Belicza község úrbéri térképének
ügyében.

18 NMI 77/1927. Bátky Zsigmond munkajelentése az 1924-1927 évekről.
19 NMI 46/1947. Vargha László körlevele a gyűjtemények beosztásáról.
20 Lásd a 16. számú lábjegyzetet.
21 NMI 9/1949. Domanovszky György jelentése a múzeum 1941. évi működéséről.
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könyvek beleltározásra és rendezésre való előkészítését, egységes tárolásához megfelelő szek
rények beszerzését.22 Barabás meg is kezdi a „különböző helyeken” kallódó térképek össze- 
szedését; így a Magyar Osztálytól 3 darab térképet átvesz,23 s megkezdi a könyvtár térképe
inek felmérését is. 1949 júliusában azonban Barabás Jenőt áthelyezik a Múzeumok és Mű
emlékek Országos Központjába, és szeptemberben a tervszerűen megkezdett munka egy 
központi intézkedéssel érdektelenné is vált. Történt, hogy az Országos Széchényi Könyvtár 
főigazgatója, Varjas Béla a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának jóváhagyásával felkérte a 
Néprajzi Múzeum vezetőjét, hogy az Országos Széchényi Könyvtár „újból felállított” térkép
tárának adja át a birtokukban lévő térképanyagot. Hiszen -  mint írja -  „közös érdeke a Mú
zeumnak, hogy az egyes osztályokon őrzött anyag a legmegfelelőbb helyre kerüljön haszná
lat, megőrzés és kutatás szempontjából”. Még az is indokolja a gyűjtemény átadását, hogy „a 
Néprajzi Múzeumban levő kataszteri térképanyag a földkönyvekkel együtt az Országos Szé
chényi Könyvtárban lévő kataszteri térképek kiegészitő részét alkotják, s a térképekhez tar
tozó kataszteri felmérési iratok is az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában őriztet
nek”. Szendrey Ákos, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese, az Etimológiai Adattár ve
zetője igent mondott, és október-november folyamán az átadás megtörtént. Az átadás sze
rint 735 kéziratos térképet, 570 földkönyvet, 75 úrbéri periratot és 23 nyomtatott térképet 
vett át az Országos Széchényi Könyvtár. Részletes átadás-átvételi jegyzék nem készült24 
A földkönyvek és a periratok nem egy, hanem több térképet tartalmaztak. így az átadott tér
képek száma összesen 2285 volt. Ez a mennyiség mintegy harmada lehet annak a térkép
anyagnak, amely a Néprajzi Múzeum térképgyűjteményében, illetve könyvtárában volt, hi
szen csupán 1930-ban már 7000 darabos volt a gyarapodás, s akkor még a különböző kato
nai s egyéb térképekről nem is esett szó. Választ arra sem kapunk már, hogy miképp marad
tak a Néprajzi Múzeum birtokában azok az összevont kataszteri térképszelvények, amelyek 
1856-1913 között készültek az 1850-es úrbéres megváltási rendeletre, s köznyelven csak 
mérföldlapoknak nevezzük őket. Mint ahogy arra sincs már válasz, hogy miért került át az 
Országos Széchényi Könyvtár térképtárába a Györffy István által készített A moldvai csángók 
néprajzi térképe 1910, amely az 1899. évi romániai hivatalos adatokra támaszkodott, s valószí
nűleg a Néprajzi Múzeum tulajdona volt (P a ta y - P l ih á l  1984. 500. szám). Az 1949. évi át
adási okmány emlegeti az Országos Széchényi Könyvtár egy térképtári naplóját, amelybe 
20 001/1949-től 21 102/1949 számig bevezették az átadott műveket, de ez a napló már nincs 
meg.25 Az Országos Széchényi Könyvtár térképkatalógusában 382 olyan kataszteri térkép 
szerepel, amelyről a hátán lévő pecsét alapján meg tudták állapítani a Néprajzi Múzeum 
provenienciáját. A pecsét felirata a következő: „Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályá
nak Könyvtára” (Pa ta y - P l ih á l  1984). A könyvtár leltárkönyvében ezek a térképek azonban 
sosem szerepeltek. Hogy ennél jóval több térkép volt a Néprajzi Múzeum tulajdona, bizo
nyítja az a tény, hogy az irattári levelezésben pontos adatokkal megjelölt Zala megyei Belicza 
község térképei az Országos Széchényi Könyvtár katalógusában úgy szerepelnek, mintha is
meretlen helyről kerültek volna a könyvtárba.26 (PATAY-PLIHÁL 1984. 1584 szám). Ugyanígy

22 NMI 1/1949. Vargha László -  Barabás Jenő jelentése a múzeum 1948. évi működéséről, 1949. évi tervek.
23 NMI 19/1949. Barabás Jenő levele 3 térkép visszahelyezése ügyében a Magyar Osztályról.
24 Lásd a 15. számú lábjegyzetet.
25 Plihál Katalin, az Országos Széchényi Könyvtár Térképtára vezetőjének közlése.
26 Lásd a 17. számú lábjegyzetet.
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a már említett Sopron, illetve Vas megyei kataszteri térképjegyzéknek mind a 167 darab tér
képét is tartalmazza az Országos Széchényi Könyvtár katalógusa, adataik is megegyeznek, ám 
ezek legtöbbjénél is ismeretlen eredet van feltüntetve.

A későbbi munkajelentésekben ez az 1949. évi átadás gyakran úgy szerepel, mintha 
teljesen megszűnt volna a térképgyűjtemény, s újra kellett alapítani. Azonban ez nem így volt. 
Olyan példányok vannak a gyűjteményben, amelyek nyilvánvalóan a legkorábbi időkben kerül
tek a múzeumba, s itt is maradtak, mint például a Jankó János kézírásával jegyzett térképek.

Hogy az átadással nem szűnt meg a térképgyűjtemény, az is bizonyítja, hogy még 
1949-ben Barabás Jenő utódjaként az újra visszatérő Molnár Balázst bízták meg a térképgyűj
temény kezelésével. Ettől kezdve volt a térképgyűjteménynek önálló kezelője. Sőt még 
segítője is volt Albán Ilona személyében, aki bölcsészdoktor és térképész lévén térképeket és 
rajzokat készített tanulmányokhoz és kiállításokhoz.27

Az Ethnológiai Adattár gyűjteményei a háború utáni években fokozatosan szer
zik meg presztízsüket, a múzeum vezetése szakmuzeológusokkal tölti be a hiányzó gyűjte
ményvezetői helyeket. 1949-1950-ben alakul ki végleg a kézirat-, dokumentum-, rajz-, kli
sé- és térképgyűjtemény, valamint az önkéntes gyűjtőmozgalom szervezőcsoportja, ame
lyeknek muzeológus vezetői folytatták vagy éppen megkezdték a gyűjtemények tudomá
nyos feldolgozását.

A megcsonkított térképgyűjtemény felelős muzeológusa, Molnár Balázs ekkortól 
veszi számba a megmaradt térképeket. Korábbi könyvtári szolgálata és a Magyarságtudomá
nyi Intézetben szerzett ismeretei alapján törekszik az egységes gyűjtemény kialakítására. Ko
vács Péterrel közösen az ez idő tájt megszüntetett intézetek hagyatékát, köztük térképeket, 
igyekszik megmenteni és megszerezni. így 1949-ben a megszüntetett Magyarságtudományi 
Intézet anyagát (táj- és népkutató gyűjtések, fotók, térképek stb.) szerzi meg az Ethnológiai 
Adattár a Keleteurópai Tudományos Intézet Nyelvtudományi Intézetétől.28 A következő 
években az Államtudományi Intézet -  benne a korábban megszűnt Magyar Szociográfiai In
tézet anyagával -  hatalmas archívumát menekítették át. Ebben már szép számmal voltak 
különböző léptékű és méretű kéziratos és nyomtatott térképek, valamint több ezer térkép- 
szelvény, melyeket a Magyar Szociográfiái Intézet készitett a megyei és községi adattárakhoz. 
Az átvételről készült jegyzék elég vázlatos, egyes tételeknél nem darabszámot, hanem csoma
gokat jelöl.29 Az Államtudományi Intézet Táj- és Népkutató Osztályában még Teleki Pál gróf 
utasítására az 1930-as években kezdődött egy kutatási program a közép-európai nemzetiségi 
viszonyok bemutatására. Ennek keretében készültek Jakabbfy Imre és Rónai András népraj
zi térképei, amelyekhez még az 1910-es és 1919-es Bátky-Kogutowitz-Teleki-féle térkép 
adatait használták fel. 1943-ban készült el az 1930-1939-es népszámlálási adatok alapján, 
több települési, katonai térkép adatára támaszkodva Közép-Európa nemzetiségi térképe, 
majd ennek folytatásaként 1946-ban a Duna-völgy térképe, amelyet azonban az intézet meg
szüntetése (1948) után bezúztak.30 Az atlaszok és egyéb térképkészítési munkákhoz szüksé-

27 NMI 126/1950. Szendrey Ákos jelentése a Múzeumok Országos Központjának a múzeum tudományos 
tisztviselőiről.

28 NMI 206/1949. Vargha László és Kardos László levelezése a Magyarságtudományi Intézet felszerelé
si anyagának átvételéről.

29 NMI 59/1951. Szendrey Ákos levele az Államtudományi Intézet anyagának átvételéről.
EAD EA 5103/91-12. Rónai András és Filep Antal levélváltása.
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ges munkatérképek és más közigazgatási térképek Kovács Péter és Molnár Balázs közremű
ködésével kerültek az Etimológiai Adattárba 1951-ben. Ezt megelőzően, 1950-ben a Néptu
dományi Intézet anyagát kapta meg az Etimológiai Adattár Bodor Antal térképvázlataival 
egyetemben (B o d o r  1940).

Az 1950-es évektől a térképgyűjtemény keze-
L eltározás, n y ilv án ta rtá s  lője (az Etimológiai Adattár vezetőjének segít

ségével) a gyűjtemény erőteljes gyarapításával 
foglalkozik, a nyilvántartásban azonban elmaradás mutatkozott. Későbbi feljegyzésekből ki
derül, hogy ebben az időszakban a térképek kezelése veszélyes foglalatosság volt. A gyűjte
ménykezelő a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének utasításai szerint gyarapíthatta, il
letve kezelhette a gyűjteményt. Ez volt az éberség korszaka, mely 1950-től egészen 1978-ig 
tartott. Időközönként jelentéseket és lajstromokat kellett küldeni a titkosan kezelt monarchia
beli, 1. és 2. világháborús katonai és más kis léptékű (például turista-) térképekről.31 E fel
jegyzések és listák is annyira titkosak voltak, hogy másolatuk sem maradhatott az irattárban, 
csupán a kísérőirat másolata maradt fenn.

A térképgyűjtemény leltározását csak 1961 júniusában tudta megkezdeni Molnár 
Balázs. 1974-ig, nyugdíjazásáig mintegy 3200 térképet leltározott be. A beleltározott térké
pek jó része új gyarapítás volt: az 1960-as évek közigazgatási, kataszteri, illetve községhatá
ros térképei. Molnár Balázs -  azon túl, hogy földrajzi végzettsége lévén a kartográfia mindig 
közel állt hozzá -  néprajzi kutatásai és munkássága egyik alappillérének, legfontosabb forrá
sának is tekintette a térképeket és statisztikai feljegyzéseket.

1973-ban, valószínűleg a Kossuth téri költözködés közben leltek rá arra a mintegy 
2800 darabos térképszelvénycsomagra, amely a mai napig a gyűjtemény kuriózuma: ezek az 
úgynevezett mérföldlapok, azaz 1 :36  000 léptékű, összevont kataszteri kéziratos térképszel
vények, amelyek az 1850. évi császári úrbérmegváltási rendelet végrehajtására készültek 1856- 
1913 között. Ezek a szelvények művelési ágak szerint színezettek. 42 olyan megyének teljes 
vagy hiányos sorozata, amelyek a trianoni döntés alapján egészen vagy részben elkerültek 
Magyarországtól. Máramarost kivéve azonban romániai magyar megyék egyáltalán nincsenek 
köztük.32 Ezt a 2826 darabot egy leltári számon leltározták be, a Tkp. 3294 alatt. Ilyen típu
sú és méretarányú térképszelvénnyel még az Országos Széchényi Könyvtár térképtára sem 
rendelkezik.

Az Országos Széchényi Könyvtárnak átadandó gyűjteményből véletlenül (?) itt fe
lejtett értékes kataszteri térképek beleltározása mellett Molnár Balázs törekedett arra is, hogy 
egységesítse a könyvtári és adattári gyűjteményeket. Több hullámban kerültek a könyvtárból 
(1963, 1965) a térképgyűjteménybe térképek.33 Elvi megállapodás a térképek ügyében 1963- 
ban született a könyvtári revízió során, amikor a könyvtár vezetője sérelmezte, hogy könyv
tári leltározott térképek az Ethnológiai Adattár térképgyűjteményébe kerültek, anélkül hogy 
a könyvtár leltárkönyvéből átvezették volna őket. A rendezetlen gyűjteményi átfedések elhá
rítására abban állapodtak meg, hogy a kéziratos térképek és az 1: 50 000, illetve ennél ki
sebb méretarányú (ezek katonai térképeknek minősültek a turistatérképek kivételével) térké-

31 EAD EA 5276/76-13. Medgyes Éva összefoglaló jelentése a térképgyűjteményről.
32 Lásd a 31. számú lábjegyzetet.
33 NMI 863-256-33/63. Molnár Balázs levelezése a könyvtár vezetőjével.
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pék az Etimológiai Adattár térképgyűjteményébe kerüljenek át, míg az összes többi, tehát az 
1 :75  000-nél nagyobb léptékűek a könyvtárban kerüljenek elhelyezésre.34 Az adatok több 
mint 100 térkép átvételét igazolják a könyvtárból a térképgyűjteménybe. (Fordítva csak 2 da
rab térképről van tudomásunk.) Az elv nem vált gyakorlattá, mert a térképgyűjtemény na
gyobb része nagyobb léptékű, mint 1 :75  000. De a könyvtár is rendelkezik kisebb méretará
nyú térképpel, mint például Szabadka várostérképe 1884-ből.35

A titkosan kezelt térképeket nem leltározták be, ezek főleg a fent említett katonai 
térképek, amelyek az 1: 50 000 méretaránytól az 1 :400  000 léptékig különfélék. A beleltá
rozott térképeknek nem készült mutatósegédlete, így ha volt kutató, érdeklődő, az a gyűjte
mény kezelőjének jó memóriájára hagyatkozott, vagy a leltárkönyv átolvasására kényszerült.

Ezen az sem változtatott, hogy 1976-ban új, fiatal gyűjteménykezelője lett a térké
peknek Medgyes Éva személyében, aki 1976-1982 között mintegy 150 térképet leltározott be.

A leltározásból kimaradtak tehát az említett titkosan kezelt térképek, így a mint
egy 2000 darab különféle katonai térkép, valamint a községi adattárhoz készült, keménylap
ra felkasírozott, járási térképszelvények (2347 darab).

A leltározás során az egyes térképekről a következő adatok kerültek be a leltár
könyvbe: leltári szám, leltározás ideje, a térkép szerzője, a térkép címe és kiadója, a térkép 
ára, a térkép kiadásának helye és ideje (éve), a megszerzés módja. A külön megjegyzés rub
rikában elvétve egyéb olyan információ található, amelyet fontosnak tartott a leltározó meg
jegyezni. így például a Jankó János tulajdonában volt térképek vagy egyes duplumok megje
lölése, vagy ha egy kutatótábor anyagáról van szó (például táj- és népkutató tábor) stb.

A leltári bejegyzések gyakran hiányosak, aminek oka a térképszövegek hiányossá
ga. Különösen a kéziratos térképek vagy a másolatok esetében lehet kevés adatot találni.

Vannak azonban a térképeknek olyan adatai, amelyek fontosak lehetnek a kutatók 
vagy kiállításrendezők, illetve kiadók számára, mégsem találhatók meg a leltárkönyvben, mert 
erre sem rubrika, sem igény nem volt. Ilyen adat például a térkép anyaga, előállítási módja 
(kéziratos, nyomtatott), nagysága (mérete), díszítései, színezése, melléktérképek címei stb. 
Ehhez a részletező térképleíráshoz nem készült segédmutató anyag, sőt még egyszerűbb 
földrajzi, illetve szakmutató sem.

1978-tól a titkosításból feloldott régi térképek beleltározása is megkezdődött. 1982 
után pedig a gyűjtemény mai kezelőjének kezdeményezésére a beleltározott térképekről egy 
leírókarton-sorozat készült, amelyen a leltárkönyvben szereplő adatokon kívül a kartográfu
sok által megkívánt egyéb jellemzőket is feltüntettük. A mintegy 1800 darab leírókarton 
olyan fontos és pontos adatokat tartalmaz, amelyek a számítógépes inventálásnak is alapját 
képezik. Az 1990-es évek elején az Etimológiai Adattár számítógépén az akkor preferált ISIS 
adatbázis-kezelő programban a leírókartonok adatait számítógépbe vitték. E munka folytatá
sa a leírókartonok további készítésének és az új egységes adatbázis-kezelő program beveze
tésének függvénye. A leírókartonokhoz készült földrajzi katalógus és szakmai mutató is. A 
földrajzi mutató az Ethnológiai Adattár más gyűjteményeihez hasonlóan az 1913. évi hely
ségnévtár szerinti vármegyerendszert használja. A szakmutató a néprajzi és kartográfiai igé
nyeket igyekszik kielégíteni, így alakultak ki a következő csoportok: népesedési/demográfiai;

34 EAD EA 7/1963-6. Kovács Péter -  Molnár Balázs -  Kovács Zoltán -  Bodrogi Tibor: Térképátadái az
Adattár és Könyvtár között.

35 Könyvtári leltári száma: 6510.
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közigazgatási; földrajzi/domborzati/gazdaságföldrajzi; erdészeti/mezőgazdasági; turista; 
tárgy- és adatgyűjtési/muzeológiai; gyűjtési-kutatási területek; épületek/lakóházak; közleke- 
dés/posta; kataszteri/községi/telek; katonai; meteorológiai; történelmi és egyéb térképek.

Beleltározott térképeink száma tehát az egy leltári számon futó 2826 darab mér
földlappal együtt összesen 6359 darab.

Beleltározatlan térképek:
A Magyar Szociográfiái Intézettől örökölt községi adattár mellékleteként karto

nokra kasírozott járási térképek az 1924-1925 évekből: 2347 darab.
1965. évi kataszteri térképszelvények 1 :10  000 léptékkel Békés és Hajdú-Bihar 

megyéből az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatal kiadásában: 66 darab.
Katonai térképek: a K. u. K. Militärgeographisches Institut 1876. évi felvételnek 

(az úgynevezett III. felmérésnek) az 1894. évi első javított kiadásából, valamint az 1906. évi 
javítással (úgynevezett IV. pozíciós felmérés) megjelent 1 átnézeti térkép 1 :300  000 lépték
ben és a hozzátartó zónákra osztott térképszelvények 1 :75  000 léptékben: összesen 400 da
rab. Ezeknek az 1919-ben készült, 1914-ig javított nyomata az 1. magyar kiadás, amelyet a 
Magyar Földrajzi Intézet adott ki: 132 darab.

Az Államtudományi Intézet Táj- és Népkutató Osztályától 1 :2 5  000 léptékű ka
tonai térkép (valószínűleg a IV. felmérés darabjai): 70 darab.

1940-ből 1: 200 000 léptékű német katonai térkép: 65 darab.
1944. évi a Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet által kiadott 1 :50 000 

térkép: 69 darab.
Összes katonai térkép: 736 darab.
Különféle munka- és vaktérképek Magyarországról és Európáról: két tekercs.
Ezek alapján leltározatlan térképek összesen: 3250 darab.

A térképgyűjtemény kialakulása nem tudatos,
G yarap ítás  rendszeres gyűjtés eredménye, pedig a mú

zeum létrehozása és rendszerének kialakítása 
geográfus és természetbúvár utazó elődeink érdeme. Mindig a pillanatnyi érdek és a vélet
len, vagy egy-egy munkatárs személyes tudományos ambíciója révén gyarapodott a gyűjte
mény. Az első időkben az utazó Xántus János és a kiállításokat, múzeumot létrehozó Jankó 
János szerzett be térképeket. A millenniumi kiállításon és az első állandó néprajzi tárlaton 
is több térkép igazította útba a látogatókat. A könyvtár a csereként ajándékba adott vagy 
ritkán megvásárolt térképekkel gyarapította a gyűjteményt. Ennek fő mozgatója Semayer 
Vilibáld volt.

A történelmi események szintén hozzájárultak a passzív gyarapodáshoz: az első, 
majd második világháború idején az elavult katonai térképek muzeális gyűjteményekbe ke
rültek, ezekből jutott a Néprajzi Tárnak is. A trianoni területvesztés után az adminisztráció
ban feleslegessé vált kataszteri és egyéb földhivatali térképek szintén levéltárakba, múzeu
mokba kerültek; így a Néprajzi Múzeumba is.

Mindig volt a Néprajzi Múzeumban egy-egy olyan kutató, aki fontosnak tartotta, 
hogy ez a gyűjtemény segédgyűjteményként valóban segítője legyen a kutatásnak, terepmun
kának. Szisztematikus gyűjtés azonban egyedül Molnár Balázs nevéhez fűződik, aki a szoro
san vett tudományos témáján (A történeti Bihar történeti néprajza) kívül is igyekezett a gyűjte
ményt a Térképészeti Intézettel, a kiadókkal és a Honvédség Vezérkari Főnökségével tartott
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dó munkakapcsolat révén fejleszteni és gyarapítani. Ezeken kívül az Ethnographiában és más 
néprajzi kiadványokban megjelent közlemények mellékleteként megrajzolt vagy átmásolt tér
képszelvényeket is beszerezte. Ezek többnyire pauszra készültek. A térképtár számára Mol
nár Balázs beszerzett különböző méretű és léptékű munkatérképeket is, amelyeket a terepre 
induló kollégák vételezhettek fel, vagy egy-egy kiállításhoz, illetve publikációhoz használhat
tak fel. Az új közigazgatást megjelenítő térképek mellett törekedett az archív térképek be
szerzésére is. A múzeum különböző gyűjteményeiben nyilvántartott térképek egyesítését az 
1960-1970-es években a könyvtár ellenállása miatt nem sikerült megvalósítania. Gyűjte
ménykezelő utódai már főleg a megőrzésre, tárolásra s az elmaradt leltározás folyamatos pót
lására törekedtek. A térképek leltározási szintje is tükrözte az irántuk megnyilvánuló érdek
lődés 1980-as évektől érezhető csökkenését. Az addig beleltározott térképekhez egyetlen 
mutató sem készült, így keresni csak a leltárkönyv átnézésével lehetett. Az 1980-as évek 
közepétől egy raktárrendezéssel és új tárlószekrények beállításával egybekötött állományreví
zió és segédletkészítés kezdődött. A beleltározott térképekről egy minden -  megállapítható 
-  adatot magában foglaló leírókarton készült. A kartonokhoz földrajzi és szakmutató(k) is ké
szültek. Ez a munka lényegében a leltárkönyvtől teljesen függetlenül új leltározást jelentett, 
az eredeti nyilvántartási számokat természetesen megtartva. Ez a munka még nem fejeződött 
be (kis híján 2000 darab), amikor a beindult számítógépes program során a kartonok adatait 
az ISIS adatbáziskezelő segítségével az informatikai programba is átvittük. Most a számítógé
pes modernizáció és egységesítés jegyében szünetel a beírás.

A térképek tárolása a gyűjtemény megalakulá- 
A g y ű jtem én y  tá ro lá sa  sa (1947) előtt rendezeden volt. Térképek há-
és á l la g a  nyódtak a munkaszobákban, az Etimológiai

Adattárban és a könyvtárban is. Még a legsze
rencsésebb volt, amikor a térképeket falra függesztették az egyes irodákban vagy folyosókon. 
Az adattári térképek elhelyezésére 1949-től, Barabás Jenő működése során került sor az er
re a célra beszerzett fiókos, tálcás faszekrényekben. Ezekben keskeny és széles fiókok lévén 
a kisméretű és a 100x70 cm nagyságú térképlapok fértek el, míg az ennél nagyobbak henge
res felgöngyölítésben állítva kaptak helyet a raktárban. Az 1974-es költözés után az új épület 
térképraktárában még sokáig a régi szekrények álltak egyre romló állapotban. Az 1980-as 
évek közepétől ezeket felváltotta néhány fémszekrény görgős fiókos tálcákkal, amelyekbe fió
konként mintegy 25-30  térképlapot (legnagyobb méret: 100x70 cm) egymásra fektetve le
het tárolni. Ez nem a legideálisabb elhelyezési mód, mert a kiemelés során több térképet is 
meg kell mozgatni, de legalább a fiókok kihúzása, mozgatása lényegesen könnyebb. Az 1980-as 
évektől kezdve igyekeztünk minél több térképet az adattárban, illetve más munkaszobákban 
(kölcsönként) is falra függeszteni, mert a térképek állagának ez ideális. Ma a szekrényfiók 
méretű térképlapok és szelvények a leltári számok növekvő sorrendjében, egymásra fektetve, 
kisimított helyzetben találhatók a három fémszekrényben, a 20x20 cm méretű, kemény lap
ra kasírozott mérföldlapok (egy leltári számon 2800 darab) a régi fa tárolószekrényekben, a 
nagyalakúak (30 darab), valamint az úgynevezett munkatérképek tekercsben egy erre a célra 
készített tárolóban állítva, szintén a leltári számok sorrendjében helyezkednek el.

A térképek állaga igen vegyes. A pausz és nem vásznazott, vékony papíranyagú tér
képek a hajtások mentén és a széleken igen töredezettek, nagyon rossz állapotban vannak. 
A vászonra kasírozott, illetve vastagabb papírra nyomtatott térképek, különösen azok, ame-



lyeket mindig mappákban vagy dossziékban tároltak, kevésbé voltak kitéve a sérüléseknek, 
állagukat tekintve elfogadhatóak. Persze a savas papír itt is megteszi a maga pusztító hatását.
Az évi restaurálási kapacitás mintegy 5-10 értékesebb és tetszetősebb térképlapot képes a 
pusztulástól megmenteni. A töredezett pauszlapok nem képviselnek olyan értéket, hogy res
taurálásukra külső munkavállalót keressünk, viszont jelenlegi állapotukban megőrizzük,

A mintegy 2000 darab leírókartonnal is ren
delkező térkép az ISIS adatbáziskereső prog
ramjával a beírt adatok szerint (hely, szerző, 
kiadó, téma stb.) könnyen kereshető. Az egy 

leltári számon nyilvántartott mérföldlapok vármegyék szerinti listán szerepelnek, így itt is 
könnyen megállapítható, hogy az igényelt térképpel rendelkezünk-e, vagy sem. A beleltáro
zott, de még segédletekkel nem rendelkező mintegy 1000 darab térképlap a leltárkönyv se
gítségével azonosítható. A Magyar Szociográfiái Intézet nem leltározott községi adattárához 
készült járási térképszelvények (2347 darab) vármegyénként, azon belül járásonként s a kar
tonra felírt községenként sorrendben megtalálhatók. A még leltározadan térképek közül 
eredményesen lehet kutatni a K. u. K. 1894. évi 1 : 75 000 léptékű katonai térképszelvények 
között, amelyek az átnézeti térképlap zónabeosztásának sorrendjében fekszenek. (Persze a 
sorozat nem teljes). A régi katonai térképek közül mintegy 300 van a fentieken kívül, ame
lyek különböző években kerültek ki a monarchiái, illetve magyar honvédkiadóktól, nagyon 
hiányosak, nincs átnézeti lapjuk, ezért darabonkénti megtekintéssel kutathatók.
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egyelőre nem selejtezzük őket.

A té rk ép g y ű jtem én y  
k u ta th a tó sá g a

A térképgyűjtemény kihasználtsága
Az elmúlt 20 esztendőben a Néprajzi Múzeum térképgyűjteményében nagyon ritkán és 
csak két okból kerestek térképet. Az egyik ok a kiállítások illusztrálása, a másik a múzeumi 
kiadványok illusztrációja. Legtöbbször tematikusán sem illeszkedtek a kiállítás tartalmához, 
csupán látványinstallációként szerepeltek. Ez alól kivétel a magyar állandó kiállítás, amely
ben a Bátky-Kogutowitz-Teleki-féle néprajzi térkép a nemzetiségek elhelyezkedését ábrá
zolja az 1910. évi statisztika szerint, valamint a Szántóföldek üzenete című kiállítás, ahol a job
bágyfelszabadítás dokumentumaként volt látható a Gömör megye mérföldlapjaiból összera
kott kataszteri térkép.

Egyéni kutatáshoz ritkán veszik igénybe a kutatók, hiszen nem is igen tudnak a 
gyűjteményről, a múzeumi munkatársak terepmunkájukhoz még nem igényeltek részletes kis 
léptékű térképet. Ehhez bizonyára elegendőek a különböző kiadványokban mellékletként 
megjelentetett közigazgatási térképszelvények. Az már gyakrabban előfordult, hogy egy-egy 
utazás, külföldi út után térképet hozott a gyűjteménynek a kiküldött. De kutatási program
hoz beszerzett vagy felhasznált térképgyarapodás, illetve -kutatás Molnár Balázs munkássága 
óta nem volt. De még az ő gyűjteménygyarapító tevékenysége is főleg egyéni kutatási prog
ramjának függvénye volt. Jól kitapintható, hogy az utolsó nagy kataszteritérkép-gyarapodás 
1965-ben Békés és Hajdú megyékből, Molnár Balázsnak A történeti Bihar történeti néprajza című 
témájához volt szükséges.
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Ahogy Barabás Jenő könyve (Kartográfiai mód- 
A g y ű jtem én y  jellem zése szer a néprajzban, Bp., 1963) bevezetőjében írja,

a néprajzi térképezőeljárás sok más metódus
hoz hasonlóan a konkrét vizsgálat gyakorlatában alakult ki. Bár a néprajzi vizsgálódás kezde
teit a legtöbb európai nemzet körében -  így a magyarban is -  egészen a középkorig vissza 
lehet kísérni, mégis a tudományos igényű néprajzi munka megindulásának ideje a 18. század 
vége, amikor az enciklopédista szemlélet uralkodóvá vált. Ennek hatására a kutatás terén is 
elterjedt a térszemlélet, amely megkövetelte a térképek használatát, illetve készítését. A tér
képészet fejlődését azonban nyilvánvalóan nem elsősorban a tudományos diszciplínák, ha
nem a gazdasági érdekek, a katonai, gyarmatosítási, politikai szituációk segítették elő. Ezeket 
az érdekeket a tudományos világ saját céljaira is felhasználva a 19. század közepétől a térké
pészet a technikai haladással parallel vált fejlett diszciplínává. A néprajzi munkákban megje
lenő első térképek főleg gyakorlati célokat szolgáltak. Elsősorban nemzetiségi térképek ké
szültek, amelyek egy népfaj, nyelvcsalád, törzs lakóhelyét tüntették fel, illetve bizonyos terü
leten élő népesség etnikai tagozódását ábrázolták. Az 1874. évi stockholmi VII. Nemzetközi 
Archeológiái és Antropológiai Kongresszuson a térképezés gondolata már foglalkoztatta a ku
tatókat. A századfordulótól kezdve néhány éven belül a térképek egész sora került ki a vezető 
kutatók kezéből. Ennek hatása érezhető a magyar néprajztudomány képviselőinél, Jankó Já
nosnál, Bátky Zsigmondnál: mind gyakrabban használtak, illetve készítettek térképeket. Geog
ráfus alapképzettségű néprajzkutató elődeink számára a térképhasználat evidencia volt.

Ezért is látható a gyűjteményből vagy az erre vonatkozó dokumentumokból, hogy 
a múzeum tisztviselői válogatás nélkül szereztek be mindenféle és -fajta térképet a múzeum 
számára. Ebből következik, hogy a gyűjtemény vegyes térképgyűjtemény. Ezen persze nincs 
mit csodálkozni, hiszen a néprajzkutató egyaránt használni tudja a politikai, közigazgatási és 
a kataszteri, birtokosi stb. nyomtatott vagy kéziratos térképeket.

A térképgyűjteménynek több értékes, egyedi darabja van. Ezek közül meg kell em
líteni a gyűjtemény legrégibb magyarországi (itt most eltekintve a könyvtári nyilvántartásban 
szereplő gyönyörű Lipszky-térkép 1806-os kiadásától) térképét, a neves pest-budai rézmet
sző, Karacs Ferenc Magyar Országnak és a hozzá kapcsoltatott Horváth és Tóth Országoknak, s határőrző 
katonai vidékeknek nem különben az Erdélyi Nagy Fejedelemségnek vármegyékre és szabad kerületekre oszta
tott s a legjobb mappák szerint készíttetett közönséges táblája című művét. A térkép 1813-ban Karacs 
kiadójában készült színes technikával, német és magyar mérföldekben 1 :1  000 000 méret
arányban, jelmagyarázatokkal ellátva. Nagysága 105*70 cm, leltári száma: Tkp. 232. Karacs 
Ferenc (1771-1858) keresett rézmetszője volt Pestnek, nemcsak térképeket, hanem külön
böző irodalmi alkotásokhoz is számtalan illusztrációt metszett. Térképmetsző műhelye 43 
esztendeig állt fönn Pesten. Különféle iskolai, posta-, egyházmegyei stb. térképeket készített, 
fő műve a fenti Magyarország-térkép (St e g e n a  1983).

Különlegesség az a török nyelvű, 108x 114 cm nagyságú, díszes, csillagképekkel il
lusztrált világtérkép, amelynek kliséit még 1559-ben készítette Hadzsi Ahmed, a velencei 
dózse török tolmácsa. Nyomtatására azonban csak 1795-ben került sor, amikor 24 példány
ban készült el. Akkor már a térkép elavult volt, viszont térképészeti kuriózum, címe: Kamalile 
naks olumnuy cümle cihán nümüni, azaz Teljes világtörténet. Ma már csak 4-6  fennmaradt példány
ról tudnak a szakirodalomban, ezeket Velencében és Bécsben őrzik.36 Az itt lévő példányról

36 Sz. Horváth Anna orientalista (MTA keleti gyűjtemény) közlése.
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semmilyen információnk nincs. 1961-ben egy szintén török nyelvű Anatólia-térképpel együtt 
leltározta be Molnár Balázs mindenféle adat nélkül. Elképzelhető, hogy Györffy István hoz
ta magával törökországi expedíciójáról 1919-ben, vagy Tagán Galimdsán az anatóliai útjáról 
1937-ben.37

A kéziratos térképek között pedig unikális az a 2826 darab 21*21 cm-es kemény
karton szelvényekből álló kataszteritérkép-sorozat, amelyet az 1850. évi úrbéri rendezést 
elrendelő császári pátens után 1856-1915 között készítettek a vármegyei felmérőfelügyelő
ségek. A múzeum birtokában lévő szelvények az első vázlatos rajzok és a földhivatalnak át
adott kész térképek közötti fázis kéziratos szelvényei. Méretarányuk 1 :57  600 bécsi öl, az
az 1: 36 000 léptékű. Nem községi, hanem összevont vármegyei kataszteri térképek. Esztéti
kus, színes rajzos kivitelben készültek, a hátlapokon a vármegyei földmérők, mérnökök, felü
gyelők saját kezű aláírásai láthatók. A sorozat hiányos, abból a 42 megyéből vannak, amelye
ket a trianoni döntés érintett (kivéve Erdélyt). Ilyen típusú térképlapokkal az Országos Szé
chényi Könyvtár térképtára sem rendelkezik, így további kutatás tárgya e lapok története.

Számos olyan térképlap is található a gyűjteményben, amely ha térképészeti szem
pontból talán nem is különleges, de története okán -  hogy tudniillik melyik megszüntetett 
intézetből, milyen kutatási programokból került a Néprajzi Múzeumba -  igen. így képvisel
nek különleges értéket a Magyar Szociográfiái Intézet községi adattárhoz készített járási tér
képlapjai, a Néptudományi Intézet etnikai térképei stb.

Összegezve: A gyűjtemény, amely főleg a 20. századi magyar kartográfia alkotása
it, termékeit foglalja magában, csaknem 10 000 darabjával kicsi gyöngyszeme a múzeumnak. 
Mint tematikus térképek gyűjteménye a néprajzi szempontokat sem elégíti ki teljesen, hiszen 
az ötvenes évek derekától készülő Néprajzi atlasz munkapéldányaiból a gyűjteményben nincs 
egy sem. A nagy levéltári, egyházi és könyvtári térképgyűjteményekhez képest periferikus he
lyet foglal el. Vannak viszont kuriózumai, amelyek értékét -  főleg ha nyilvánosságot is kap
nak -  nagyban növelik. A gyűjtemény sorsa a felhasználói igény függvénye.

37 Leltári száma: 2784.
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A fényképezés nyújtotta dokumentálási lehe-
G yűjtem én y tö rtén e t tőségre korán felfigyelt a magyar néprajztudo

mány. A fotózás iránti érdeklődés és a fényké
pezés tudományos felhasználásának változó megítélése jól nyomon követhető a Néprajzi Mú
zeum fényképgyűjteményének történetében.

A tárgyak között már a múzeum működésének legkorábbi időszakában találunk 
fényképeket. Xántus János például 1869-1870-ben Kelet-Ázsiában tett útja során a tárgyak 
mellett fényképeket is vásárolt. Az ott gyűjtött anyag leírásában a 176., 177. és a 185. sorszá
mok alatt a Színezett képek a japáni népéletből és a Jellemrajzok színezve tételeket találjuk (XÁNTUS 
1871. 4-5). Pontosan nem nevezi meg ugyan, hogy itt fotográfiákról van szó, azonban a 
Néprajzi Értesítő gyarapodási jegyzékeiből kiderül, hogy Xántus özvegyétől a múzeum fotó
albumot kapott, a leltárkönyvi meghatározások pedig megegyeznek az említett felvételekkel. 
Az album eredeti darabszámát illetően korabeli adatunk nincs, mivel magának az albumnak 
sem a régi törzskönyvben, sem a fotótár leltárkönyvében nincs nyoma, a képeket valószínű
leg kiszedték belőle. Ma 82 japán felvétel található a gyűjteményben,1 az összes Xántus által 
gyűjtött ázsiai felvétel száma 172.2 Ezek egy része fekete-fehér tárgyfotó, a többi vizitkártya, 
néhány közülük színezett. Ez utóbbiak Egyiptom, az arábiai kikötők, Ceylon, India, Sziám, 
Kína, Japán, Jáva, Borneó, Szumátra, Szingapúr fényírdáiban készültek. Kivételt képez né
hány felvétel, amelyeket egy Dietrich nevű fényképész készített, akivel Xántus Buitenzorg- 
ban ismerkedett meg, s aki elkísérte őt Jávára is (X á n t u s  1870. 1). Ennek az alkalmi társu
lásnak az eredménye két fekete-fehér, szabadban készült riportkép, amelyek sem tartalmi, 
sem formai jegyeik alapján nem sorolhatók az Ázsiából hozott többi felvétel közé. Az egyik 
keresztre feszített férfit (ltsz.: 733), a másik szövőszéken dolgozó fiatal nőt (ltsz.: 930) ábrá
zol. Ez utóbbi felvétel annál inkább figyelmet érdemel, mert a Jáváról hozott tárgyak között 
szövőszék is szerepel.

Xántus János az 1873-as bécsi világkiállítás magyar anyagának összeállításakor 
ugyanolyan fontosnak tartotta a fényképek, mint a „cserépneműek, [...] népies hímzések, [...]

1 Ltsz.: 568-590, 592-634, 711-712, 718-729.
2 Ltsz.: 635-710, 713-715, 730-734, 3885-3887, 6929-6930.
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kézimunkák, szűrök, dolmányok, bundák, ködmönök” gyűjtését. A Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumhoz benyújtott tervezetben megemlíti a fényképet: „mindeme tárgyakba öltöz
tetett, vagy ily tárgyaktól körülvett férfiak és nők színezett fényképei”-re is szükség van, írja, 
annak érdekében, hogy „mind e népies kézműipari cikkek használata is eléggé fölfogható le
gyen” (XÁNTUS 1872. 267). Tudatosan törekedett tehát fényképek beszerzésére, mert a fény
képben kiegészítő információt látott. Gráfik Imre Xántus gyűjtési naplójának3 bejegyzései 
alapján végzett számítása szerint a bécsi kiállításra gyűjtött anyag mintegy 1850 néprajzi 
tárgyból és 68 fényképből állt (G r á fik  1997. 26-27). Az anyag budapesti bemutatását ismer
tető Fővárosi Lapok cikke a fotográfiákat külön kiemelte: „Xántus gyűjteményét jelentéke
nyen gazdagítják a Koller besztercei híres fényképész Chromo-photographiái is: nyolc gyö
nyörű színes4 kép, melyek torockói, kolosmegyei kalotaszegi, székely magyar parasztokat, to
vábbá oláhokat és szászokat ábrázolnak.” (CSUKÁSSI 1873b. 250.) E felvételek ma nem talál
hatók a gyűjteményben, sőt a leltárkönyvekben sincs nyomuk. Lényeges azonban, hogy nép
rajzi fényképek már ekkor a kiállítás részei voltak, feltehetően elsőként a magyar néprajzi jel
legű kiállítások gyakorlatában. Említést érdemel az is, hogy Xántus olyan fényképváltozato
kat keresett, amelyek a színpompás öltözetekkel állták a versenyt.

Xántus János működésének a fényképgyűjteményt érintő utolsó állomása a millen
niumi emlékkiállítás anyagának összeállítására készített javaslata, melyben a fotográfiák készí
tésének fontosságára is kitér: „Végül kívánatos, hogy a lehető legnagyobb alakban, egyes jel
lemző csoportok vétessenek fel színezett fényképben. Ilyenek például a nép házi foglalkozá
sai közt (fonás, szövés, stb.), a különféle menetek, lakodalmas, temetési, stb., de különösen kí
vánatos, hogy minden vidékről egy téli csoportozat vétessék fel bundákban, mellesekben és 
ködmenekben, mert jelenleg még oly nagy bunda- vagyis szőrmés gyűjtemények kiállítása 
szekrényekben a lehetetlenséggel határos, nem lehetvén a dúrovarok és molyok ellen megvé
deni, s így felette kívánatos, hogy ezen szép és kiválóan festői népviseletek, legalább jó szí
nezett fényképekben és albumokba rendezve adassanak át az utókornak.” (Xántus 1892. 
309.) Jelenleg a fényképgyűjtemény az ázsiai felvételek mellett 21 magyar tárgyú általa gyűj
tött fényképet őriz.5

Xántus munkásságát áttekintve egyrészt az érdemel figyelmet, hogy fontosnak tar
totta a fényképek gyűjtését is (mivel nem elégedett meg a tudományos leírás és dokumentá
lás egyetlen változatával), másrészt az, hogy a hétköznapi munkát és az ünnepi szertartások 
jellemző mozzanatait egyaránt fontosnak ítélte. Mindezek ellenére a hétköznapi munka fény
képen történő megörökítése még évtizedekkel később sem magától értetődő. A fényképgyűj
teményt érintő tevékenysége egészében arra utal, hogy a fotográfiában rejlő lehetőséget 
számba vette.

Hasonlóan vélekedett a fényképek jelentőségéről a tudományos megismerésben és 
dokumentálásban Xántus utódja, Jankó János is. Nemcsak jeles kutató volt, hanem -  mint 
elődje -  ő is jól rajzolt, azonban Jankó már aktív fotográfus, saját gyűjtéseinek tetemes há
nyada fénykép, összesen 538 felvételét őrzi a gyűjtemény.6 Első felvételeit 1890-ben Kalo

3 EAD 162/1872.
4 Ezekben az években a megjelölés színezett felvételekre értendő. A mai értelemben vett színes fényké

pezés a 20. század harmincas éveinek második felétől számítható.
5 Ltsz.: 963-987; 990.
6 Ltsz.: 1 és 66147 között több részben, 270192-270195 és 312208.
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taszeg-monográfiájának adatgyűjtésekor készítette. A kötetben a felvételek még csak átrajzolt 
formában jelentek meg, ezeket id. Jankó János készítette (Ja n k ó  1892a). 1893-ban Torockón, 
később a Jászságban és a Balaton környékén készített fotókat. Véleményét a fényképekről ké
sőbb így összegezte: A fotográfiák „úgy az anthropológiai typusokat, mint a tárgyak haszná
latát, valamint e népek életének természetadta kereteit is bemutatják s a gyűjteményt a leg
elevenebben illustrálják” (JANKÓ 1902e. 60). Kiállításain és előadásain a szemléltetésnek s 
ezek között a fotográfiának mindig jelentős szerepe volt,7 az illusztrációk fontosságát külön 
hangsúlyozta. Munkásságában nyomon követhető az a váltás, amely ebben az időszakban zaj
lott a nyomtatott sajtóban: a rajzok mellett megjelentek a fotográfiák is. Kalotaszegi monog
ráfiájának megjelenésekor nem volt mód a fényképek közlésére, később, például a Torockó- 
kötetben már néhány megjelent (JANKÓ 1893a).

A Néprajzi Osztály megszervezését követően az önálló fényképgyűjtemény megala
kítását a fényképek jelentőségének e korai felismerése tette lehetővé. A néprajzi gyűjtemény 
Csillag utcába költözésével lehetővé vált a tárgyak szakszerű, műtárgyvédelmi szempontból 
megfelelő kezelése, rendszerezése, bemutatása, és megvalósulhatott a folyamatos gyűjtés. 1894- 
ben került sor a gyűjtemény sorsát nagymértékben befolyásoló fénykép-laboratórium létesíté
sére és egy fotólaboráns, Szabadszállásy János alkalmazására (Szemkeő 1997a. 65).

Jankó Jánost közben megbízták az Ezredévi Országos Kiállítás néprajzi falujának 
létrehozásával. E munkák folyamán fényképeket is készített és gyűjtött az itt élő népcsopor
tok házairól és viseletéiről. E felvételek alkotják a fényképgyűjtemény magyar anyagának el
ső nagyobb, egységes sorozatát. Ekkor került sor egy fényképezőgép megvásárlására is. Jan
kó a Néprajzi Osztály gyűjteményeinek állapotáról szóló 1894. II. negyedévi jelentésben szá
molt be arról, hogy „Ügy a háztípusokról, mint a belső berendezésekről, valamint a costu- 
meökről helyenként teljes fényképcsoportozatot készíttettem s a hazai etnográfia ezen rend
szeresen készült kollekcziója ma már mintegy 300 darabból áll s még nincs befejezve. Ezen 
gyűjtemény összeállítása azonban csak úgy vált lehetségessé, hogy a méltóságos igazgató úr 
szives engedelmével a vezetésem alatt álló Osztály számára egy néprajzi felvételekre kiváló
an alkalmas, teljes berendezésű fényképkészüléket szerezhettem be.” (JANKÓ 1894b. 372.)

A beszámolókból nyomon követhető az önálló gyűjtemény kialakításának menete 
is. Megbízatása után fél évvel már ezt írhatta: „be van fejezve az irattár, a könyvtár, a fény
képtár rendezése, mindegyiknek meg van a maga rendszeres jegyzéke s ezek elkészítése min
den segítség nélkül elég időt vett igénybe. Egyidejűleg meg kellett kezdenem az új nagy gyűj
temény-katalógust a czédula-szakjegyzékkel is, mely a gyűjtemények rendezésével és felállí
tásával párhuzamosan halad, s melyben mintául a berlini K. Museum für Völkerkunde leltá
ra szolgál.” (Jankó 1894b. 372.)

A fényképgyűjtemény tényleges létrejöttéről, önállóságáról tehát 1894-től kezdődő
en beszélhetünk, amikor Jankó Jánosa néprajzi tárgyakat a fotográfiáktól elkülönítette. Ezt a fénykép
gyűjtemény leltárkönyvi bejegyzésének időpontja is megerősíti (ltsz.: F 1 -  Magyar ház -  Kis
korpád, Somogy megye 1894). Az ezredévi kiállításra készülve szaporodhattak föl a Népraj
zi Osztályon olymértékben a fotográfiák és a negatívok, hogy célszerűnek látszott valamifé
le rendteremtés, ezért kapott a fényképgyűjtemény külön leltárkönyvet. (Ebbe jegyezték 
egyébként a fényképeken kívül a rajzokat és nyomatokat is egészen 1949-1950-ig.) Érdekes 
módon Semayer Vilibáld Jankó János halálakor irt összefoglalójában 1895-öt jelöli meg a

7 Lásd Ethnographia 1899a. 168.
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gyűjtemény kialakításának éveként: „1895-ben s részint a millenniumi évben [...] ráér arra, 
hogy a kiállítási falu előkészítésében résztvegyen a végrehajtó bizottság kiszállásaiban (ekkor 
vetvén meg fényképgyűjteményünk alapját)” (Se m a y e r  1902d. 119). A Jankó által pontosan 
vezetett nyilvántartás szerint azonban 1894 a fényképek önálló gyűjteménnyé válásának éve.

Jankó János a Néprajzi Osztály fejlesztésének programjában legelső feladatként a 
Magyarország területén élő népcsoportok életviszonyait bemutató néprajzi tárgyak gyűjtését 
jelölte meg. Emellett azonban nagy súlyt fektetett az Európán kívüli gyűjtemények fejleszté
sére is (Sel m e c zi K o v á cs  1989. 10). Az 1894-ben kidolgozott tízéves program a nemzetisé
gek „főtörzseinek” kutatását is célul tűzte ki „egy kicsiny, de válogatott typus-gyűjtemény” ré
vén, hogy a népcsoportok kulturális jellemzőinek összehasonlítása s a változások stb. leírha
tók legyenek. Ez nem valósult meg, bár az előtanulmányok, így a fényképsorozatok is elké
szültek. Jankó részt vett azokban az összehasonlító kutatásokban is, melyek itthon és az Ob 
mentén folytak, mert mint kifejti „hogy a magyarság ethnographiáját megértsük, történeti 
ethnographiára van szükségünk, mely az őstörténeti vonatkozásokat kimutatja”. 8 E kutatá
sok fényképes dokumentációja a gyűjtemény nagyszámú halászati és antropológiai felvétele. 
Jankó a Zichy-féle 3. expedícióban etnográfiai és antropológiai kutatásokat végzett: a finn
ugor nyelvcsalád népei közül a „három csúcsnép” (magyar, finn, osztják) által lakott terület 
legkeletibb pontján az „osztják tárgyi néprajz typológiájának” összeállítására törekedett.9 
Összehasonlító kutatásai során mintegy 150 fotográfia, továbbá rajzok, jegyzetek születtek. 
Igyekezett minél pontosabb, megbízhatóbb módon rögzíteni a látottakat, ezért egymást ki
egészítő technikákat alkalmazott. A fényképfelvételeket a helyszínen maga dolgozta ki.10 
A Magyar Földrajzi Társaság ülésén 1899-ben előadást tartott az osztjákoknál tett utazásáról, 
melynek folyamán „számos fényképfölvétel is bemutatására került”.11 A Magyar Nemzeti 
Múzeumban az expedíció tárgyaiból rendezett kiállításon is láthattak az érdeklődők fotográ
fiákat: „a temetkezési formákat fényképfelvételek”12 ismertették. Az útról 1897-ben -  ma
gyar és francia nyelven -  megjelent díszalbum (Z ic h y  1897) anyagáról Jankó János ezt írja: 
„A gyűjtemény két részből áll, fényképekből és tárgyakból, melyek egymást kölcsönösen ki
egészítik. E szerint a leírás szintén két részből fog állani; a keretet a fényképek leírása adja 
meg, melyet a száraz jegyzékszerű felsorolás helyett a kaukázusi népek rövid áttekintő leírá
sába illesztettem be. E fényképek átlapozása minden részletező leírásnál [...] jobb, vagy leg
alábbis szemléltetőbb képet nyújt a kaukázusi népek lakóhelyéről.”13 Jankó útja során múze
umokban kiállítási vitrineket is fényképezett, ezek a felvételek a korabeli kiállítási gyakorlat 
dokumentumai.14 A fényképgyűjtemény Zichy-expedícióhoz kötődő képanyagának egy része 
-  eltekintve a Jankó által készített felvételektől -  vásárolt felvétel, de az expedíció tagjai kö
zül is volt, aki vitt magával fényképezőgépet, s dokumentálta az út állomásait. Mivel Jankó 
János maga is fényképezett, és nem csak vásárolt felvételeket a gyűjteménynek, a pozitív ké
pek mellett az eredeti negatívok megőrzését és gyűjtését is elengedhetedennek tartotta. Ez

8 NMI 61/1896. Jankó János javaslata a Néprajzi Múzeum elhelyezésére és szervezetére. Idézi Szemkeó 
1997a. 76.

9 EA 24876. Jankó János levele, Szentpétervár, 1897. X. 27. Idézi Kodolányi 1997c. 49-50.
10 Az Irtis és az Ob folyón utaztakor, a Jtajütben végezte a fényképek kidolgozását” (Kodolányi 1997c 53).
11 E t h n o g r a p h ia  1899b. 167.
12 Ethnographia 1899a.
13 EA 24876. Jankó János levele, Szentpétervár, 1897. október 27.
14 Ltsz.: 5571-5572, 9972-9973, 9976, 9979, 9981-9991,14897-14899, 14907, 14909-14921.
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a tudománytörténetileg fontos felismerés és az ennek nyomán kialakított gyakorlat hívta élet
re a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményét, mely Magyarországon és nemzetközi viszony
latban egyaránt a legkorábban alapított fényképarchívumok egyike.

Jankó mint az intézmény vezetője a magyar és nemzetközi gyűjtemények számára 
értékes kollekciókat szerzett meg, melyeknek a fotográfiák is szerves részei voltak. A gyűjte
mény gyarapodása az Ethnographiában, majd a Néprajzi Tár időközben megindult saját fo
lyóiratában, a Néprajzi Értesítőben közzétett kötelező negyedéves jelentésekben követhető 
nyomon. A korai időszakban több jelentős fényképsorozat került a gyűjteménybe, Így 1900- 
ban Pápai Károly felvidéki és Északnyugat-Szibériából származó, kétharmad részben antro
pológiai felvételeket tartalmazó hagyatéka. Pápai többi képe a természeti és épített környe
zetet (templom, palóc ház, csűr, szobabelső, kemence, vízimalom stb.) örökíti meg riportsze
rű dokumentumfelvételeken. Pápainak összesen 267 felvételét őrzi a gyűjtemény.15 Teleki 
Sámuel néhány délkelet-afrikai fényképéről, melyeket özvegye ajándékozott a múzeumnak a 
Néprajzi Értesítő 1900. évi jelentése is beszámol, e felvételek azonban ma nem találhatók 
meg a gyűjteményben (Telekiről lásd B o r so s  1998). Fenichel Sámuel 22 új-guineai, melané- 
ziai fotográfiai gyűjteménye16 is ekkor kerül a múzeumba. Az alapgyűjtemény része volt az 
az eredetileg több mint 50 felvételből álló sorozat is, amelyet 1889-ben készített Vikár Béla 
Somogy megyei gyűjtőútján a kíséretében lévő felesége. Ma a fényképgyűjtemény 23 darabot 
őriz e sorozatból (ltsz.: 1559-1581). A felvételek elsősorban a viseleteket örökítették meg: 
„férfiaknál és nőknél, házasoknál és házasulandóknál korkülönbség szerint, és részben a há
zakat, a használati tárgyakat és a népet munkája mellett” (V ik á r  1891. 118). Nem csupán ün
nepi, hanem utcai, hétköznapló vagy archaikus öltözetet is láthatunk a felvételek között, mint 
például a fehér gyász vagy a nők homlokát, száját eltakaró kendő ábrázolása.

A gyűjtemény nem magyar anyagának ekkor már részét képezték Biró Lajos új-gui
neai felvételei, továbbá a Néprajzi Missio anyaga is, amelyeket a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium segítségével vásárolt a múzeum.

Biró Lajos Fenichel Sámuel megkezdett tudományos munkáját folytatta Uj-Guineá- 
ban. A néprajzilag feltáratlan terepen megszakítás nélkül eltöltött hat év alatt az eredetileg 
természettudós Biró értékes megfigyeléseket, feljegyzéseket végzett a tárgyi és szellemi kul
túra egészére vonatkozóan. Gyűjteménye anyagának szerves részét képezik fényképfelvéte
lei, szám szerint 341.17 Biró Lajos ennél többet fényképezett, azonban az ottani rendkivül 
kedveződen klíma következtében lemezei közül nem egy már a helyszínen megsérült, tönkre
ment. Néhányat pedig -  mivel anyagi gondjai voltak -  pénzzé tett. Ezeket egy német keres
kedő vásárolta meg, aki a berlini múzeum számára gyűjtött anyagot. Biró Lajos felvételei azért 
is különösen értékesek, mert részletes tudományos feljegyzések kísérik őket (Bíró 1987).

A millennium idején láthatta a nagyközönség a Néprajzi Missio-kiállítást, amely
nek anyaga Ribényi Antal plébános felkérőlevelei alapján érkezett 1896-ban „Észak-Afriká- 
ból és a Közel-Keletről, ezenkívül nagyobb számban Afrika más tájairól, Kínából, Indiából,

15 Ltsz.: 1916-1977, 1982-2044, 2074-2081, 2129-2135, 2158-2176, 2178-2189, 2191-2217, 2220- 
2230, 2236-2244, 2246-2263, 3884, 14883-14892, 66098-66104, 77036-77038.

16 Ltsz.: 3022-3023, 3026-3027, 3031-3033, 3035-3038 ,3040-3050 .
17 Ltsz.:1476-1491, 1493-1498, 1500-1502, 1504-1507, 1513, 3052-3056, 3060-3063, 3065-3067, 

3069, 3859, 3883, 3895, 4222, 7183, 9070-9082, 15279-15309, 15346-15489, 15495-15570, 
16048-16061, 270227-270228, 283951-283952.
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Mexikóból és Dél-Amerikából” (FöZY 1996a. 2). A 6000 tárgyból álló gyűjteményhez több 
mint 600 fénykép tartozott18 A felvételek a katolikus missziók közösségeinek életét, a helyi 
lakosság mindennapjait, kultúráját dokumentálják, de találhatunk közöttük nemzetközi vi
szonylatban jelentős műtermekben készült felvételeket is.

A fényképgyűjteményben Jankó működése idején még egyenlő arányban voltak a 
magyarországi és az azon kívülről származó felvételek. Igazgató őri tevékenysége alatt (1894 
és 1902 között) a fényképgyűjtemény teljes anyaga 3043 tétel volt. 1240 felvételt az intéz
mény munkatársai készítettek és adtak le, 915 vásárlás útján, 888 felvétel pedig ajándékozás 
révén került a gyűjteménybe. A Néprajzi Értesítő 1901-ben Bátky Zsigmond összeállításában 
részletesen beszámolt a gyűjtemény magyarországi anyagáról. A felvételek száma 1900. de
cember 31-én 1576 volt. Ebből magyar (27 megyéből és a Székelyföld 146 községéből) 913, 
német (13 megye 23 községéből) 134, tót (15 megye 25 községéből) 223, oláh (12 megye 
és Erdély 48 községéből) 134, szerb (4 megye 9 községéből) 57, bolgár (1 megye 2 közsé
géből) 39, rutén ( 2 megye 7 községéből) 37, vend (2 megye 4 községéből) 14, horvát (1 
megye 1 községéből) 1, cigány (3 megye és Erdély 4 községéből) 24 (BÁTKY 1901b. 15-16).

Bátky Zsigmond 1902-ben összegezve az eredményeket ismét beszámolt a gyűj
temény helyzetéről, a gyarapodás módjáról és a magyar anyag összetételéről. „Fényképgyűj
teményünk magyar csoportja mintegy 2000 képből áll. Nagyjában háromfélék: ú. m. anthro- 
pologiai typusok, épület és ruházati felvételek. E gyűjtemény kitünően egészíti ki tárgyi 
gyűjtésünket. Ott, a hol a tárgyak gyűjtése megszűnik, kezdődik a rajzolás, a fényképezés. 
Talán felesleges is mondanom, hogy eddigi fényképanyagunk jórészt a Néprajzi Osztály je
lenlegi tisztviselőinek felvételeiből áll, csak egy kis része került más úton osztályunkba.” 
(Bátky 1902a. 356.)

A magyar felvételeket gyarapította az Ezredévi Kiállítási Igazgatóság adománya
1900-ban ( N é p r a jz i É r te sít ő  1900), összesen 182 felvétel,19 főleg település-építkezés és vise
let témakörben. A kor szokásához híven a viseletek szinte minden esetben ünnepi öltözetek, a 
házfelvételek pedig többnyire külső felvételek. A képek szerzői neves fotográfusok: Schabinsky 
és Tsa (Miskolc), Rupprecht foto (Sopron), Knebel Jenő (Debrecen), Sziget I. fotó Székesfehér
vár, Fekete fotó Nagyvárad, Sochán Pál (Turócszentmárton) Ferenczi Lukács (Székelyudvar
hely), Plohn Illés (Hódmezővásárhely), Chylinsky György (Debrecen), Vörös Kálmán.

Az ennél kisebb, néhány darabból álló sorozatok között is találunk jelentős, a tu
dománytörténetben később több ízben fontos szerephez jutó fényképeket. Ezek közé tarto
zik a kolozsvári Dunky fivérek öt felvételből álló riportképsorozata, amely a bánffyhunyadi 
Kudor Kata lakodalmán készült, és a leltárkönyvi bejegyzés alapján feltehetően Bátky Zsig
mond hozta kalotaszegi útjáról (ltsz.: 1766-1767, 1769-1771). A felvételeket Gyarmathy 
Zsigáné rendelte, hármat közülük saját írása kíséretében Kalotaszegi lakodalom címmel meg is 
jelentetett (Vasárnapi Újság 1895. 42. évf. 38. szám 625-626). A nevezetes Dunky-felvételek 
közül a menyasszony közszemlére tett kelengyéjéről készült fénykép szolgált mintául a Nép
rajzi Múzeum jelenlegi magyar állandó kiállításán látható esküvőt és lakodalmat bemutató te
rem berendezéséhez, a csetenyés szekérről készült felvétel pedig élethű nagyításban látható

18 Ltsz.: 1020 és 184024 között több részben, elszórtan.
19 Ltsz.: 953-962,1010-1014,1774,1805-1827,1845-1846,1864-1897,1899-1904,1907-1925,1978- 

1981, 2045-2051, 2058-2073, 2085-2087, 2089-2102, 2104-2119, 2122-2128, 2146-2157, 2877- 
2882, 4084-4087, 4089, 4091-4092.
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ugyanitt. A Dunky-műteremből összesen 16 felvétel van a gyűjteményben, egyet 1980-ban 
Kodolányi János gyűjtött.20

Ebből az időszakból említésre méltó még Szinte Gábor főgimnáziumi tanár rend
kívüli miniszteri segélyből vásárolt, a székely ornamentikát feldolgozó 327 felvételből álló 
kollekciója.21 Ekkor kerülnek a gyűjteménybe Bátky Zsigmond kalotaszegi fényképei22 és a 
Dom Martin párizsi kereskedőtől származó madagaszkári sorozat,23 továbbá Divald Kornél 
120 felvidéki,24 König György 90 hortobágyi és erdélyi25 Timkó Imre 179 dunántúli,26 Mó
ricz Zsigmond 28 Szatmár megyei,27 Kőris Kálmán 123 Borsod megyében és Csíkszentim- 
rén készült felvétele.28

Nemzetközi kapcsolatok és magánszemélyek ajándékozásai révén további kollekci
ókhoz jutott a gyűjtemény: Festetics Rudolf csendes-óceáni utazásain készült 441 felvételé
hez,29 Torday Emil 82 afrikai képéhez,30 Baráthosi Balogh Benedek japán képes albumá
hoz,31 Zichy Jenő 337 ázsiai32 és Bán Aladár finnországi képanyagához.33 A Néprajzi Osz
tály saját fényképeiért cserébe kapta a chicagói Field Múzeumtól a Szumátrán, Kelet-Indiá- 
ban, Borneón és Fülöp-szigeteken készült 146 fotográfiát.34 Ez utóbbiak elsősorban a szige
tek népcsoportjait veszik számba, de az életmódra vonatkozó fényképeket is találunk közöt
tük. Csereképpen kapott kollekció volt Löffler Manó 70 darabos Elő-India kézműves termé
keiről (textil, fazekasság, ezüstművesség) készített tárgyfotója.35 A cserefényképekre vonat
kozó egyre gyakoribb kérések arra utalnak, hogy más múzeumokban is fontosnak tartották és 
gyűjtötték a fényképeket. A fotográfia használata a múzeumi gyakorlatban és a kutatás során 
világjelenséggé vált.

A minisztérium támogatta Garay Ákos Tolna megyében és a szlavóniai magyarság 
körében végzett tanulmányait. Garay Ákos fényképein a pásztorok viseletének régies voná
sait örökítette meg. Felvételsorozatot készített a szlavóniai falvakról (Kórógy, Szendászló 
stb.) is. A képeket írásos gyűjtésekkel is kiegészítette. Felvételeiből többtucatnyit közölt

20 Ltsz.: 5701-5706, 284896, 285064-285066.
21 Ltsz.: 3070 és 126354 között több részletben.
22 Ltsz.: 1664-1731, 1733-1764, 3447-3602.
23 Ltsz.: 3603-3605, 3609-3613, 3618-3644, 3646, 3648-3657.
24 Ltsz.: 1586-1588,5642,5689-5697,6187-6196,7007-7039,10384-10390,12201-12218,15750- 

15760, 51676-51680, 51719, 55611-55630, 285080-285081.
25 Ltsz.: 4095-4102, 4793-4805, 4809, 4817, 4819, 4821-4844, 7040-7080.
26 Ltsz.: 6638-6668, 6870-6891, 6894-6916, 8696, 9467, 9838-9857, 9859-9887, 9909-9936, 

10102-10122, 65968-65970.
27 Ltsz.: 10068-10094.
28 Ltsz.: 8619-8670, 12696-12735, 55592-55596, 66000-66008, 66025-66032, 296669, 296684- 

296690, 296702.
29 Ltsz.: 5651-5668, 5686, 5698-5700, 5714-5715, 5729-6134, 6292, 6306-6307, 6431, 6613, 

270229-270234.
30 Ltsz.: 11746-11827.
31 Ltsz.: 6716-6720, 6754-6851, 60205-60217.
32 Ltsz.: 925 és 184010 között több részben.
33 Ltsz.: 5487-5491, 7692-7742, 19558-19564, 19566-19571, 19573-19575, 19577-19593, 19595- 

19602.
34 Ltsz.: 12743-12771, 12773-12785,12787-12811, 12813-12861, 12863-12892.
35 Ltsz.: 12893-12962.
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( G a r a y  1911; 1936). Magyarország távoli, félreeső területein a kultúra régies elemeit ke
reste és fényképezte, idős pásztorembereket, akik még hordták a régi öltözetdarabokat, haj
viseletet, és egész mentalitásuk, megjelenésük összességében is a régi világra emlékeztetett. 
Portrésorozatai a későbbi évtizedekben kiteljesedő szociográfiai irányzat előfutárai. Port
réi művészi erejűek, noha tudományos szándékkal készültek.36 Ennek az irányzatnak azon
ban olyan neves folytatói lesznek, mint Györffy István, Gönyey Sándor, Márkus Mihály, 
Molnár Balázs.

Sebők Samu főgimnáziumi tanár a Néprajzi Tár anyagi hozzájárulásával, külső 
munkatársként fényképezett 1904-ben, elsősorban Fogaras vármegyében. A fényképsoroza
tok mindig két példányban készültek (az egyiket a Néprajzi Tár kapta, a másik saját tulajdo
nában maradt). Ez utóbbi kollekció darabjait a helybeli településnek ajándékozva vidéki mú
zeum alapítását, létrehozását tervezte. Sebők Samunak a Néprajzi Tár igazgatóságával 1904 
és 1906 között folytatott levelezéséből kiderül, hogy eredetileg Semayer Vilibálddal egyezett 
meg abban, hogy az osztály neki fotografálógépet ad kölcsön, folyamatosan fényképlemeze
ket küld, és megtéríti azokat a költségeit is, amelyek a fényképezés során fölmerülnek (fuvar
díj, az őt kisérő diák és saját ellátása a távolabbi utazások alkalmával, sötétkamra igénybevé
tele a lemezek ki- és behelyezésekor, az előhívás és a kópiák elkészítésének díja a helybeli 
fényképésznek, csomagolási és postadíj). Ennek fejében Sebők vállalta, hogy az ország távo
li pontján, Fogaras és Nagy-Küküllő vármegye románok által lakott falvaiban készít felvéte
leket. Egy idő után a Néprajzi Tárnak terhes volt a második példány költségeit fedezni. Se
bők viszont enélkül valószínűleg nem vállalta a munkát. Pedig ígéretét teljesítette, 26 falu
ban készített összesen 119 felvételt, elsősorban ünnepi viseletét és építkezést.37 Az általa fel
keresett falvak közül 16 faluból máig nincs más fényképünk, csak ez a 70 Sebők-felvétel.

Madarassy László a kecskeméti városi múzeum megbízásából 1905 és 1906 között 
tanulmányozta a kecskeméti puszta életét, bár felvételei már 1904-ből is vannak. 1912-ben 
jelent meg a Nomádpásztorkodás a kecskeméti pusztaságon című könyve, melynek ajánlásában ki
fejti, hogy lényegében három adatforrás gyűjtésére törekedett: tárgyi és nyelvi anyag, továb
bá fényképek készítésére, amely „megállapodás szerint a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztá
lyába került” (M a d a r a s sy  1990. VI). Fényképeinek másik, nagyobb csoportja a pásztorfara
gás témaköréhez kapcsolódik, de kisebb cikkeihez szintén készített fényképeket (kiskunsági 
szélmalmok, aratókoszorúk). Semayer Vilibáld mint a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Főfelügyelőségének megbízottja főfelügyelőségi jelentéseiben többek között Madarassy Kecs
kemét környékén készített száznál több felvételének a Néprajzi Osztály fényképei közé ikta
tásáról ír.38 Madrassytól az 1905 és 1937 közötti időszakból, de főleg az 1920-as évek elejé
ről 439 felvétel található a gyűjteményben.39

A szerveződő vidéki múzeumok mindennapi gyűjtési munkáját segítendő született 
meg 1906-ban Bátky Zsigmond Útmutatója, mely kitér a fényképezésre is. Eltérően a korábbi 
gyakorlattól -  amikor csak a díszes, ünnepi tárgyakat gyűjtötték -  Bátky a „jelentéktelennek

36 Ltsz.: 11505-11702,17437-17441,17443-17444, 17447,17449,17451,17533-17570, 23108-23113, 
65701-65726, 66421-66467, 68661-68676, 70671-70672, 117501.

37 Ltsz.: 6478-6484,6486-6506, 6508, 6599-6612,6615-6622, 7184-7207,7237-7243,7360-7371, 
7498-7510, 7566-7575, 7579-7580.

38 NMI 66/1905.
39 Ltsz.: 7230 és 73658 között több részben, elszórtan.
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látszó”, a hétköznapi élet, a gazdaság eszközeit, sőt a „szegényes”, „hányt-vetett” tárgyak be
szerzését emelte ki. Külön fölhívta a figyelmet a helyi jellegzetességekre. Pontos utasításokat 
adott arra, hogyan használják a fényképet a gyűjtés közben (mikor, mit, miért és hogyan fény
képezzenek):

-  Az olyan tárgyakról, amelyek nem vihetők a múzeumba (épület, malom stb.) átfo
gó, két nézetből készített, külső-belső felvétel készüljön, különös figyelemmel a 
földrajzi környezet, a táj és az épület, a telek és a ház, a ház és a gazdasági épüle
tek kapcsolódására. A földrajzi adottságok, domborzati viszonyok érzékeltetése is 
csak fényképekkel lehetséges. Olyan teljességre kell törekedni, hogy a táj ökológi
ai keretei megragadhatók legyenek.

-  Meg kell örökíteni az építmények típusait. „Magától értetődik, hogy nemcsak egy 
házról készítünk felvételt, hanem többről, régiekről, újabbakról, lehetőleg minden 
típusról, ha szükségesnek tartjuk, a házak, kapuk stb. egyes részleteiről is.”

-  „Minél több anthropológiai képet a megyét lakó népesség különböző községeiből 
s csak ezek után következik maga a tárgyi gyűjtemény.” (BÁTKY 1906a. 21.) Az em
berekről kétféle nézetben arcképfelvételeket kell készíteni az elfogadott tudomá
nyos szempontoknak megfelelően, életkor s a főbb leíró jellegek megjelölésével, a 
„törzsökös családok tagjairól nem és életkor szerint”.

-  A „népéleti jelenségek” (lakodalom, mezei munkák, tilolás, gyerekjátékok stb.), és 
a népviseletek megörökítése szintén elengedhetetlen, bár összességében kevés uta
lást találunk, amelyben ez utóbbi témának a fényképezésére szólít fel (BáTKY 
1906a).

Az útmutató a fényképek nyilvántartásával kapcsolatban is tartalmaz muzeológiai 
tanácsokat, így például külön fényképleltárkönyv használatát írja elő, a tárgyak azonosítására 
szolgáló leltári kartonok fényképeit (a nyilvántartási képeket) elválasztja a helyszíni fényké
pek gyűjteményétől, szól a diapozitívok és sztereoszkópok szükségességéről is.

1909-ben a Néprajzi Értesítőben kérdőív jelent meg a néprajzi gyűjtés országos, 
szakszerű kiterjesztése érdekében. A kérdőívet minden valószínűség szerint Semayer Vilibáld 
készítette, a cél a Néprajzi Osztály munkájának szervezett kiterjesztése volt (SZILÁGYI 1984a). 
A kérdőívben a korszerű dokumentálás lényeges, nélkülözhetetlen részeként jelenik meg a 
fénykép. Az ábrázolás, megjelenítés, szemléltetés ugyanolyan fontos eleme, mint amilyen a 
térkép vagy maga a néprajzi tárgy: „minden egyes községről egy-egy ilyen, térképekkel, fény
képekkel s tárgyakkal hitelesített [...] kérdőívvel” kell rendelkeznie a tudománynak (N É P R A J 

ZI É r t e s í t ő  1909b. 249). Bátky Útmutatóját a Néprajzi Értesítőben pár évvel később megjelent 
kérdőívvel összevetve nem hagyható figyelmen kívül a két javaslat szemléletbeli különböző
sége. A Néprajzi Értesítő a munkavégzést és az azt követő, hozzá kapcsolódó ünnepeket ja
vasolja megörökíteni, tehát az események, a cselekmények kerültek előtérbe, míg Bátkynál -  
a mű címének megfelelően -  a tárgyak a főszereplők (környezetükből kiszakítottan). A Nép
rajzi Értesítő a 122 pontba sűrített témajavaslat-jegyzékből 39 esetben találta fontosnak, hogy 
fénykép készüljön, s ebből 25 alkalom a jelenetek fényképezése. A csak verbálisán leírható 
témakörökön túl, mint például a mese, monda stb., nem tartották lehetségesnek vagy fontos
nak a fényképezést a terhesség, szülés, gyermekágy, atyafi-látogatások, a kicsi gyermek, reg
geli, ebéd, betegség, népi igazságszolgáltatás, a paraszti kiskert virágai vagy a mesemondás
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körülményei témaköröknél. Itt szándékosan azokat a témákat említem, amelyekről azután a 
későbbiekben valóban nem is készült fénykép, legföljebb kivételesen. E területek a fénykép
gyűjtemény hiánytémái. (Megvalósíthatatlan volt például az a javaslat, amely az embertani fel
vételeknél -  igaz, csak a lakosság 5 százalékánál -  „lehetőleg 2-3 egészen meztelen fénykép” 
készítését ajánlotta ( N é pr a jz i É r t e s ít ő  1909b. 249).

Jankó halálát követően az antropológus Semayer Vilibáld vette át a Néprajzi Osz
tály vezetését.40 Nézetei a fénykép jelentőségéről ellentmondásosak: mig 1903-ban azt fejte
geti, hogy „valamely ország lakosságának antropológiai felvételéhez a ma még tudományosan 
nem elemezhető fénykép [...] nem elkerülhetetlenül szükséges” (Se m a y e r  1903b. 99), addig 
egy évvel későbbi álláspontja szerint „éppen az ethnographus tapasztalja legélénkebben, hogy 
sok esetben még a merőben sablonos kép is többet mond, mint a le- és körülírások hosszú 
sora” (Sem a y er  1904b. 323). 1916-ban azonban ismét ezt olvashatjuk: „Régi követelménye 
végül a múzeumnak az is, hogy a közönséget ne csak nehezen érthető fényképekkel, hanem 
festményekkel tájékoztassák országunk földjének, népének szépségeiről” (S em a y e r  1916a. 8). 
Ez visszalépés a fénykép korábbi tudományos megítéléséhez képest, hiszen Sebestyén Gyu
la 1899-ben az Ethnographiában a katalógusokban megjelentetni javasolt fotográfiákról ír
ja: „[...] a katalógus használóinak mód nyujtatik, hogy a saját szemükkel lássanak a rajzolóé 
helyett. Mert a rajz a legjobb esetben is csak átírás, míg a fénykép pontos másolat.” (Se b e s 
t y é n  1899. 320.)

Semayer maga is fényképezett, mintegy 800 felvételét őrzi a fényképgyűjte
mény.41 Ezeknek egy része antropológiai, a többi különböző témákat örökít meg, jó néhány 
közülük igen jó, publikálásra érdemes fotográfia, többek között az ismert regösök, turka- 
járás, szénégetők.

A gyűjtemény gyarapodásához hozzájárult, hogy 1910-ben a Néprajzi Osztály 
tisztviselői személyzete, belső és külső munkatársai (Sebestyén Gyula, Solymossy Sándor, 
Beluleszkó Sándor, Györffy István, Ernyey József, Schmidt Tibold, Sztripszky Hiador, Divald 
Kornél, Garay Ákos, Kovách Aladár) s a néprajz vidéki művelői országos gyűjtésekre indul
tak. A kutatóprogramhoz készült az 1909. évi kérdőív. A gyűjtőmunka ez alapján és ennek 
szándékai jegyében folyt.

1917-ben vásárolta meg a gyűjtemény Haranghy György neves fényképész hagya
tékának egy részét.42 Haranghy anyagát három intézmény között osztották meg. A debrece
ni, hortobágyi felvételeket a helyi városi múzeum, a nem néprajzi jellegű -  feltehetően táj
képeket -  a debreceni egyetem földrajzi tanszéke, az erdélyi és egyéb néprajzi fotográfiákat 
a Néprajzi Osztály vásárolta meg. Haranghy felvételeinek tehát csak egy részét őrzi a múze
um, szám szerint 520 darabot.43

A fényképgyűjtemény anyagának gazdagítása céljából a Néprajzi Osztály nem szak
mai intézményekkel is megpróbált kapcsolatot teremteni, Így például a vasúttársaságokkal,44

40 A gyűjtemény gyarapodását -  vezetői működése alatt -  az 1. számú táblázat szemlélteti.
41 Ltsz.: 1590 és 66060 több részben.
42 NMI 21/1917. A debreceni városi múzeum igazgatója tájékoztatta a Néprajzi Osztályt a fényképész ha

gyatéka bírósági árverezésének időpontjáról, sőt pénz kölcsönzését is felajánlotta a vásárláshoz.
43 Ltsz.: 19662-19706, 19710-19711, 19714-19735, 19738-19838, 19840, 19843-19845, 19847-

19875, 20835-21029, 23532-23607, 24153-24181, 51131, 55489-55491, 65999, 66025-66032,
269601-269603, 290952.

44 NMI 28/1917.
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később az Országos Börtönügyi Múzeummal.45 Az 1917. évi jelentésben arról olvashatunk, 
hogy -  miközben a háború miatt a külső gyűjtés negyedik éve szünetelt az osztály a Ma
gyar Királyi Államvasutak igazgatóságától megkapta a MÁV tulajdonában megmaradt több 
ezer bérletkép másodpéldányát.46 A képek azonban sem a leltározott, sem a leltározatlan 
anyag között nincsenek.

A háborús eseményeket követően jött létre a margitszigeti hadikiállítás 1918-ban, 
amely szerb ásványi, növénytani, régészeti és néprajzi stb. anyagból állt, s amelyhez kétszáz 
fénykép is tartozott a tárgyak, festmények, nyomtatványok mellett. A felvételek többségük
ben a szerbek, ritkábban törökök, albánok, cigányok életének eseményeit örökítették meg, 
esetenként a katonaság front mögötti pillanatait. A fényképanyag egy részét 1958-ban Jugo
szláviának adták át.47

Magánszemélyek, feltehetően a Néprajzi Társaság tagjai, illetve a Néprajzi Értesí
tő olvasóinak vásárlásra felajánlott fényképei is gazdagították a gyűjteményt. Neves fényké
pészek is éltek ezzel a lehetőséggel, mint például Sochán Pál, Plohn József és Kankovszky 
Ervin.48 A hivatásos fényképészektől vásárolt színezett felvételek igen drágák voltak. Chylin- 
ski György debreceni fotográfus fekete-fehér felvétele 4 korona, az olajjal színezett 24 koro
na volt 1903-ban. A nagyított 30*40-es színezett képekért pedig darabonként 60 koronát 
kért (Chylinski 1903).Viszonylag hosszú ideig gyakorlat maradt, hogy fényképezőgépeket és 
fényképeket kölcsönzött a fényképgyűjtemény magánszemélyeknek,49 s önköltséggel pártoló 
tagokkal fényképeztetett. Ez egyrészt jelentős számbeli gyarapodást eredményezett, másrészt 
az ország jóval több helyéről jutottunk felvételekhez. E munkakapcsolat nem mindig volt 
problémamentes: befektetett pénzüket a Néprajzi Osztálytól nem könnyen, csak hosszadal
mas levelezés után tudták visszaszerezni a fényképészek, akkor is csak kompromisszumok 
árán.50 Ezért a fényképezést csak azok vállalták, akik megengedhették maguknak az átmene
ti anyagi ráfizetést, illetve komolyabb távlati terveket próbáltak megvalósítani, mint például 
Plohn József vagy Haranghy György. Utóbbi anyagi csődje következtében ingóságait is elár
verezték. Plohn fokozatos elszegényedéséhez közvetve a Néprajzi Osztály is hozzájárult. 
Plohn József többéves munkájának eredménye volt a Képek az alföldi magyar népéletből című 
képanyag, a kiadás azonban két esetben is Bátky egyértelmű, határozott elutasító magatartá
sa miatt hiúsult meg. A néprajzi szakirodalom máig adós a mű kiadásával. A Plohn által ösz- 
szeállított képanyag, azaz 622 felvételének másolata ma a fényképgyűjteményben található. 
Az eredeti negatívokat és pozitívokat a Hódmezővásárhelyi Múzeum őrzi. Ez a 622 felvéte
le is csak tevékenységének kisebb része. (Plohn életművével kapcsolatban lásd Plohn 1992.)

A gyűjtemény gyarapításával párhuzamosan folyt a muzeológiai feldolgozás. 
Semayernek a Néprajzi Értesítőben közzétett jelentései szerint vezetése alatt több ízben is 
rendezték a fényképgyűjtemény anyagát. „Újból rendezés alá került és felállíttatott az osztály 
fényképgyűjteménye” -  írja 1910-ben (Semayer 1910c. 275). Több ízben olvasható a szám-

45 NMI 38/1923.
46 NMI 56/1918.
47 NMI 139/1919. A hadikiállítás további tárgyi anyaga -  fegyverek, festmények -  a Magyar Hadtörténe

ti Múzeumba került
48 Lásd NMI 23/1903; NMI 55/1909; NMI 48/1909; NMI 50/1921.
49 Például Csurogi Leó újságírónak (NMI 185/1914), Kőris Kálmánnak (NMI 83/1916).
50 Lásd a levelezést az NMI 36/1905, a 21/1906, a 9/1907 és a 29/1909 iktatószámokon.
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Iák tételei között a „kartonra fölhúzás” (kasírozás) költsége is.51 A kasírozást az osztály labo
ratóriumában végezték minden felvételen. A pozitív képek ezért az 1930-as évekig egységes 
külleműek. Az első világháború alatt, amikor a múzeum zárva tartott, a rendkívüli ügyelet 
adta kényszerszünetet használták fel, hogy a revíziót elvégezzék (illetve csak a háborús álla
potok tették lehetővé, hogy elvégezhessék). „Olyan nagyszabású munkálat ez, mely két tiszt
viselőnket állandóan foglalkoztatja s melyre a mostani idő kínálkozott a legalkalmasabbnak, 
mikor tervszerű gyűjtést végeznünk úgy sem lehet.” (Semayer 1915a. 159.) A mintegy 30 000 
képet számláló fényképgyűjtemény anyagát, a magyar és etnológiai részt egyaránt földrajzi és 
szakmutatóval látták el. Elvégezték a magyar anyag nemzetiségi beosztását is. Az 1914-ben 
megkezdett munkát 1916 harmadik negyedévében fejezték be. A Néprajzi Osztály egészét 
érintő jelentős újítás volt, hogy a frissen leltározott anyagoknál „a tárgyak azonosságát az ed
dig is köteles leírásokon kívül a leltári cédulákra ragasztott fényképmásolatokkal is” igazolták 
(Semayer 1914b. 310). Ennek az időszaknak a legjelentősebb eredménye a vidéki múzeu
mokkal való együttműködés: a Néprajzi Osztály egyrészt fényképeket ad kölcsön kiállítások
hoz, másrészt duplumok készítésére kap lehetőséget.52

1919-től 1934-ig Bátky Zsigmond volt a Néprajzi Osztály vezetője. A háborút és 
a tisztviselőtelepi gimnázium épületébe költözést követően legfontosabb teendője a gyűjte
mények rendezése volt. A fényképészeti laboratórium felszerelését, a lemez- és fényképtár 
rendjét az elsők között igyekeztek megteremteni, hiszen a néprajzi kiállítás építése során 
(1927-1929 között) fokozottan szükségük volt fényképekre és diapozitívokra.

A háború utáni kedveződen gazdasági viszonyok a fotógyűjtemény számára éppen 
előnyt jelentettek: egy rendkívüli fényképanyag megszerzését tették lehetővé. A Néprajzi Osz
tály munkatársai 1921-1922-ben a kisvárosi és falusi fényképészektől a „potom pénzen [...] az 
üvegínségbe áruba bocsátott fényképlemez-anyagból” (BÁTKY 1926b. 46) több mint 20 000 
negatívot vásároltak, megmentve ezzel az anyagot a pusztítás elől. Ez ma a gyűjtemény egyik 
legnagyobb egységes kollekciója. Györffy István, Viski Károly, Madarassy László, Kemény 
György, Tóth János és id. László Gyula járták a műtermeket, és válogatták ki a megvételre al
kalmas anyagot. Györffy például a szerzői mutató kartonjai szerint Viski Károllyal majdnem 
négyezer, id. László Gyulával majdnem hétszáz darabot gyűjtött. Szilágyi Miklós szerint 
Györffy szerezte meg a sátoraljaújhelyi, a veszprémi, a pápai, az egri, a hatvani, az aszódi, a 
soproni, a csornai, a kapuvári, a túrkevei, a jászszentandrási, a jászberényi, a jászárokszállási, a 
jászapáti, a jászladányi, a gyomai, a tiszafüredi, a szolnoki műtermekből származó s az 1910-es 
években készített negatívokat, szám szerint 8735 felvételt (Szilágyi 1984c). A gyűjtést illető
en Bátky Zsigmond Zelesny Károly pécsi fényképészhez írott leveléből kapunk részletesebb 
tájékoztatást: „Tekintélyes gyűjteményünk [...] csak a múlt év folyamán is a hazai fényképészek 
lekötelező figyelme és példátlan áldozatkészsége útján mintegy húszezer darabbal gyarapodott. 
A közelmúlt időben csupán Pécs megszállottsága akadályozott abban, hogy gyűjtő útjaink so
rán az ön műtermét is meglátogassuk, mely [...] a minket érdeklő anyagban igen gazdag. [...] 
A múzeum tisztviselői szeretnének személyesen válogatni néhány száz darabot.”53

51 Lásd NMI 61/1911.
52 A székesfehérvári (MNI 76/1923), a Sopron és a Tolna megyei (NMI 109/1922) és a Kecskeméti Vá

rosi Múzeum kiállításaihoz adott fényképeket. A duplumok a szekszárdi és a debreceni múzeumból 
származnak (NMI 32/1917, NMI 62/1923, NMI 10/1924).

53 Lásd NMI 28/1922.
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A hagyományos néprajzi témák (például ünnepi férfi és női viseletek stb.) vizsgá
lata elképzelhetetlen ennek a műtermekben készült sorozatnak a megtekintése nélkül. Szilá
gyi Miklós jegyzi meg: „forrásértéküket az is növeli, hogy a nem »népviseletes« falvak öltöz
ködéséről alig van más dokumentációnk” (Szilágyi M. 1984c. 586). Ugyanakkor a vidéki 
fényképészektől begyűjtött üveglemezek komoly hiányossága, hogy nincsenek hozzá hiteles 
kísérő adatok, több esetben nem ismert a képen szereplők hovatartozása, nemzetisége, kora, 
a felvétel ideje stb. így a tudományos kutatásban csak fenntartással használhatók. A mai ku
tatási szempontok alapján az is felvethető, hogy hatalmas veszteség, hogy az országos gyűj
tést nem kísérte -  ha azt méreteiben nem is megközelítő -  a felvételek paraszti készítésű ins
tallációkkal kiegészített változatainak gyűjtése is. A nem paraszti eredetű fényképeknek 
ugyanis éppen ez a része az, amelyeken a fényképeket használók egyéni ízlése, tevékenysé
ge, mesterkedése megnyilvánult. A megrendelt képmásokhoz fűződő személyes viszony -  il
letve ennek tárgyakban megnyilvánuló formái -  ezek hiányában nem kutathatók. Az infor
mációk lényeges eleme ily módon elveszett. Ugyanakkor az is tudománytörténeti tény, hogy 
az anyag gyűjtői nem terepen, hanem műtermekből gyűjtöttek. A néprajz korabeli témakö
rei, érdeklődése is kizárta a keretezett világi képeknek -  mint nem hagyományos tárgyaknak 
-  a vizsgálatát. A fényképben Györffyék elsősorban a kutatás eszközét látták, új módszert, 
amelynek segítségével adataikat pontosabbá, megbízhatóbbá, átfogóbbá tették.

Ez az időszak a fényképgyűjtemény magyar anyagának gyarapodását tekintve ki
emelkedő, elsősorban Györffy István, Viski Károly és Gönyey Sándor tevékenysége eredmé
nyeként. „Fényképfelvételeket, köztük színes54 viseletképeket is, nagy mennyiségben készí
tettünk az ország különböző vidékein” -  írja Bátky az 1920-as évek eseményeit röviden ösz- 
szefoglaló áttekintésében (B á t k y  1926b. 46). A többiekhez képest még Bátky fényképeinek 
száma a legszerényebb: összességében alig haladja meg a 900 felvételt. 1899-ben Kalotasze- 
gen fotografált, 1903-ban Kovách Aladárral Tolna megyében (SZILÁGYI 1984c), később a Kis
alföldön ( F il e p  1974), majd Komárom, Borsod és Hunyad megyében, 1904-ben Göcsejben, 
1906-ban Borsod, 1907-ben ismét Komárom megyében, 1909-ben Karcagon, 1929-ben Dél- 
Afrikában, 1934-ben pedig Decsen. Felvételeinek főbb témái: település-építkezés és viselet.

A múzeum 1925-ben vásárolt meg Eugen Alexander szentpétervári kereskedő
től 567 általa gyűjtött felvételt.55 Ezzel összesen mintegy 1100 képe található a gyűjte
ményben. Ekkor leltározták be Kovách Aladár Baranya megyei (ltsz.: 55493-55537),56 
Luby Margit Szatmár megyei, Ernyey József Szerbiában készült, Palotay Gertrúd Pest és 
Nógrád megyei felvételeit, továbbá Baráthosi Balogh Benedek hazaérkezett szibériai anya
gát is.57 Baráthosi Baloghnak összesen 1402 felvétele van a gyűjteményben (a japán album
ról már korábban szóltunk).

Az osztály munkatársai közül a fényképekkel kapcsolatos teendőket (rendezés, 
meghatározás, leltározás előkészítése, leltározás, katalóguscédulák gépelése) Viski Károly,

54 Itt a színes fényképezés egy sajátos változatáról, a csak átnézeti képet adó autochrom felvételekről van 
szó.

55 Ltsz.: 24628-25136 és 50267-50371. Több ugyanezekről a helyszínekről való felvételt pedig az ő ne
ve alatt regisztráltak, ltsz.: 50595-50890.

55 Kovách Aladár összesen 151 felvételét őrzi a gyűjtemény (ltsz.:5466-5471, 11093-11166, 65741- 
65763, 270184, 270187-270188).

57 A szibériai anyag leltári számai: 14840 és 24001 között és 92805-92861 között.
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Gönyey Sándor és Szendrey Ákos végezték. 1926-ban kezdték meg a földrajzi katalógus,
1928-ban pedig a szakkatalógus munkáit (B á tk y  1926b; N éprajzi É r t e sít ő  1928a. 94). A fény
képészeti laboratórium elkezdte a műtermi felvételek levonatainak készítését, azonban kül
ső megrendelések is olyan mennyiségben érkeztek, hogy a laboratóriumra már-már elviselhe
tetlen terheket róttak, tehát a múzeum saját munkáit hátráltatták.

Noha a korszak legfőbb célja a tárgyak gyűjtése volt, a fényképek kerültek kény- 
szerűségből előtérbe, mivel a pénztelenség miatt a jelentősebb tárgyvásárlások lehetetlenné 
váltak. A fényképgyűjtemény gyarapodásának ezért ez az egyik legjelentősebb időszaka.

Ekkor lépett a Néprajzi Osztály munkatársainak sorába Gönyey Sándor, akinek 
fényképtermése Györffyéhez hasonlóan igen nagy. Bátky, Györffy és Viski tevékenysége mel
lett Szendrey Ákos és Gönyey Sándor munkássága sem hagyható figyelmen kívül, ha ennek 
a korszaknak szakmai eredményeit vizsgáljuk. Csak az ő munkásságukkal együttesen mérhe
tő föl vállalkozásaik egésze.

Györffy István58 egyetemistaként 1906-1907-ben készített felvételeit (nagykunsá
gi üvegnegatívjait a pásztorkodás és földművelés témakörben, néhány általa gyűjtött tárggyal 
egyetemben) 1907-ben vásárolták meg a gyűjtemény számára. De találunk ebből az időből 
Szatmár, Kolozs és Torda-Aranyos megyében készített fotográfiákat is. „A szó jogi értelmé
ben [...] 1909-től számítható az osztály munkatársának” -  írja Szilágyi Miklós (S zilá g y i 1984c. 
578). A gyűjteményben őrzött felvételeinek mennyisége óriási, 10 836 darab, de szintén 
rendkívül nagy számban kerültek a gyűjteménybe általa vagy az ő segítségével műtermi fel
vételek is (lásd az előzőekben).59 Rendkívül sokat utazott, ezért már az útvonalaknak a szám
bavétele sem egyszerű. Szilágyi Miklós az irattári jelentések, a gyűjtött tárgyi anyag és a fény
képek alapján rekonstruálta, mikor hol gyűjtött. 1909-ben „a löszépületek lefotografálása cél
jából” a Fejér megyei Válón, a Nagykunságban és a Tisza-melléken (Túrkeve, Kunmadaras, 
Püspökladány, Karcag, Kisújszállás, Tiszaszöllős, Tiszafüred, Mezőtúr), a debreceni, gyulai és 
pásztói vásárban. 1910-ben Hont megyében (Bakabánya, Litva, Teszér, Terény, Drégely- 
palánk, Lisó, Szuhány, Dacsólam, Nagycsalómia, Korpona, Bernece, Bagonya, Visk, Nádas, 
Egyházmarót, Ipolyság, Ipolykeszi, Hont, Zsember, Hídvég, Lontó, Öcsöd, Szénavár, Be- 
rencsfalu, Szeteharaszt, Kőkeszi); továbbá az egri, nagyváradi és a belényesi vásárban. 1911- 
ben Mezőlakon, a Duna menti Szerbiában, Bulgáriában és Romániában, a Fekete-Körös völ
gyében (Belényes, Köröstárkány, Körösjánosfalva, Magyarremete, Mérág, Tárkányka, Dragán- 
falva, Henkeres, Várasfenes, Belényessonkolyos, Magyarcséke, Gyanta, Kisháza, Tenke, Ten- 
kegörbed, Nagyszalonta, Szombatság, Nánhegyes, Belényesújlak, Vaskóh), Udvarhely megyé
ben „nagy gonddal fényképezett (főképp Ülkén és Zetelakán)” és a székelyhídi és a kolozs- 
borsai országos vásáron járt (Sz il á g y i 1984c. 584).

A pontosítást nehezíti egyrészt, hogy a fényképezés és a leltározás ideje a legrit
kább esetben azonos, másrészt az a tény, hogy Györffy „ekkortájt is rendszeresen gyűjthetett 
[...] nyári szabadsága idején, aminek -  szükségszerűen -  nincs nyoma az irattárban. A fotó
gyűjteményben 1911-es keletkezésűnek feltüntetett nagykunsági és környéki, gyimesi fény- 
képfelvételek például (Id. F. 12612 skk, F 13322 skk. ltsz.) valószínűleg korábban készültek.” 
(S z il á g y i 1984a. 584. 31.) 1912 nyarán tanítványaival Szófiában, Filippopoliszban, Konstan

58 Györffy fotográfiai munkásságának áttekintésekor Szilágyi Miklós tanulmánya volt segítségemre (S Z IL A 

GYI 1984c. 577-605), másrészt maguk a fényképek.
59 Ltsz.: 7787 és 304494 között több részletben.
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tinápolyban, Bukarestben, Belgrádban, Ruszcsukban, Szilisztrában s a dobrudzsai tatárok kö
zött volt tanulmányúton. 1913-ban Romániában, 1914-ben Szarajevóban és Mosztárban, 
1917-ben -  behívóparanccsal Romániában járt.

Az első világháború idején a hadfőparancsnokság polgári megbízottjaként a mold
vai magyarság helyzetének tanulmányozását kapta feladatul. 1918-ban Romániában jutott egy 
jelentős, több száz darabos portrésorozathoz, amely azokról az igazolványokról származott, 
„melyeket 1910 körül adott ki a román hadügy az 1878-as (orosz-török) évi hadjáratban részt 
vett veteránokról. Ezek javakorabeli, 50-60 év közötti férfiak, akikről saját helyi viseletűkben 
készült igazolványkép valamely fényképészeti műteremben. Moldvai csángó is van köztük 
vagy száz darab.”60 Györffy egy 40 ezer darabos válogatott igazolványkép-kollekció megszer
zésének lehetőségéről ir, „amelyben minden kerületnek minden faluja képviselve van”. Az 
osztályigazgatóságtól anyagi támogatást kért ládikákra és csomagolásra. A negyvenezer fény
kép súlya ugyanis kb. ötven kiló lehetett, és ötkilós ládákban lett volna postázható. A kérés 
sürgős volt, mert vonultak tovább Moldvába. Ha a pénz nem érkezik meg, „akkor az egész 
anyag itt vész Bukarestben” -  írta 1918. január 31-én kelt levelében. A segély feltehetően 
nem érkezett meg, így csak az anyag töredéke, amennyit kézben magával tudott vinni, kerül
hetett hozzánk. Szilágyi Miklós nem tudott a fényképek gyűjteménybe kerüléséről (SZILÁGYI 
1984c. 585). A teljes gyűjtemény valóban nem kerülhetett haza. Az irattári levelezésben 8000 
román antropológiai fényképről található utalás.61 A gyűjteményben ezzel szemben mindösz- 
sze egy majdnem 500 darabos igazolványkép-sorozat van. Pontosan azonban nem derül ki, 
miért csappant a felvételek száma 488-ra.

1918 nyarán a Hadügyminisztérium Keleti Osztálya által szervezett kis-ázsiai tudo
mányos expedícióban vett részt, innen a háborús viszontagságok közepette 133 felvételt tu
dott kimenekíteni, noha jelentésében 500-ban határozza meg a filmek számát, ezek valószi- 
nűleg Konstantinápolyban maradtak. Az expedíció eredményét így összegzi: „nem áll ugyan 
arányban azzal a törődéssel, fáradsággal, amit bele fektettem, de a gyűjtött anyag többet ér, 
mint amennyi pénzébe került a Nemzeti Múzeumnak. Muzeális tárgyakat ugyan [...] nem 
hozhattam, de maga a gyűjtött fénykép anyag nagyobb értéket képvisel, mint az előleg terhé
re elszámolt kiadásaim. Kis-Ázsia ezen oldalán nem járt még soha etnográfus s a gyűjtött 
fénykép anyag teljesen kiaknázza a bejárt vidék minden felvételre alkalmas néprajzi objektu
mát.” (G y ö r f f y  1984. 597.)

Saját gyűjtőútjai a háború után folytatódtak. 1922-ben Békés, Jász-Nagykun-Szol- 
nok, Csongrád és Bihar megyében. 1923-ban Karcag határában, Debrecenben, Büdszentmi- 
hályon, Törökszentmiklóson. 1924-ben Jászárokszálláson, Karcagon, a Nyírségben, a Hajdú
ságban és a Nagy-Sárréten. 1925-ben Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Balassagyarmaton, Ka
posvárott és Szegeden; 1926-ban Kecskeméten, Hajdúszoboszlón, Hajdúhadházán, Vámos- 
pércsen, Nyíregyházán, Debrecenben, Miskolcon, Cigándon. 1928-ban Nyíregyházán, Haj- 
dúhadházon, Berettyóújfaluban, Komádiban, Karcagon, Hódmezővásárhelyen, Kiskunfél
egyházán, Kiskunhalason, Nógrád megyében, Borsod megyében, a Tiszántúlon. 1930-ban 
Veszprémben, Kaposváron, Várpalotán, Balatonalmádiban, Debrecenben, Hajdúszoboszlón,

60 NMI 12/1918. Ruitz Izabella 1980-ban leltározta be az anyagot, ltsz.: 283307-283795. A sorozat el
ső darabjának leírókartonján tájékoztat az adatok forrásáról: nagyrészt a fényképek első és hátoldala, va
lamint a rájuk nyomott pecsétek tartalmazták az ábrázolt személyek származási helyét.

61 NM I 39/1918.
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Hajdúböszörményben, Hajdúhadházán. 1931-ben Kecskeméten, Veszprémben, Békéscsabán, 
Gyomán, Kecskeméten, Ladánybenén. 1932-ben Bihar megyében, Békéscsabán, Bereg, Szatmár 
és Szabolcs megyében. 1933-ban Hartán járt. Tudatosan törekedett a fényképgyűjtemény fehér 
foltjainak megszüntetésére. Ahol olyan kevés időt töltött, hogy tárgyvásárlásra nem volt mód, 
ott -  mintegy gyors, sajátos jegyzetkészítésként -  „a legjellemzőbbnek ítélt lakóházakat lefény
képezte, gyakran egy távlati képet is készített a településről, megörökítvén a telekelrendezést és 
a határhasználati módot, és egy-két népviseletes személyt vagy csoportot is” (Szilá g y i 1984c. 
582). Igyekezett a néprajztudománnyal szorosan össze nem függő anyagot is megmenteni, így 
ahol ókori, középkori emlékeket (feliratos kövek, faragott oszlopok, ókori épületmaradványok 
stb.) talált, azokat rajzon vagy fényképen (ltsz.: 33329-33344) meg is örökítette.

Noha nem ő volt a fényképgyűjtemény gondozója, minél teljesebbé tételét figye
lemmel kísérte, ideértve a Magyarországon kívüli felvételeket is. „Nagy hiányossága gyűjte
ményünknek, hogy a török-tatár népekről jóformán semmi fényképgyűjteményünk nincs, ho
lott a mintegy 50 ezer darabból álló magyar fényképgyűjteményünkkel Európa néprajzi mú
zeumai között szinte vezetünk. Akkora népeket, mint a csuvas, tatár, kazak, kirgiz, kipcsak, 
tarandzsi, üzbég, szárt, turkomán, semmi vagy alig egy pár fénykép vagy reproductió képvi
sel gyűjteményünkben.” ( Szilá g y i 1984c. 602.)

Jóllehet Györffy István felvételeinek teljes feldolgozása még várat magára, a nagy 
témakörök felvázolhatok. Elsőként említhető a népi építészet (településrészletek, lakóházak, 
gazdasági épületek, udvarok, tanyák), a pásztorélet hajlékai mint a keleti örökség még fellel
hető nyomai, maradványai (karám, szárnyék, akol, enyhhely, kunyhók). Különösen nagy fi
gyelmet szentelt a nádfalazatú pásztorépítményeknek, a még nagy számban fényképezhető 
„magyar lángfogós üstökű” kemencéknek, a régi építésű és hagyományos formákat őrző tü
zelőknek, konyháknak, pitvaroknak, kör alakú, kerek építményeknek (kontyos csőszkunyhó, 
gazdasági épületek: gabonás, disznó-, tyúkól), a gabona betakarításának (sarlós aratás), sőt az 
ezek környezetét képező elemeknek, szereplőknek vagy az életformához szervesen kapcso
lódó jelenségeknek is. Györffy másik nagy kutatási témája a viselet volt. A szűr mint „etnikus 
specifikum” hihetetlenül gazdag forma- és díszítésmódban sorjázik több száz felvételén. De 
sok képet szentelt az ünnepi és hétköznapi viseleteknek és hímzéseknek is. Kisebb témáihoz 
-  tőzegvetés, hajviselet, vásárok, tánc -  változó számú és jelentőségű felvételek kötődnek: a 
vásárokról például szintén több száz, míg a régi férfihajviseletről mindössze néhány fénykép 
készült. Mindezek mellett azonban találunk szokásokat (keresztelő, lakodalom, temetés, ki- 
szehordás), a népi vallásosság emlékeit és eseményeit (templomok, kőkereszt korpusszal, 
templomozás, úrnapi körmenet, búcsú, ima) megörökitő felvételeket is. Kis-Ázsiában teme
tőkaput fényképezett fogadalmi rongyocskákkal és falusi dzsámi belsejét, Romániában görög
keleti templom ikonosztázát).

De előfordulnak a század eleji népi életformához még szervesen hozzátartozó, a 
gyűjteményben ugyanakkor ritkán vagy egyáltalán nem fényképezett témák, jelenségek meg
örökítései: sírnál imádkozok (ltsz.: 174771-174772, 174766-174769), harangozó fiúk (ltsz.: 
174765), lóorvoslás (ltsz.: 190797-190798) vagy a pásztor ünnepi viseletének, a zsinóros ka
bátnak a „lekanyarítása” (ltsz.: 232892-232894), kalapemelés (ltsz.: 232796). Az utóbbi fil
men kiválóan, fényképen kevésbé tökéletesen rögzíthető, ennek ellenére a több ízben hiá
nyolt gesztuskommunikáció témakörébe sorolható fényképek számát gyarapítja.

Figyelemre méltó az a megjegyzése, amely a fénykép helyét, szerepét határozza 
meg a néprajzi tárgyak sorában: „a fénykép legalább is olyan fontos objektuma a néprajzi



Fényképgyűitemém 745

gyűjtésnek, mint maga a tárgy. Sőt a tárgyak egy részét (épületek, nagy szerszámok, jármű
vek) másként mint fényképen alig vihetjük be a múzeumba, a tárgyak működését, életét pe
dig legjobban csak fényképpel lehet bemutatni.” (Szilágyi 1984c. 602.) Adatgyűjtései során 
a mindenkori szűkebb tematika alapján döntött a „hiteles, szakszerű” rajz vagy a fényképfel
vétel készítése mellett, s minthogy mindkettő más-más célt szolgál, az adatgyűjtés mindkét 
változatát alkalmazta is a helyszínen. Esetenként a fénykép lehetőségeit sem tartotta kielégí
tőnek: „A fényképfelvételeken kívül, gyakran ezek kiegészítésére rajzokat, vázlatokat készí
tettem ...” -  írja (Szilágyi 1984c. 599).

Felvételein a történeti műveltségi rétegek kutatása, a regionális különbségek be
mutatása, az összehasonlító módszer alkalmazása is nyomon követhető. Az alföldi városok 
és tanyák települése, építkezése mellett a paraszti életmód kis-ázsiai példáit is fölkutatta és 
megörökítette.

A negatívok elárulják, hogy 1906-ban 13x 18-as üveglemezre, 1909-től 6* 13-as 
sztereó lemezre, 1920-tól 10x 15-ös filmre, majd végül, 1928-tól 9 x12-es, majd 1932-től 3,5X 
4,5 cm-es filmre dolgozott. Üveglemezre kb. 1700, celluloidfilmre kb. 8900 felvételt készí
tett. Fényképészeti munkássága ezért arra is lehetőséget kínál, hogy az üveglemezről a cellu
loidfilmre való áttérés következményeit szemrevételezzük. Az eredmény sokkoló: a korábban 
sok jó vagy kifogástalan fényképet készítő Györffy felvételei nem egy esetben használhatat
lanokká váltak. Ennek nyilvánvalóan több oka is lehetett: meg kellett tanulni az új gép keze
lését, a körülmények nehézségei is akadályozhatták (kis-ázsiai útján sokszor út közben, a lo
vas kocsiról fényképezett stb.). „Mások úgy vélik, hogy éppenséggel az új Bobett gép könnyű 
kezelhetősége és a hozzá használt 36 kockás film nyújtotta lehetőség -  hogy ti. a felvételek
kel nem kell takarékoskodni -  valósággal lenyűgözték Györffyt. Megfigyeléseit azonnal rög
zíthette, nem volt szükség hosszas mérlegelésre, gondos beállításra. Az ő fényképezését kü
lönben sem a majdani publikálás követelményei motiválták, hanem a látottak minél hamarab
bi, minél teljesebb rögzítése.”62 Felvételei tehát technikailag váltakozó minőségűek (az 1906- 
ban készültek még hagynak kívánnivalót maguk után, de 1907-ben és 1908-ban tökéletese
ket készített; a sztereó felvételek szintén kitűnőek).

Néhány gyűjtőútjára nem egyedül ment,63 hanem elkísérte (fiatal) muzeológus 
kollégája, Beluleszkó Sándor vagy Ecsedi István, máskor Zoltai Lajos, Marjalaki Kis Lajos 
vagy Sőregi János, Kogutowitz Károly, néhányszor gyermekei, Györffy Anna és ifjabb 
Györffy István. A múzeum fényképésze, Köllő Rezső járt vele 1912-ben Gyimesben. A ne
vezetes felvétel (csángó apa fiaival) például mindkettőjük neve alatt fellelhető. Kérdés, hogy 
mindketten lefényképezték, szinte ugyanabban a pillanatban, ugyanarról a helyről, vagy 
mindvégig Köllő Rezső fényképezett. (Ruitz Izabella ezt tartja valószínűbbnek. Györffy elő
ző évben ott járt, kinézte a helyszínt, és szakfényképészt vitt magával. Ő mondta, hová men
jenek, mit fényképezzenek, de a felvételeket Köllő Rezső készítette.)

1928-ban több felvételén Móricz Zsigmond fedezhető fel -  amint éppen jegyze
tel (ltsz.: 174555). Györffy az íróval is több ízben volt együtt gyűjtőúton, Túrkevén és a Nyír
ségben, ahol kúriákat fényképeztek 64

62 Ruitz Izabella szíves közlése.
63 A kíséretében utazó személyekkel kapcsolatos információk Ruitz Izabella és Györffy György szíves

közlései.
64 Györffy György szíves közlése.
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Viski Károly működése a fényképgyűjtemény életében szintén külön figyelmet ér
demel. 1920-ban lépett a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának szolgálatába.65 0  is részt 
vett a műtermi felvételek említett országos begyűjtésében. 1923-tól a fényképgyűjtemény ke
zelője és rendezője lett: ellátta a kép-, fénykép- és negatívgyűjtemény folyó munkálatait, ve
zette a revíziót és a leltározási munkákat.66 1920-tól Gönyey Sándor a fénykép-laboratórium 
vezetője, irányításával nagy lendülettel folyt a sokszorosítás. 1923-ban ezer másolat készíté
sét említi Bátky éves beszámolója. A másolatokat azonnal föl is kasírozták. A fényképmáso
latok révén hazai és nemzetközi múzeumokkal jelentős cserekapcsolatokat bonyolítottak le: 
a debreceni, a kecskeméti, a Fejér megyei múzeumnak, a Hopp Ferenc Múzeumnak, a Kül
ügyminisztérium útján pedig amerikai, holland, francia, svájci és belga megrendelők számá
ra küldtek kópiákat (a brüsszeli Palais mondial magyar osztályának például 300 darabot). Má
solatokat magánszemélyeknek is adtak támogatás viszonzásaképpen, de képekért cserébe 
még néprajzi tárgyakat is kaptak. Esetenként a másolatokat amatőr fényképészekkel cserél
ték. A levonatok készítésében jelentős elmaradások is voltak: a két évvel korábbi gyűjtések
ből 30 000 negatív várt másolatkészítésre.

A fényképezés terén a legjelentősebb eredmény azonban a színes fényképezés beveze
tése volt: az ország különböző vidékein színes viseletképeket készítettek, továbbá „laboratóriu
munkat új sokszorosító eljárásokhoz különféle szerszámokkal felszereltük, un. olajnyomású képek 
készíthetése végett házilag egy kis sötétkamarát építettünk”.67 Az irattári forrásokban van ugyan 
utalás az olajnyomású felvételekre, a fényképgyűjteményben azonban ilyenek nem találhatók.

A tisztviselőtelepi épületbe költözéskor (1924) Viski végezte „a kép-, fénykép, ne
gatív és kliségyűjtemény kicsomagolását, tisztítását, a gyűjtemény felállítását”.68 Az elkövetke
ző években is hasonló teendőket látott el: rendezés, leltározás, „a képleltári cédulák doboza
inak újraszámozása”, régi, raktáron lévő, leltározatlan fényképanyag meghatározása és leltá
rozása.69 Viski rajzolt és fényképezett is. 1922-ben Abaúj-Torna megyében és Csíksomlyón; 
1930-ban Háromszék megyében; 1931-ben Székelylengyelfalván; 1932-ben Borsod és Abaúj- 
Torna megyében; 1933-ban Tihanyban; 1934-ben Somogy és Zala megyében fotózott. A gyűj
teményben található 2600 képe között sok kitűnő, publikációkból is ismert felvétel találha
tó, többek között antropológiai felvételek.70 1932-ben a Tihany őshalászata című munkájához 
készített fotográfiák között van egy hét felvételből álló sorozat, amely egy halászjelzés moz
dulatait rögzítette filmszerűen (ltsz.: 70374-70380): a „látott hal”-ra való halászat során a „he
gyenjáró” jeladásait örökítette meg (Viski 1932b. 47).

A gyűjtemény hatalmas gyarapodása a két világháború közötti évtizedekben kez
dődött. A mennyiségi növekedésben szerepet játszottak a korszak különböző szellemi és mű
vészeti áramlatai: a falukutató mozgalom, a Gyöngyösbokréta-mozgalom és a fotóművészet
ben az úgynevezett magyaros stílus.

Balogh Rudolf fotóriporter volt az egyre jobban teret hódító, végül világhírűvé vá
ló magyaros stílus teoretikusa és meghonosítója. 1914-ben fogalmazta meg kiáltványát a nem

65 Lásd NMI 176/1919.
66 Lásd NM I 6/1925.
67 NMI 9/1924.
68 NMI 3/1926.
69 NMI 23/1931, NMI 12/1932.
70 Ltsz.: 12608 és 311183 között több részben, főleg a 40, 50, 60 ezres tételszámok között.
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zeti fényképezés megteremtése érdekében: „hazánk jellegzetességeit hangsúlyozó magyaros 
tájkép” (Bán 1982.153) és népi témák fényképezésére szólította fel a fotóművészeket. Prog
ramjában fő hangsúlyt a nemzeti jelleg, továbbá annak kiemelése kapott, hogy a falu népe az 
a társadalmi réteg, amely a magyarságot képviseli. Az 1920-as évek végétől a fotóművészek 
egy csoportja (például Vadas Ernő és Szöllősy Kálmán), továbbá meghatározott képes folyó
iratok munkatársai ennek szellemében dolgoztak. Egyre jelentősebb külföldi sikereik révén 
vált általánossá a magyaros tárgyú fényképezi. A korszak sajátos fotóművészeti és zsurnalisztikái 
stílusirányzatát nemcsak a témaválasztás (a nemzeti jellegzetességek bemutatása riportokban, 
a tájban és csendéletekben), de a jellegzetes előadásmód is meghatározta: a végtelenbe húzó
dó horizont, a fény-árnyék, az ellenfények gyakori alkalmazása stb. Balogh Rudolf népszerű 
fotóriporter volt, sokoldalú munkásságának ez az irányzat csak egyik részét képezte (Bán 
1982; Kincses-K olta 1998). Felvételei közül néhány már az 1920-as évek végén a gyűjte
ménybe került, 1928-ban leltározták be 12 Tolna megyei viseletét ábrázoló felvételét (ltsz.: 
58403-58418), 1929-ben a 61429-61431 számon 3 , 1930-ban a 61942-61945 leltári számok 
között 4 képét. 1930-ban Szabolcs, Csongrád és Pest megyében a dohánytermesztés témakör
ben készített felvételeket (ltsz.: 126300-126419). Nagy számban később a Magyar Filmiroda 
anyagával érkeztek képei. Ezeken a riportképeken a magyar puszta és lakói -  sajnos igen egyol
dalúan ábrázolt -  életmódja jelenik meg. A táj, a természet és a formák művészi szépségeire 
figyelő látványos felvételek a magyar pásztoréletnek csak a szép oldalát mutatják. Derűs, von
zó és egzotikus világot kellett hogy láttassanak, hiszen a fő cél Magyarország bemutatása a kül
földnek, az idegenforgalom megindítása volt. A turizmus -  mint a csábítás mechanizmusa -  a 
kalotaszegi, majd matyó viseletek után most ezzel a témakörrel folytatódott.

Az 1920-as évektől állt kapcsolatban a Néprajzi Múzeummal a magyaros stílus má
sik jelentős fényképésze, Kankovszky Ervin is. 1921-ben kereste meg első ízben a Néprajzi 
Osztály vezetőjét, és próbált támogatást kérni, illetve cserekapcsolatot teremteni.71 A levelé
ben írtak szerint hét éve folytatott sikeres propagandát Angliában, Amerikában, Franciaor
szágban, Németországban, ezért készült az ország „néprajzilag érdekes” vidékeit bejárni és 
néhány száz felvételt készíteni. Amikor 1922-ben Londonból egy tudományos lap kért a tő
le (azaz a „Kankovszky Ervin fotó-sajtóirodától”) az egyes magyar vidékek életét bemutató 
népéleti képeket, újra a Néprajzi Osztályhoz fordult, és a képekért cserealapként saját felvé
teleit ajánlotta, ezekből 30 darabot el is küldött. Kérte, hogy tájékoztassák a fényképkiadás 
feltételeiről is. Az elküldött képekből Bátky tizet megtartott, a többit visszaküldte, s válaszá
ban kikötötte: „a jövőben csak olyan képekért adunk cserepéldányt, amelyek számunkra va
lami érdemleges néprajzi tanulsággal szolgálnak, s származás-helyüket illetőleg semmi kétsé
günk sem támadhat”.72 Kankovszky neve hosszú éveken át szerepel az ajándékozók listáján, 
a tárban összesen 1900 felvétele található.73 Balogh Rudolt és Kankovszky Ervin felvételei 
a korabeli sajtófotó népélet-ábrázolásának termékei, közülük azonban néhány -  például 
Kankovszky csökölyi élővirág-koszorús vőlegényről készült sorozata -  távoli falvak olyan ese
ményét is megörökítette, amelyet néprajzkutató sem előtte, sem utána nem.

Nagy mennyiségű fénykép készült a Gyöngyösbokréta-mozgalom keretében, jólle
het már a kortársak is felvetették a felvételek hitelességének kérdését (Viski 1934a). A moz-

71 Lásd NMI 50/1921.
72 NMI 108/1922.
73 Ltsz.-. 32115 és 307537 között több részben.



galomba a Néprajzi Tár számos munkatársa bekapcsolódott, az Országos Idegenforgalmi 
Hivatal támogatásával járták a vidéki gyöngyösbokrétás csoportok által szervezett rendezvé
nyeket, s készítettek felvételeket. Ez a Néprajzi Tárnak külön költségébe nem került, még
is „tetemes fényképanyag és néprajzi tapasztalat szerzésével jártak” (B a r t u c z  1937a. 496). 
Ezeken az utakon készítette Gönyey Sándor diósjenői, maconkai, kazári, hasznosi, Szend- 
rey Ákos kiskomáromi, maconkai, kazári, galamboki, Semayer Vilibáld karádi, Borsod me
gyei, Fél Edit karádi, törökkoppányi, szakmári, nagylóci, hollókői, őrhalmi, apátfalvi, Ko
vács László szegedi, nagylóci, hollókői, őrhalmi, apátfalvi, Lajos Árpád domaházi felvételeit 
(B a r t u c z  1937a. 496).

A korszak harmadik jelentős mozgalma, szintén az 1930-as évektől kezdődően, a 
falukutatók tevékenysége volt. Néprajzkutatóink szociográfiai jellegű sorozatokat ritkán ké
szítettek, mivel nem ez volt a céljuk. A társadalom peremén élőkről, egyes társadalmi jelen
ségekről, problémákról csak alkalmanként készültek fényképek. A szegénységet általában 
nem vizsgálták például társadalom-néprajzi alapon, tehát a képanyagban az ilyen felfogású 
ábrázolás ritka. Például Ortutay Gyula Müller Miklós képeivel megjelent Parasztságunk élete cí
mű munkája elméleti célkitűzéseit tekintve itt említhető, a képanyag egészében azonban 
meglehetősen ellentmondásos (ORTUTAY 1937). A Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményé
ben a falukutató mozgalomhoz kötődő felvételek száma összességében vagy például a gyön
gyösbokrétás felvételek mennyiségével összevetve nem jelentős.

Az 1934. évi múzeumi törvényt követően a Néprajzi Osztály az Országos Magyar 
Történeti Múzeum osztályává lett. „A rendelkezésre álló csekély anyagi javadalom folytán 
kénytelen volt minden nagyobb szabású munkaprogramról lemondani, a Néprajzi Múzeum 
összes anyagi és szellemi erőit a helyszűke miatt összezsúfolt raktárak rendbehozására s a 
meglévő gyűjteményanyag konzerválására koncentrálni. Ugyancsak rendbehozatott a kiad
ványraktár s előrehaladt a képtár, fényképtár és textilraktár sok aprólékos munkát követelő 
hatalmas anyagának rendezése” -  szól a jelentés.74 1935-ben korszerűsítették a fényképésze
ti laboratóriumot, az üveglemezeket pedig egyenként védő papirtasakokba helyezték, hogy „a 
további pusztulástól és sérüléstől” megóvják (B a r t u c z  1936b. 160).

A fényképgyűjtemény revíziója 1935-1940 között folyt. A darabszám ebben az 
időszakban már megközelítette a 80 000-et, az anyag feléről azonban nem volt nézőkép, ez 
pedig tudományos használhatóságát nagymértékben korlátozta. A másolatok elkészítése meg
lehetősen lassan haladt, mivel a mostoha körülmények ellenére is „állandóan nagy számban 
beérkező új gyűjtésekből származó lemezanyag” feldolgozása is elengedheteden volt. Ezt kü
lön is hangsúlyozták: „a rendszeres fényképezés, a hiteles lemez és fényképgyűjtés a népraj
zi gyűjtésnek úgy tudományos, mint muzeológiai szempontból egyik legfontosabb része, me
lyet elhanyagolnunk semmi körülmények között sem szabad” (B a r t u c z  1937a. 495). A pénz
hiány miatt kényszermegoldások születtek: más természetű vidéki utazásokat használtak ar
ra, hogy gyűjtéseket végezhessenek, külső támogatással folyt a gyöngyösbokrétás mozgalom 
rendezvényeinek fényképezése, ezért is ilyen nagyszámú az ilyen jellegű kép. Kölcsönös 
együttműködés jött létre a Magyar Filmirodával: az ő költségükön, de a Néprajzi Tár mun
katársainak szakmai irányításával folyt a fényképezés, több kiszálláson vett részt Fél Edit, 
Gunda Béla, Kankovszky Ervin, Semayer Vilibáld, Viski Károly, Madarassy László, Luby 
Margit, Márkus Mihály. Saját költségén és szabadsága idején Tagán Galimdsán több hónapig
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tartó tanulmányúton járt a kis-ázsiai nomád török törzsek között, ahonnan 800 fényképfel
vétellel tért haza „bő jegyzetekkel és rajzokkal” ellátva (Bartucz 1940a. 223).

Említésre méltó gyűjteménygyarapodás volt a Huszka-hagyaték vásárlása. Az 1889- 
ből származó 160 darab székelyföldi üveglemezt Huszka özvegyétől vásárolta meg a múze
um. Ekkor gyarapították a gyűjteményt Tőkés Béla mezőségi és Vojnich Oszkár földbirtokos, 
utazó Indonéziában és Brit Indiában felvett útiképei.

A Néprajzi Tár vezetője 1934-1936 között Madarassy László volt, majd Bartucz 
Lajos (1936-1938-ig). Madarassy, mint már említettük, korábban maga is fényképezett, de a 
műtermi felvételek megszerzéséből is jelentős mértékben kivette a részét, 5419 lemezt gyűj
tött az ország különböző pontjairól. Nagykőrösről 77, Kecskemétről 282, Kiskunhalasról 
390, Kiskunfélegyházáról 226, Kunszentmiklósról 512, Szegedről 910, Sümegről 88, Zala
egerszegről 151, Nagykanizsáról 302, Kaposvárról 264, Devecserről 152, Siklósról 8, Szek- 
szárdról 791 és Paksról 200 felvételt hozott.

A fényképgyűjteményben 1935-től Tagán Galimdsán kezelte a lemezraktárt és irá
nyította a revíziót, amelyben Krompecher (később Korompay) Bertalan ÁDOB-os75 gyakor
nok volt a segítségére, továbbá Herkely Károly fizetéstelen próbaszolgálatos gyakornok és 
Morvay Péter önkéntes ingyenes gyakornok is segédkezett: az előbbi a tár rendezésében, 
utóbbi a revízióban, a szakjegyzék készítésében és a laboratóriumi munkákban.

1939-ben szervezték meg az Ethnológiai Adattárat, amelynek szervezetileg a fény
képgyűjtemény is része lett (Kovács 1939b). A gyűjtemény leltározási rendje átalakult: az 
újonnan érkező és leltározandó anyagoknál a negatívok adatait a leltárkönyvön kívül egy le
írókartonra is rávezették, amelyre a nézőképet is ráragasztották. Ha csak pozitív képet vásá
roltak, és eredeti negatívját nem sikerült megszerezni, erről reprót készitettek, s így kerülhe
tett sor a leltározásra. Mindhárom felvétel azonos leltári számot kapott F jelzettel. Az erede
ti terv az volt, hogy annyi pozitív másolatot készítenek, ahány szakkatalógus-cédula készül, 
de ez nem valósult meg.

Mivel az Ethnológiai Adattár eredetileg a mai nyilvántartást is magában foglalta, 
(még 1947-ben is így írták le a beosztást) a nyilvántartási tárgyfotókat is a fényképgyűjte
ményben leltározták be, külön leltárkönyvben. Később ez a fényképcsoport a nyilvántartási 
dokumentáció részévé vált. Ugyancsak a fényképgyűjteményben leltározták be a diapozitívo- 
kat és a rajzokat is folyamatos leltári számozással. Amikor ezeket később, a rajzokat 1949- 
1950-ben, a diákat 1960-1961-ben szétválasztották a fényképektől, és önálló leltárkönyvet 
kezdtek el nyilvántartásukra használni, a leírókartonokon jelezték a változást. Ily módon va
lójában a fényképek száma kb. tizenötezerrel kevesebb, mint amennyit a leltári szám mutat.

A múzeum tárgyi gyűjteményeihez hasonlóan, a fényképeket is szakcsoportokba 
sorolták: 1. gyűjtögető gazdálkodás, 2. halászat, 3. vadászat, 4. gazdálkodás, 5. állattenyésztés,
6. szállítás, közlekedés, 7. építkezés, 8. házberendezés, 9. táplálkozás és konyha, 10. mester
ség, 11. ruházat, 12. hagyomány és tárgyai, 13. gyógyítás, rontás, 14. vigalom, játék, 15. egy
ház, kegyelet és tárgyai.76 Az évi jelentések jelentős mennyiségű fényképnövekedésről szá
moltak be. Ebben nagy szerepe volt a tárgygyűjtési lehetőségek leszűkülésének és a néprajzi 
osztály saját munkatársai folyamatos fotográfusi tevékenységének. 1939 első negyedévében 
például az intézményi gyarapodás összesen 1151 darab, s ebből 952 a fénykép (a képeslapok

75 Állástalan Diplomások Országos Bizottsága 1944 előtt.
76 Ez az első változat a későbbi (jelenlegi) beosztással nem minden ponton egyezik.
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nélkül) -  míg a többi tárgynál a gyarapodás átlagosan 1-2, legfeljebb 28 darab. „A gyűjte
ményanyag állagában nagyobb változás az ezévi gyűjtőutakon készült fényképfelvételek nagy 
száma következtében állott be. Elv ugyanis, hogy a gyűjtőutakon mindazon tárgyakról, me
lyeket nem szereznek meg a gyűjtemény számára, fényképfelvételt készítenek. Ilymódon ez 
évben 2482 db felvétel készült”-  írja a jelentés (DOMANOVSZKY 1941. 115). A múzeum mun
katársainak segítségére volt a három újonnan vásárolt fényképezőgép is: Bentzin Primer Zeiss 
Tessar típus 1938-ban, Voigtländer Braunschweig, Heliar és egy Rolleicord Zeiss Triotar tü
körreflexes fényképezőgép tartozékokkal (Bartucz 1937b. 245).

Több ezres gyarapodások követték egymást évről évre: 1938-ban 2102, 1939-ben 
3700, 1940-ben 3000, 1942-ben 1056.

1937-1938-ban Tagán Galimdsán vezette a fénykép-laboratóriumot, és volt fele
lős az ott tárolt negatívanyagért, míg Krompecher Bertalan és Némethy Endre a fényképle- 
mezraktár revízióját folytatták.77 Ugyanezt a teendőt 1939-ben Fél Edit (ÁDOB-gyakornok) 
végezte. Az éves beszámoló jelentős nemzetközi megrendelésekről ír, Oxfordba melanéziai 
tárgyakról, Stockholmba síanyagról, a Katowicéi Múzeumnak viseletekről, Angliába világító- 
eszközökről készült fényképeket küldtek (Bartucz 1940a. 220-222).

A látványos gyarapodás több okból érthető: ebben az időszakban nemcsak párat
lan tisztviselőgárdája volt a Néprajzi Tárnak, de mindegyikük a sokat fényképező kutatók kö
zé is tartozott: Gönyey Sándor, Bartucz Lajos, Szendrey Ákos, Vajkai Aurél, Domanovszky 
György, Tagán Galimdsán, Gunda Béla, Fél Edit, Márkus Mihály, Manga János, Dincsér Osz
kár, Némethy Endre, az 1942-ben egy éves próbaszolgálatot töltött Bakó Ferenc és Molnár 
Balázs. Ugyanakkor a politikai változások (bécsi döntések) is megnyitották a lehetőséget a fel
vidéki, észak-erdélyi és székelyföldi gyűjtőutak számára. 1940-ben Gönyey Sándor Erdélyben 
(Csík, Udvarhely, Szolnok-Doboka és Kolozs megyében), Szendrey Ákos Szatmár megyében, 
Gunda Béla Máramarosban a huculok között, Márkus Mihály Gömörben. 1941-ben Gönyey 
Sándor Szilágy és Kolozs, Szendrey Ákos Szilágy és Szatmár, Tagán Galimdsán Szilágy, Ko
lozs, Udvarhely, Domanovszky György Udvarhely, Gunda Béla Szolnok-Doboka, Beszterce- 
Naszód, Szatmár, Márkus Mihály Szilágy és Gömör megyében, 1942-ben pedig Gönyey 
Sándor és Szendrey Ákos Szilágy megyében (utóbbi még Szatmárban is), Tagán Galimdsán 
Udvarhely megyében, Domanovszky Udvarhely és Csík megyében, Gunda a csángó telepe
ken és Szolnok-Doboka megyében járt. Az 1941. év eredményeit összefoglaló publikált je
lentésben olvasható a panasz: „A tisztviselők a helyszíni gyűjtéseket, főleg az un. adattári 
gyűjtéseket ez évben fokozott mértékben folytatták, bár sokkal több munkanapot töltöttek 
vidéken, mint az előző években, még mindig nem annyit, amennyi kívánatos lenne.” 
(D omanovszky 1942c. 89.) Gönyey Sándor 16 településen, Szendrey Ákos 6, Tagán Ga
limdsán 10, Manga János 7, Bakó Ferenc 11, Márkus Mihály 39 faluban, községben végzett 
gyűjtéséről számol be (DOMANOVSZKY 1942c. 90). A háború pusztításaitól való félelem s az 
azt követő várható gyors átalakulások hasonlóképpen sürgették és fölgyorsították a gyűjtés 
iramát. 1942-ben szintén sok községet bejártak: Gönyey Sándor 11, Szendrey Ákos 8, Tagán 
Galimdsán 1, Domanovszky György 3, Gunda Béla több mint 10, Némethy Endre 5, Fél 
Edit 3, Manga János 17 településen végzett gyűjtéseket, de még az 1943-as jelentés is hét 
kutató terepgyűjtéséről számolt be, a gyarapodás pedig 1111 fényképfilm és lemez volt 
(D omanovszky 1943c).

77 NMI 9/1939.
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A gyűjtőhálózatot is igyekeztek fejleszteni: tagjaik száma 1940-ben 195, 1941-ben 
azonban már 319, 1942-ben 345 fő. Emellett a belső munkálatok sem szüneteltek: Némethy 
Endre próbaszolgálatos tisztviselőjelölt végezte a fényképtárban a revíziót, Pereszlényi Má
ria és Nikolics Béláné másolta a fényképleltár-cédulákat, Nemeskéri Jánosné díjnok rendez
te a fényképtár anyagát és leltárcéduláit, Borzsák Endre díjnok összeállitotta Pest megye fény
képeinek listáját.

1941 és 1943 között az Államtudományi Intézet Táj- és Népkutató Osztálya, hogy 
„a tanuló ifjúságot bekapcsolja az országos táj- és népkutató munkába”, pályázatokat írt ki kö
zépiskolai munkaközösségeknek, önképző köröknek (B e l é n y e s y  1943. 251). A pályázók 
száma évente változó volt (132, 68, illetve 238 fő), a beérkezett pályamunkák száma azon
ban összességében nem volt kevés (438). A pályázat egyik témaköri kiírása fényképre vonat
kozott: „Egy magyar táj fényképekben” (NÉPRAJZI ÉRTESÍTŐ 1942. 92). A Magyar Cserkész
mozgalom Országos Parancsnoksága is írt ki falukutató pályázatot. A vidéki középiskolák és 
tanítóképzők diákjaitól egységes kérdőív alapján, kizárólag eredeti gyűjtést, kutatást vártak. 
Belényesy Márta beszámolójában a Hajdúszovát néprajzát feldolgozó Szatmári Károlyt és 
Kovács László (több településen végzett) gyűjtését emelte ki, akik munkájukat fényképek
kel is gazdagították.

A kolozsvári magyar egyetemi hallgatók társadalomtudományi és néprajzi munka- 
közössége falukutató táborokat szervezett Kolozsborsán, Bábonyban, Bálványosváralján 
(Szolnok-Doboka megye) 1941-ben. A táborok újszerűsége a néprajzi, szociográfiai és sta
tisztikai módszerek felhasználásában, továbbá a szemléletmódban rejlett, amely egy-egy je
lenséget nem elszigetelten, hanem funkciójában vizsgált, s a falura is mint szervesen létező, 
működő közösségre tekintett. A Néprajzi Értesitő folyamatosan beszámolt a gyűjtőutak 
eredményeiről.

A háborús veszély miatt 1942-ben elodázhatadanná vált a múzeum anyagának vé
dett helyre költöztetése. Lebontották és ládákba csomagolták a kiállítás, majd a gyűjtemények 
tárgyi anyagát, „egyéb raktári anyagot nem csomagoltunk el” -  szól a jelentés, tehát ezek kö
zé tartoztak a fényképlemezek is. így volt lehetséges, hogy miközben a múzeumi munka jó
formán teljes egészében szünetelt, 1943-ban például több ezer fénykép-leltárcédulát gépel
tek, s Némethy Endre a fényképanyagot rendezte (D o m a n o v s z k y  1943c. 260).

A fényképgyűjtemény két világháború közötti gyarapodása elsősorban Gönyey 
Sándor munkájának eredménye. 1920-tól 1944-ig dolgozott az intézményben, ő hívta elő a 
kollégák filmjeit, készített róluk másolatokat. Emellett saját képeit leltározta. A Néprajzi lexi
kon több mint tízezer felvétel szerzőjeként említi, valójában azonban ennél jóval többet, 
majdnem tizennégyezer felvételt készített. Beleltározott felvételeinek száma jelenleg 13 644. 
Fényképészeti szaktudása (fényképészeti tanfolyamot végzett) az egész intézménynek elő
nyös volt, hiszen a laboratórium szakszerűbb felszereltségét, üzemeltetését, a legújabb fény
képezési eljárások alkalmazását, azaz a színes fényképezés meghonosítását, korszerűbb gépek 
beszerzését, a kollégák fényképezésre ösztönzését és hozzáértésük segítését, megteremtését 
is eredményezte.78

Az Iparcsarnokból történő költözéskor az üveglemezek be- és kicsomagolását, tisz
títását és rendezését Viskivel közösen végezték, miközben a fénykép-laboratóriumot az elsők

NMI 9/1924. A jelentés arról számol be, hogy „két fényképezőgépet könnyű utazó kamerára cserél
tek".



között kellett sürgősen felállítani, mert készültek a nemsokára nyíló kiállításra, s a rendezés
sel párhuzamosan folyt a kiállításba szánt diapozitivok és fényképek készítése is.79

Gönyey fotográfusi tevékenységét sokirányú érdeklődés, kitűnő technikai színvo
nal, lenyűgöző mennyiség jellemzi. Arra törekedett, hogy a lehető legtökéletesebben rögzít
se a népi kultúra jelenségeit, ezért adatgyűjtései közben rajzolt és fényképezett is. Ő volt az, 
aki 1939-ben felfedezte és elindította Dudás Juli pályafutását. A mintarajzok, viseletképek 
készítésén túl szokások, népi jelenetek festésére biztatta. így néhány témakörben a hiteles, 
mechanikus kép és a képi ábrázolás népi felfogás szerinti átírásának különbségei is tanul
mányozhatók. Mindemellett Gönyey fényképeinek számbavételekor, különösen egyes felvé
teleinek felhasználásakor alkalmanként fenntartásokkal kell élnünk. Egykori kollégája, Né- 
methy Endre több ízben emlegette, hogy nem minden esetben készített a helyszínen írásos 
nyilvántartást a felvételekről, ezért leltározáskor -  előfordult, hogy ez csak több év eltelté
vel történt -  emlékezetére hagyatkozva jelölte meg a helységet, ahol a fotográfia készült. így 
fordult elő, hogy azonos időben, helyszínen és szereplőkkel készült sorozat tagjait más-más 
községhez leltározta be. A felvételek hitelességét illetően másik lényeges kérdés Gönyey 
közreműködése a Gyöngyösbokréta-mozgalomban (Gönyey 1938a; 1938b; 1938c). Ennek 
során jelentős számú felvételt készített, de erre a kísérő szövegben nincs utalás. Nem tud
ható, hogy a fénykép a helyszíni bejáráson, próbán, illetve annak melyik fázisában készült 
(miközben például leírja, hogyan talált olyan idős embereket, akik betanították a fiatalokat). 
Nem jelölte például, hogy a vitnyédiek esetében rekonstrukciós jelenetet örökít meg (ho
lott színpadon láthatók a szereplők). A színpadias elemek, a műmagyarosság kiiktatását tar
totta tevékenysége központi feladatának. A történeti kutatásokon és helyi megfigyeléseken 
alapuló viselet- és szokásleírásokat törekedett elfogadtatni a közösségekkel, elsősorban azok 
vezetőivel, és felhívta figyelmüket a hitelességre. „A gyöngyösbokréta a magyar hagyomá
nyok megőrzésének legelső színhelye akar lenni” -  írja (Gönyey 1928c. 427). A bírálattal 
élő kollégáit pedig figyelmezteti; „arra kell törekednünk, hogy véleményadásunk ne meg- 
okolatlan leszólás, hanem tudományos tárgyilagossággal megokolt bírálat legyen” (Gönyey 
1938a. 226).

Gönyey felvételei között még egy, más jellegű, más céllal készült felvételcsoport 
különíthető el; amelyet a Magyar Filmiroda számára készített. A kollekció gyűjteménybe ju
tásának körülményeiről később esik szó, azonban már itt meg kell említeni, hogy az anyag a 
földrajzi helyre és a szerzőkre vonatkozó adatok nélkül érkezett. A felvételek pontos azono
sítása csak részben történt meg. Néhány esetben bizonyos, máskor feltehető, hogy Gönyey a 
fényképek szerzője.

Gönyey fényképeit sajátos kettősség jellemzi. Egyidejűleg készített tudományos cé
lú és sajtófotográfiákat is. Egyes felvételei a korszak zsurnalisztikái stílusában készültek, fény
képeinek másik csoportja tökéletes minőségű alkalmazott fotográfiai termék (tárgyfotók, il
letve amennyiben szabadban készültek, akkor sem zsánerképszerűek). Felvételei közül a tu
dományos céllal készült tárgyfelvételek, továbbá azok a szabadban készült fényképek, ame
lyek nem viselik magukon a korabeli zsurnalisztika ízlésvilágának jegyeit, a két világháború 
közötti néprajz legjobb felvételei. Mindezek miatt képei meglehetősen ismertek. Munkássá
gát 1982-ben egész életművét átfogó fényképkiállításon mutatta be a múzeum (az anyagot 
válogatta, és a kiállítást rendezte: Forrai Ibolya).

752 Fogam i K lá ra_

79 NMI 3/1926.



Fényképgyűjtemény 753

1943-tól Manga János volt a fényképészeti laboratórium vezetője, rá hárult a mun
kaeszközök, a lémezraktár, a szétszóródott leltári cédulák rendezésének, pótlásának feladata. 
Emellett még jó néhányan segítettek a negatívok leltározásában, például Balassa Iván, 
Kedelányi János, Kresz Mária, a szakkatalógus készítésben Némethy Endre, a leltári cédulák 
másolásában Márkus Mihály, Nemeskéri Jánosné. A háború alatt a fényképtár anyagát -  
amely a Könyves Kálmán körúti épület pincéjében volt elcsomagolva -  Fél Edit összefogla
lója szerint „semmi kár nem érte” (Fél 1954. 299).

A fényképgyűjteményben 1947-ben 90 000 kép volt. Az „egyedülálló fénykép-, le
mez-, és filmanyag rendbentartása, rendszeres kezelése, tervszerű gyarapítása”, továbbá ki
egészítése, fejlesztése, a háborúban elpusztult fényképészeti laboratórium helyreállítása érde
kében 20 000 Ft támogatást kértek a minisztériumtól. Ez annál is inkább sürgető volt, hiszen 
a múzeum fényképanyagát a hazai és külföldi tudományos intézmények, kutatók és kiadók -  
egyre növekvő mértékben -  vették igénybe.80

1947-ben Ortutay Gyula megbízásából az a javaslat érkezett a Néprajzi Múzeum
hoz, hogy az egyetemi Néprajzi Intézet hallgatói részére a Néprajzi Múzeum fényképészeti 
tanfolyamot indítson. A tanfolyam 1948. október 25-től 1949. január végéig heti nyolc órá
ban, elméleti és gyakorlati oktatással zajlott le. Manga János összegezte a kitűzött célokat: az 
a legfontosabb, hogy a hallgatók „a felveendő tárgy, személy stb. helyes meglátásának tárgyi 
és fotótechnikai szempontból fontos feltételeit” elsajátítsák. A Néprajzi Múzeum laboratóri
uma hívta elő az elkészített képeket, így az egyes hibák tanulságait is megvitatták. Manga utó
lagos beszámolójában megjegyzi, hogy a külső, szabadban készített felvételek további gyakor
lását még érdemes lenne folytatni, de nem ártana, ha a csoportos oktatást követően egyen
kénti foglalkozásokra egy-egy hétre még laboratóriumi munkára beosztanák a hallgatókat. 
A néprajzi muzeológiai proszeminárium résztvevőinek névsorát is mellékelte: Bánó István, 
Farkass Endre, Nagy Sándorné, Palotay Gertrud, Rajeczky Benjamin, Szalay Zoltán, Barabás 
Jenő, Sulán Béla, Csikós Tóth András, Györffy Györgyné, Kodolányi János, Diószegi Vilmos, 
Nemeskéri Jánosné.81 A lista szereplői a későbbiekben a néprajzi fényképezés jeles szemé
lyiségei lettek, Szalay Zoltán pedig hírneves fotográfus.

A fényképtár 1949. évre szóló munkatervében Manga János a következőket írta: 
„A múzeum negatívanyagának [...] kb. 25%-a a helytelen kezelés (fixálás, mosás) és tárolás 
következtében foltosodik és a kellő beavatkozás hiányában tönkremegy. Ezeket egyenként 
kell átnézni, a hibákat, ha erre még van lehetőség, javítani, illetve átmásolni, a hibás negatí
vokról új negatívokat készíteni.”82 Ettől az időtől kezdődött tehát jelentősebb tempóban a 
dupnegatívok készítése. A munka hosszú ideig elhúzódott: Molnár János fényképész még év
tizedek múlva is, már nyugdíjasként, még az 1980-as években is folyamatosan végezte. Az ez 
évi munkatervben szó esett tartalmi kérdésekről, hiányokról is: a fényképek között „bizonyos 
munkamódok, alkalmak alig vagy egyáltalán nincsenek képviselve. A változás szempontjai 
sem érvényesülnek. Kivánatos lenne az egyes szakcsoportok vezetőivel való megbeszélés 
alapján a fényképgyűjtemény fokozatos és tervszerű kiegészítése.”83 1949-től egyébként mi-

80 NMI 157/1947.
81 NMI 11/1949.
82 NMI 5/1949.
83 NMI 5/1949.
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niszteri engedély tette lehetővé, hogy „a fotólabor állandó és a tudomány érdekében fontos 
nagyobb mértékű foglalkoztatása céljából intézményektől megrendelést fogadjon el”.84

A fényképgyűjteménybe osztották be szolgálattételre Farkass Endre iskolaigazga
tót, aki feladatul a földrajzi és szakmutató kartonjainak pótlását kapta.85 Szendrey Ákos még 
ugyanabban az évben átvette tőle a munkát. Az átadási jegyzőkönyv megállapítja, hogy a szak- 
és a földrajzi leltárcédulákat 1-94 000-ig, az adattári földrajzi kartotékokat, törzskönyvet 
rendben találta, maguk a fényképek azonban az „anyag rendezetlensége miatt” tételesen nem 
vehetők át.86

A háború utáni leltárkönyvi bejegyzések 1948-tól indultak: Kresz Mária, Manga 
János, Fél Edit, Vargha László, Sólymos Ede, K. Kovács László, Szolnoky Lajos, Bene Zsu
zsanna, Diószegi Vilmos, Bakó Ferenc, Balassa Iván, Hofer Tamás, Molnár Balázs, Boross 
Marietta, Takács Lajos, Csilléry Klára felvételeinek leltározásával. Míg a fényképgyűjtemény 
változatlanul az Ethnológiai Adattár részeként működött, a fényképészeti laboratórium (a 
többi műhellyel és a gazdasági hivatallal'egyetemben) a főigazgatósághoz tartozott (Se l m e c z i 
K o v á c s  1989. 19).

1950-ben vezették be a nemzetközileg elfogadott méretű (minden előnyomás nél
küli), nyolcpontos kartonokat. Az új típusú kartonokra még egy 6x9-es nézőkép is került. A 
leltározás is jól haladt: a fényképgyűjtemény beleltározott tételeinek száma 1954-ben elérte 
a 110 000-et. Folytatódott a szakmutató készítése, a földrajzi mutató pedig naprakész volt. 
Ez utóbbi végleges rendezését, a községenkénti kimutatást felhasználva egy alaptérkép elké
szítését tervezték,87 hasonlóan a tárgyi gyűjteményekhez (vö. BARABÁS 1949). Ez azonban 
csak terv maradt, pedig a további gyűjtések, a kevéssé kutatott területek megismerése szem
pontjából lényeges lett volna.

1952-ben L. Kovács Ágnes, a fényképtár kezelője a fényképészeti laboratórium 
munkarendjének tervezetében írja le az intézményen belüli szabályokat: a múzeum beleltá
rozott negatívot kölcsön nem ad; „a laboratórium vezetője [...] évente a gyakorló egyetemi 
hallgatók és a fényképezésben kevésbbé jártas múzeumi dolgozók részére fototanfolyamot 
rendez, melyen megtanulják a résztvevők a fényképezés technikáját. A tanfolyamon résztvesz 
oktatóként egy néprajzi szakember is, aki a hallgatóknak a néprajzi célokra készített terep- és 
tárgyfelvételek elkészítésének módját magyarázza meg.”88 Ez utóbbi különösen figyelmet ér
demel, hiszen még az elmúlt évtizedben is adódtak konfliktusok, amennyiben a fényképész 
a néprajz szempontjainak figyelembevétele nélkül dolgozott, illetve kettejük együttműködé
se nem kölcsönös megegyezéssel zajlott.

A Néprajzi Múzeum háború utáni első jelentősebb gyűjtőprogramja a tiszaigari 
munkaközösség munkája volt 1949-től. A falu teljes néprajzi felmérése során fényképek is 
készültek: Bakó Ferenc néprajzkutató és Réger Endre (a laboratórium fényképésze) ötszáz
nál több felvételét őrzi a gyűjtemény. A kutatás eredményeképpen 1950-ben nyílt meg a fa
lu néprajzát és történetét bemutató kiállítás. Az utolsó teremben nagyrészt fényképek és más 
dokumentumok segítségével bemutatta azokat az eseményeket, amelyek a háború után zaj

84 NMI 133/1949.
85 NMI 1/1949.
86 NMI 208/1949.
87 NMI 43/1950.
88 NMI 863-02-21/1952.
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lottak le, míg Tiszaigar termelőszövetkezeti községgé vált (Balassa 1954b. 305). Itt tehát 
más típusú fénykép került felhasználásra: riportkép és nem tudományos néprajzi felvétel.

A Néprajzi Múzeumban ezekben az években az adatgyűjtésben a fénykép, fényké-
pczcs m a i  lUIllCgCS m c i m y ISCgbcil V U l l  JC 1 C 1 JL . i V  a  U C p i í t J ^ J L  i c i v u w j t g ^ a i l t t J U A A t t k

tekinthető területek felkutatása volt, ezért Molnár Balázs és Hofer Tamás Bihar megyében, 
Komádin és környékén tanulmányozta a népi gazdálkodás néhány kérdését, a Nyírség népi 
gazdálkodásának egyes változásjelenségeit pedig Szabolcs megyében vizsgálta Balassa Iván, 
Boross Marietta, Csermák Géza, Erdész Sándor, Kardos László és Szolnoky Lajos, míg Ki
rály Péterné Hódmezővásárhely és környékének népi bútorzatát kutatta. Tolna megyében 
Regöly és Várong környékén Szolnoky Lajos, Sz. Morvay Judit és Takács Lajos főleg a táp
lálkozás kérdéseiről végeztek gyűjtést. Baja környékének viseletanyagát vizsgálta Fél Edit. 
Diószegi Vilmos és Sólymos Ede a Velencei-tó halászatát, Király Péterné a szuhahutai famun
kát, Bakó Ferenc a Bükk hegység mészégetését dolgozta fel (Barabás 1951. 221-222). A gyűj- 
tőutak eredményeképpen 8000 fényképfelvétel készült (a jelentősebb fényképészekről a ké
sőbbiekben még esik szó).

Balassa Iván 1954-ben sajnálattal jegyzi meg, hogy a tárgygyűjtést kísérő gazdag 
jegyzetkészítés mellett még mindig kevéssé használják ki a kutatók a fényképezésben rejlő le
hetőségeket. „Ez utóbbi eljárás még korántsem mondható általánosnak” -  írja (Balassa 1955b. 
2). Fontosnak tartja, hogy „mind a kéziratok, mind a fényképek kezelését egységesen végez
zük az egész országban. Az újabb gyűjtések egy példánya a Néprajzi Múzeumban, a másik 
példánya a vidék szerint esedékes vidéki múzeumban található meg. Sajnos a régebbi anyag 
központi nyilvántartása még nincsen meg, ami azonban egyik legsürgősebb jövőbeli felada
tunk kell, hogy legyen.” (Balassa 1955b. 4.) A következő időszak teendői között elsőrendű 
fontosságú tehát, hogy a fényképanyag is megfelelő utalókkal legyen ellátva.

Az 1956-os évre vonatkozó jelentésben Szendrey Ákos a „gyűjteménycsoportok 
összefüggő anyagának megszerzéséről” ír, amellyel „szorosan összekapcsolódott a fényképe
zés munkája, hogy a tárgyak életét a feljegyzések, részletes alapos leírások mellett képeken 
és lehetőleg filmen is megörökítsék” (Szendrey 1957. 299). Mindezek eredményeképpen az 
évi gyarapodás 3819 felvétel, a következő évi pedig 3960 felvétel. Külön kiemeli a beszámo
ló, hogy az Etimológiai Adattár „folytatta a régi néprajzi gyűjtők kézirat- és fényképanyagá
nak megszerzésére irányuló törekvését” (SZENDREY 1958. 255). Szendrey Ákos az 1958. évet 
összegző beszámolójában megismétli a fényképekre vonatkozó, korábban már elfogadottá 
vált kitételeket: „Fényképfelvételeink is javarészt azt a célt szolgálják, hogy a tárgyi anyagot 
megelevenítsük, s így biztos és részletes adatokat szolgáltassunk a feldolgozás számára.” Ez 
nyilvánvalóan azzal a szándékkal történt, hogy „megbízható történeti és recens anyag adja 
meg a feldolgozás lehetőségét és használhatóságát” (Szendrey 1959. 323).

1957-től Erdélyi Zoltán a fényképgyűjtemény kezelője. Az ő vezetésével kezdő
dött meg nagy lendülettel és jelentős anyagi befektetéssel a leírókartonok mutatózása. Elő
ször a földrajzi mutató céduláit kezdték gépelni, „olykor havonta 12 000 darab is kikerült a 
négy-öt gépíró keze alól” (Tari 1984.116). A megállapítás annyiban szorul korrekcióra, hogy 
az új típusú földrajzi mutatók gépeléséről van szó, illetve az újonnan bekerült negatívok fel
dolgozásáról. A földrajzi mutatócédulák a következő pontokat tartalmazzák: leltári szám F 
jelzéssel, a fényképezés helye (a település és a megye megnevezésével, külföld esetében az 
ország neve is), a fénykép témája, a negatív adatai, a gyűjtő, illetve a fényképező neve, a fel
vétel készítésének időpontja.
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A második világháborút követően kezdődött a néprajzi fényképezés következő nagy 
korszaka az akkorra elterjedt olcsó géptípusok révén. Ezt bizonyítják a számadatok is: 1948 
előtt -  Xántus első fényképgyűjtésétől számítva majdnem 80 év, a gyűjtemény hivatalos meg
alakulásától fél évszázadnyi idő alatt -  keletkezett a gyűjtemény egyharmada, majd az ezt kö
vető 50 évben az állomány háromszorosára nőtt. Ebben a periódusban ezért csak a nagyobb, 
egységes s a tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű egységeket vesszük számba. 
A múzeum több részben vásárolta meg Györffy István hagyatékából a Bobett géppel fényké
pezett felvételeket.89 Fontos és nagy értékű kollekció volt a Magyar Filmiroda (MFI) anyaga. 
E fényképanyag megszerzése ügyében már 1948-ban folyt levelezés: Vargha László, a Népraj
zi Múzeum megbízott igazgatója levelet intézett Ortutay Gyulához, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, s kérte, hogy „a Magyar Filmiroda értékes és tudományos, valamint művészi il
lusztrációra igen alkalmas fényképanyagát a Néprajzi Múzeumnak juttatni szíveskedjék. Ala
posan alátámasztja kérésünket az a körülmény, hogy a Néprajzi Múzeumban van az ország 
egyetlen hatalmas néprajzi fényképanyaga”, s az említett kollekció „jelentősen kiegészítené és 
erősítené ezt a magában is fontos gyűjteményt s egyben biztosítaná, hogy az egész magyar nép
rajzi anyag egy helyen volna kezelhető. Ezzel annak tudományos felhasználhatósága is 
fokozódna.”90 A Magyar Központi Híradó Rt. a Magyar Filmiroda Rt. tulajdonát képező le
mezeket a Múzeumok és Műemlékek Országos Központjának adományozta, de a néprajzi 
anyagot átadták a múzeumnak. Az átadott felvételek száma meghaladja a 3800-at. A kísérő- 
jegyzék utolsó oldalán egy kézírásos kiegészítés megjegyzi, hogy „a meghatározások szó sze
rint a Filmiroda katalógusából valók”, ezért az 1970-es években a szakmutatózást készítő Ruitz 
Izabella megjegyezte: „volt tehát egy eredeti katalógus, az azonban nálunk nincs meg” (Ruitz 
1970). Az MFI-anyag leltározását L. Kovács Ágnes, Erdélyi Zoltán és Ruitz Izabella végezte. 
Miután az egész anyag a korabeli folyóiratok számára készült, nagyobbrészt professzionális 
fényképészek (s kisebb részben néprajzkutatók) által, a földrajzi hely- és tárgymeghatározások 
rendkívül pontadanok, elnagyoltak voltak. A szerzőkről és a készítés idejéről nyilvántartást 
nem vezettek, ez megnehezítette az azonosítást. Ruitz Izabella véleménye a következő: „Ami 
az időpontot illeti, úgy látom, hogy a kiugró néprajzi helyeken készített felvételek javarésze 
1928-tól kezdődően az 1930-as évekből való. A kárpátaljai képek 1939/40-ben, az erdélyiek 
1940-től, a 40-es évek elején készültek. Van néhány kép, közte az Erdélyi Mór archívumából 
átvettek, melyek láthatólag az első világháború előtti időkből származnak.” (Ruitz 1970. 2.)

A képanyag szerzőire vonatkozóan az Ortutay Gyulához írt levélben az áll, hogy 
a képek „legnagyobbrészt Balogh Rudolf felvételei”,91 Ruitz Izabella szerint azonban emel
lett bőséggel vannak Gönyeytől, Kankovszkytól, Kerny Istvántól és másoktól is felvételek. A ké
peket mindenképpen óvatosan szabad felhasználni, hiszen sok esetben a fényképész instru
ált, ezért például a viselet vagy a szokásbeállítások nem hitelesek.

Az MFI-archívumhoz hasonlóan az Etimológiai Adattárba került az időközben 
megszüntetett intézetek néprajzi fényképanyaga is, így a Táj- és Népkutató Intézeté az álta

89 1962-ben 2350 (ltsz.: 173922-176271), 1964-ben 807 (ltsz.: 190758-191564), 1965-1966-ban 237 
(ltsz.: 206581-206817), 1967-ben 567 (ltsz.: 211186-211752), 1969-ben 226 (ltsz.: 229606-229831), 
1970-ben 842 (ltsz.: 232260-233101), 1971-ben 1033 (ltsz.: 234424-235222, 235574-235800) fel
vételt.

90 NMI 104/1948.
91 NMI 104/1948.
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la szervezett kutatótáborok (Derzstomaj, Makád, Rábcakapi, Visk, Bogdánd, Magyarneme- 
gye, Szernye-mocsár, Csíkmenaság stb.) jelentős mennyiségű, értékes hozadékával, a Kelet
európai Tudományos Intézet Néptudományi Intézetének öröksége, mely magában foglalta
»■nKK VntotÁnolr ( í c t \ r  o áfi-nc rpntpnnriiirr> 1 mmit-pe l'-'ir*/~cór* I'plpt-Vpvpft- ( r \ t r \ i +  i
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Magyar Táncszövetség országos néptánc-gyűjtésének fényképeit a Néptudományi Intézettel 
közösen végzett munka éveiből.92

A fényképgyűjtemény további, saját kutatói által tudományos céllal készített terje
delmes fényképsorozatokkal is gazdagodott. A kutatók szűkebb témakörökre specializálód
tak, s többségük szinte egész szakmai pályafutása során elsősorban ennek történeti rétegeit 
és régiónként eltérő variánsait tanulmányozta, fényképezte. Földes László például a pásztor
kodást, településtörténetet, Vincze István a szőlőtermesztést, Gáborján Alice a magyar nép
viseletet, Hegyi Imre a népi erdőgazdálkodást, Csilléry Klára a népi lakáskultúrát, Molnár Ba
lázs a halászatot, az életmód változásait vizsgálta.

Kiemelkedő Fél Edit munkássága, aki már az 1930-as évektől készített fényképeket, 
s ebben az időszakban is igen sokat fotografált. Felvételeinek száma jelentős: 3661.93 Első fel
vételei Hartán (1935) és Kocs községben (1936) végzett kutatásai közben készültek. Emellett 
Őrhalomban (Nógrád megye), Karádon (Somogy megye), Szakmárban, Dunapatajon (Pest 
megye) Martoson (Komárom megye), Kétyen (Tolna megye), Bodméren (Fejér megye), Pátyon 
(Pest megye), Gután (Komárom megye), Fülöpszálláson (Pest megye), Csicsón (Komárom me
gye), Decsen (Tolna megye), Szeremlén (Pest megye), Hercegszántón (Bács-Bodrog megye), 
Szentistvánban, Tardon (Borsod megye), Karcsán (Zemplén megye), Györgytallón, Nemespát- 
rón (Somogy megye), Mezőkövesden (Borsod megye), Érsedcsanádon (Pest megye), Alsó- 
páhokon (Zala megye), Gelsén (Zala megye), Orosházán (Békés megye) és Átányban (Heves 
megye) fényképezett. A hagyományos néprajzi témák mellett társadalom-néprajzi felvételeket 
is készített (törvénybíró bundában, ltsz.: 73530, 73577; kucik zsellérházban, ltsz.: 73545, 
73574; zsellérviselet, ltsz.:73616). Fényképei között találunk olyan témákat, amelyekről koráb
ban alig vagy egyáltalán nem készült felvétel: ágyban fekvő beteg (ltsz.: 129262), a mosdás vál
tozatai (ltsz.: 81925, 81929-81930), nők közlekedése esőben (ltsz.: 90804-90805, 101332— 
101334), ivás demizsonból (ltsz.: 128267), tulajdonjegyek (ltsz.: 91756), egyéb jelek előfordu
lásai (ltsz.: 96278), trágyarakás (ltsz.: 99549), füstölő belseje (ltsz.: 98576-98577), szemétla
pát (ltsz.:l 19913—119914), árnyékszék (ltsz.: 128273-128274, 166438). Ezek között kell em
lítenünk meghatározott gesztusok megörökítését is: ima (ltsz.: 120446-120448), siratás (ltsz.: 
120591), fényképezéshez történő beállás (ltsz.: 120082-120083). A változó paraszti kultúra 
olyan elemeire, mozzanataira figyelt föl, amelyekről Szendrey Ákost kivéve akkoriban senki 
nem vett tudomást, s amelyet a modern élet teljes mértékben megsemmisített. Fél Edit meg
határozott tevékenységekről vagy szokásokról is készitett néhány sorozatot, fázisképeket: fej
párna tekerése (ltsz.: 101343), templomból kijövök (ltsz.: 97701-97745), házépítés -  erről ké
szült a legtöbb, 50-nél több felvétel (ltsz.: 166471-166524).

A viseletek iránti érdeklődése képein már a kezdettől jelen van: haj- és fej-, férfi-, 
női, gyermekviselet, ünnepi és hétköznapi, téli, nyári öltözet (szemből és háttal is megörö
kítve). Sőt, a ruhadarabok készítésének előmunkálatait is fényképezi: fonás rokkán, kender
szárítás, tilolás, törés, héhelés, takácsszerszámok.

92 Ruitz Izabella szíves közlése.
93 Ltsz.: 68197 és 205559 között több részben.
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A fényképezési szokásokból is látszik a néprajzi kutatás megváltozott tárgyszemlé
lete: egy adott munkaeszköz nem csupán a hagyományos használatban, hanem más, megvál
tozott funkciójában is látható: munkaeszközök temetésre előkészítve a halottasháznál, abrosz 
viselése köténynek, fejen esőben, régi szökröny kiskapu oldalának beépítése, rossz zsákok fel- 
használása, lópatkó horogként, ködmönből pruszlik.

Ugyanakkor meg kell emliteni egy -  sajnálatosan tipikus -  tényt is a felvételekkel 
kapcsolatban: előfordul, hogy valamely tárgynak a tudományos kutatás szempontjából lénye
ges részletét megörökíti, az egészet azonban nem, például a sövénykéményt igen, de a há
zat, amelynek része, nem fényképezte. Kár, hogy közvetlenül a fényképeket nem kísérik 
részletes és kimerítő adatok: melyik felvétel kinél (név, utca, házszám, a falu társadalmában 
elfoglalt hely stb.) készült. Az írott források és a képek találkozása, azonosítása így pillanat
nyilag lehetetlen.

Az 1951-ben indult Átány-kutatás a fényképgyűjtemény számára is jelentős ered
ményeket hozott: Fél Edit 1951-1963 közötti felvételeiből 1200, Hofer Tamás (a Néprajzi 
Múzeumnak leadott) képei közül több mint 6300 az átányi fénykép, összesen tehát mintegy 
7500 fotó született a vizsgálatokhoz kötődően.

A gyűjtemény nyilvántartása szerint 1954-ben leltározták be az első, Hofer Tamás 
által készített képeket, és 1968-ban készült az utolsó sorozat. A fényképes adatrögzítés le
hetőségeiről és határairól Fél Edit és Hofer Tamás A monografikus tárgygyűjtés. Az átányi példa 
című munkájukban több ízben ejtenek szót. Az adatok összefüggésrendszerét föltárva nem 
látják rajzzal, fényképpel, filmmel teljes mértékben rögzíthetőnek a tárgyaknak azt a „moz
dulatokból, szavakból, érzésekből, gondolatokból” (Fél-H ofer 1964. 18). összetevődő bo
nyolult kapcsolatát, amellyel akkor rendelkeztek, amikor azokat még nem szakították ki ere
deti környezetükből.

A korábbi korszakok vizsgálataiban, a megjelent tudományos munkákban -  írják -  
a látott, hallott, tapasztalt tények és a tudósok következtetései mintegy összegződtek a tárgy
típusról kialakított tudásanyagban. „Az átányi munka során igyekeztünk pontosan határt von
ni a források, tehát az adatközlők szava, a megfigyelt, lefényképezett mozdulatok, a tárgyak 
stb. és következtetéseink között, igyekeztünk megőrizni a részadatok konkrét hitelességét és 
elkülöníteni tőle a magunk interpretálását.” (Fél-H ofer 1964. 85.) A dokumentáció és a tu
dományos következtetések határai -  az adatrögzítés módszereinek tökéletesedésével -  egyre 
pontosabbak és nyomon követhetőbbek. Az idézett szempontokat érvényesítő sorozatfényké
pek közé tartoznak az eszközök és használóik ideiglenes és állandó, elfogadott, javasolt vagy 
sikertelen, múltbeli és aktuális, hagyományos és korszerűbb stb. kapcsolatát bemutató rész
letfelvételek és sorozatok. Mivel korábban nem készültek ilyen szempontú képi adatrögzíté
sek, ki kell emelni ezek ritka és kivételes voltát. A korábbiaknál összehasonlíthatatlanul na
gyobb számban készítettek munkafázis-felvételeket (noha ilyenek azért akadtak például 
Tagán Galimdsán, Gönyey Sándor vagy Molnár Balázs képei között) különböző témákban, a 
cselekvés időbeli egymásutánját követve, filmszerűen, szokadanul sok kockát felhasználva 
egy-egy tevékenység rögzítésére. Száz vagy annál több felvétellel dokumentálta a csigacsiná- 
lást, a hordást, székfűszedést.

Hofer Tamás a fényképdokumentáció-készítés során sorra vette a falu életének leg
több jellemző eseményét: házasságkötés, temetés, siratás, halotti tor, bibliaolvasás, templomi 
ülésrend, lakodalmi főzőasszonyok tevékenysége, ház körüli vagy gazdasági munkák, például 
kacsatömés. De olyan hétköznapi mozzanatokat is, amelyeket máshol nem láthatunk, mint
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például az éjszakára megvetett ágyak, kötény- illetve kendőkötés, vetéshez zsák felöltése, 
szomszédok beszélgetése, pihenés munka közben, pohárkínálás, kártyázás, tréfa -  kislányt 
kévébe kötik - , különböző hagyományos hétköznapi mértékegységeket, például bő és szűk 

Sainns rcqk poy-kéf esetben fénvkéoezett gesztusokat, mint például gyászoló 
öregasszony jellegzetes kéztartását, kalapemelést, pásztor testtartását. Sorozatai változó da- 
rabszámúak (2-4, 22, 43 és 100 felvétel). Figyelme nemcsak a központi témára, hanem a 
többi résztvevőre, részelemre is irányult. Sőt a korabeli köznapi élet vagy szokásgyakorlat 
mozzanatai vagy eszközkészletének darabjai is témái a képeknek: munkagép, kerékpár, legel
tetési bizottság, májusi kosár. Ezzel egy időben az archaikumok megörökítését is fontosnak 
tartotta (például a népi építkezés egyik régies eleme, az istállóablak megszámlálhatatlan va
riánsa ismétlődik). Képei között gyakran találkozunk kitűnő riportképekkel, a legmegfele
lőbb szögből, jól komponált, technikailag tökéletes felvételekkel.

Hofer Tamás az ország más pontjain is készített fényképeket. Az átányi anyagon 
kívüli felvételeinek száma 9279.94 Felvételeinek csak egy része van a múzeum birtokában. 
Akadnak olyan témák, amelyeket nem örökített meg, mint például keresztelő, húsvét, pün
kösd, karácsony, vendégjárás. Meglepő, hogy ilyen részletes dokumentációs igényesség el
lenére miért nem fényképezett le például egyetlen portát sem szisztematikusan, vagy egy 
gazda, illetve felesége teljes napját, a férfi- és a női munkák teljességével. A fényképkészí
tés adatolása változó: több ízben van utalás a felvételkészítés konkrét körülményeire vonat
kozóan (a készülődést is dokumentálta, leírta, ki, miért kérte, hogy lefényképezzék stb.), 
de előfordul az is, hogy az írásbeli tájékoztatás szűkszavú, így a falu látképsorozatának tá
jolására vagy a jelenet rekonstrukciós voltára nincs utalás. (Hofer Tamás fotóközlésére lásd 
még H o f e r  1994b.)

A második világháború utáni másfél évtized nagy gyűjtőlendületébe illeszkedik 
Diószegi Vilmos munkássága. Mint a múzeum fiatal tisztviselője célul tűzte ki, hogy orienta
lisztikai alapképzettségéhez hazai helyszíni gyűjtésekkel szerzi meg a néprajz egészében va
ló jártasságot. Ezért minden alkalommal máshová, az ország különböző pontjaira szállt ki, és 
a néprajz témaköreit sorra véve, mindig más-más kutatást végzett.95 A gyűjteményben talál
ható felvételek adatai alapján nyomon követhető, mikor és hol gyűjtött: 1949-ben készítette 
első magyarországi fényképeit Fejér megyében (Sukoró, Pákozd), majd Zala, Somogy, Bor
sod megyében (Vörs, Dédes), 1950-ben Gárdonyban, Velencén (Fejér megye), Szarvaskőn 
(Heves megye), Sukorón, Tiszaigaron, 1951-ben Egyházaskozáron (Baranya megye) a mold
vai betelepültek körében, K. Kovács László filmkészítésével egy időben, majd Mezőköves
den, Egerben, Nagyhódoson (Szatmár megye), 1952-ben Szeremlén (Pest megye), Töröcs- 
kén (Somogy megye), Bogácson (Borsod megye), Szuhahután (Heves megye), 1956-ban 
Nyírmihálydiban (Szabolcs megye), Zsére Zobor-vidéki faluban, Nagybalogban (Gömör me
gye), Tiszacsécsén (Szatmár megye), Konyáron (Bihar megye), Nyírmihálydin (Szabolcs me
gye), 1961-ben Alsó-Bodokon, Gesztén, Pogrányban, Kalászban, Zsérén, Béden, Gimesen, 
Kolon, Nyitra, Vicsápapáti falvakban (Nyitra megye), 1962-ben Érsekcsanádon, Úszódon, 
Miskén (Pest megye), Tótkomlóson (Békés megye), Nagylócon (Nógrád megye), Karancs- 
keszin (Nógrád megye), Büdszentmihályon (Szabolcs megye) és Tiszasasban (Szolnok me
gye). Diószegi a hagyományos néprajzi témák -  halászat, gyűjtögetés, gazdálkodás, építkezés,

94 Ltsz.: 98948 és 283306 között több részben.
95 Ruitz Izabella szíves közlése.
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viselet stb. -  mellett sok esetben gyűjtött és fényképezett a népi hitvilágra vonatkozó adato
kat. Ennek során megörökítette a tudós embereket (halottlátó, boszorkány), a gyógyítás esz
közeit, a műveletek előkészítését vagy mozzanatait: rostaforgatás, ólomöntés, füstölés, vihar 
ellen sütőlapát, viaszöntés, szemmelverés ellen szenesvíz készítése, állatgyógyítás, idő- és ha
láljóslás, szerencsevarázslás stb. E témakörökben csak rövidebb sorozatokat találunk: a har
matszedésről Szuhahután 16 filmkockát, míg például a halászatról mintegy 50 felvételt készí
tett. A fényképeket kísérő adatok részletesek nemcsak magáról a dokumentált tevékenység
ről, hanem a fényképezés körülményeire vonatkozóan is; külön megjegyezte például, ha re
konstrukciót fényképezett.

Diószegi nemcsak maga gyűjtött, de a népi hitvilág körébe tartozó témák minél 
alaposabb feltárása érdekében szervezett is gyűjtést. Ilyen volt a szlovák nemzetiségi falvak
ban még élő vagy rekonstrukcióval feléleszthető szokásnak, a lucázásnak dokumentálása. Eh
hez Luca-napkor nemcsak múzeumi kollégákat mozgósított, hanem családjának jól fényképe
ző tagjait is beosztotta a kiszállásra megszervezett csoportokba.96

A fényképgyűjtemény szempontjából kiemelkedő jelentőségű azonban a Sámánhit 
Archívum, amelyet 1953-tól kezdett kialakítani ( D ió s z e g i  1958). A cél az volt, hogy az eurá- 
zsiai sámánhitre vonatkozó tárgyakat, ismereteket a különböző országok tudományos intéz
ményeiből egybegyűjtsék, hogy a témakör különböző nézőpontú vizsgálata egy helyen legyen 
kutatható (monografikus igénnyel, szemlélettel és összehasonlító elemzéssel). 1953-ban kez
dődött meg a gyűjtőmunka, s 1958. december 31-ig a fényképgyűjteményben 12 000 fény
képes és rajzos kartont regisztráltak. Diószegi tanulmányútjain fényképezte az érintett népek 
hitvilágához kapcsolódó tárgyakat, cselekményeket, s a helyi múzeumok erre vonatkozó anya
gát: 1954-ben Törökországban, 1957-1958-ban a Szovjetunióban a szojotok (tuvák) között 
négy hónapot töltött, továbbá Leningrádban kutatott. 1960-ban Mongóliában járt, 1964-ben 
az Altaj környékén fényképezett összesen ezernél több felvételt. Könyveit saját képeivel il
lusztrálta (D ió s z e g i I960; 1962). Saját 1500 felvételén kívül orosz múzeumokból kb. 10 000 
tárgyfotót, már megjelent könyvekből kb. 35 000 mikrofilm kockát hozott. (Ezekről később 
pozitív másolatokat is készítettek.) Az archívum ugyan tematikailag összefüggő egész volt, de 
több részből állt, melyek műfajukból eredően a múzeum más-más osztályára (könyvtár, nép
zenei osztály, filmtár, kézirattár, rajztár) kerültek.97

Az anyag tudományos kezelhetősége több gondot felvetett, ezért Diószegi publi
kációban közölte a legfontosabb tudnivalókat: a kartonok készítésének rendszerét, módsze
reit, az anyag összetételét, a forrásmegjelöléseket (D iószegi 1954).

A fényképgyűjtemény állományának rohamos növekedésével egyre nehezebb volt 
egyes szerzők felvételeinek kikeresése. Ezért halaszthatadanul szükségessé vált a szerzői ka
talógus elkészítése. A munkát Gönyey Sándor kezdte el, halála után pedig Ruitz Izabella foly
tatta az 167 000 leltári számig. A fényképgyűjteményben dolgozó, illetve besegítő kollégák a 
földrajzi katalóguscédulákat megyénként, a községeket azon belül alfabetikus sorrendben 
rendezték. „Számos szakmai ülés és vita, valamint több évtizedes tapasztalat alapján született 
az a magyar néprajzi terminológiát alkalmazó szakcsoportosítás”, amely a múzeum összes 
gyűjteményének szakcsoportbeosztásával megegyezik, tehát a gyűjtemények egységes szem
pontrendszer szerinti használatát teszi lehetővé (Tari 1984. 116).

96 Ruitz Izabella szíves közlése.
97 Az anyag egy része később az MTA Néprajzi Kutatócsoporthoz került.
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Ebből az időszakból Erdélyi Zoltán fotósorozatait kell megemlíteni. Erdélyi Zol
tán egyetemi hallgatóként kezdett el fényképezni 1953-ban. Első felvételei fakitermelés (ltsz.: 
122342, 109345-122351), szállítási módok, a fa hasznosítása témakörben kisebb, 30 dara
bos sorozatok- a kivágandó fa megjelölése favágás, a fa összerakása, fahordó eszközök és mó
dok -  kézi, állati és gépi erővel (ltsz.: 109352, 109367), a fa hasznosítása. 1958 és 1963 kö
zött a különböző rendeltetésű, anyagú, megmunkálású és díszítésű kosarak készítési techni
káit, fázisait, az elkészült termékek változatait, értékesítésük és napi használatuk módjait 
fényképezte Nógrád, Heves és Borsod megyékben (ltsz.: 133150-133223, 210094-210101). 
A kiválasztott tárgy esetében nemcsak a készítés fázisait, hanem típusait: a felhasználás függ
vényében módosuló anyagait, formáit, fonásmódjait, díszítettségét is nyomon követhetjük 
több száz felvételén. Ezenkívül ebben a periódusban néhány kisebb sorozatát kell megemlí
teni, például varsa- és tutajkészítés (ltsz.: 201185-201199). Fotográfusi tevékenységének je
lentősebb hányada azonban a következő időszakra esik. A fényképdokumentáció -  mint a lé
tező objektumok megörökítése és nélkülözheteden segédeszköz azok újraépítéséhez -  Erdé
lyi Zoltán felvételein tanulmányozható. 1964-től 1975-ig készített felvételeket település-épít
kezés témakörben a szerveződő szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkálatait se
gítendő. Bejárta és fényképezte a Zalaegerszegen felépített göcseji és a Párádon kialakított 
falumúzeumokat, továbbá a bukaresti, nagyszebeni szabadtéri néprajzi múzeumokat (ltsz.: 
222942-222984, 223018-223045, 222920-222941). A cél a megvalósítandó hazai, köz
ponti szabadtéri néprajzi múzeum helyszínének felkutatása, az ott felépítendő épületek kivá
lasztása, az adott épület eredeti állapotának, majd a bontás folyamatának, elszállításának do
kumentálása volt. Különböző típusú és számú sorozatai nyomán (épülettípusok, bontási fo
lyamatok dokumentációja száztól nyolcszázig terjedő darabszámmal) mintegy 7000 felvétel 
született dunántúli, felvidéki és az Alföld északi részét bejáró utazásain. Erdélyi Zoltán 
egyébként 1957—1970-ig volt a gyűjtemény kezelője.

A Néprajzi Múzeum 1975-ben költözött jelenlegi épületébe. Itt a fényképgyűjtemény 
számára is korszerűbb tárolási feltételeket lehetett teremteni: külön helyiségbe került a közön
ségszolgálat; a földrajzi és szakleltári cédulák szintén külön térben, vasszekrényben találhatók. 
A technikai feltételek tehát itt nagymértékben javultak. A gyűjtemény állományának egyharma- 
da az elkövetkező évtizedekben keletkezett, illetve került az intézménybe. Erre az időszakra esik 
egy másik -  szintén a népi építkezés témakörét érintő -  gyűjtés is: a népi műemlékek országos 
felmérése minden egyes települést érintően. Az adott faluba érkező kutató feladata az volt, hogy 
minden megörökítésre érdemes épületet fényképezzen le, és a megadott szempontok szerint leg
alább egy házat (a gazdasági épületekkel együtt) mérjen föl. Jó néhányan akadtak természetesen, 
akik -  kihasználva az alkalmat -  nemcsak építkezési, hanem más témaköröket érintő felvétele
ket is készítettek. Az országos áttekintés szinte teljes szakmai összefogással készült: a múzeum 
munkatársai, a vidéki kollégák, sőt egyetemisták is kivették részüket a munkából, és összesen 
majdnem 27 000 felvétellel gyarapították a gyűjteményt. Az anyag háromnegyed része található 
a Néprajzi Múzeumban, a többi a Szabadtéri Néprajzi Múzeum tulajdona.

Gyarapodást jelentett a korábbi anyagok -  a múzeum saját kutatói által készített 
felvételek -  beleltározása is (Vajkai Aurél, Morvay Judit, Kresz Mária, Balassa Iván, Csilléry 
Klára, Király Péter, Molnár Balázs, Eperjessy Ernő, Hegyi Imre, Györgyi Erzsébet, Szolnoky 
Lajos, Boglár Lajos gyűjtőútjain készült fényképek), és a vásárlások.

A néprajzi fényképezés szempontjából a következő generáció tagjai közül tudomá
nyos jelentőségét és mennyiségét tekintve kiemelkedő jelentőségű Hegyi Imre, Kresz Mária,
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Márkus Mihály, Molnár Balázs, Takács Lajos, Boross Marietta fotográfusi munkássága. A hely
színek, a választott néprajzi témák, a kifogástalan komponálóképesség és technikai minőség 
szempontjából Molnár Balázs és Gunda Béla említendők elsősorban; ez a képek használatá
ban, publikációkban való szereplésük gyakoriságát tekintve is megmutatkozik. Molnár Balázs 
a gyűjtemény egyik legtöbbet fényképező kutatója volt: mintegy tizenötezer felvétele találha
tó a gyűjteményben. 1941-1942-ben, majd 1950 és 1975 között dolgozott a Néprajzi Múze
umban, s település, építkezés, gazdálkodás témakörben jelentette meg cikkeit a szakfolyóira
tokban. Felvételei között sok kitűnő riportképet is találunk, amelyek olyan pillanatokat örö
kítettek meg, amelyeket nem befolyásolt a fényképezés ténye. Választott témáinak köre -  
amelyek mindegyike a hétköznapi léthez kötődött a fényképezés technikai fejlődése és el
terjedése, valamint kapcsolatteremtő képessége szintén hozzájárulhatott a felvételek termé
szetességéhez. Fényképein mindenesetre a korszak paraszti életmódjának jellegzetes élet
helyzetei, karakterei és helyszínei tárulnak elénk.

Takács Lajos 23 éven keresztül volt a Néprajzi Múzeum munkatársa (1950-1973), 
s fényképeit elsősorban saját kutatási területeiről, az irtásgazdálkodásról, a földművelésről, il
letve a népi históriaköltészetről készítette, számuk meghaladja a tízezret.98 Boross Marietta 
szintén 1950-től dolgozott a múzeumban, az általa készített 7343 felvétel túlnyomó része a 
népi kertkultúra folyamatait, eszközeit, művelőit örökítette meg.99

A fényképgyűjtemény kezelője 1970-től 1978-ig Hegyi Imre volt, az intézmény fo
tóműhelyének fényképészei pedig Réger Endre, majd Franciscy József. Csilléry Klára szám
talanszor Franciscyval járta a falvakat, s fontosnak tartotta, hogy kitűnő minőségű felvételek 
örökítsék meg az eltűnőben lévő életforma még hitelesen rögzíthető helyszíneit. Különösen 
halaszthatatlan volt ez a paraszti szobabelsők fényképezésekor, hiszen hosszú ideig (a vaku 
megjelenéséig) használható minőségű felvételt itt a korai időszakban alig, később is csak ke
vesen tudtak készíteni, például Fél Edit, Gönyey Sándor és Vajkai Aurél. Arányaiban össze
hasonlíthatatlan a képanyag a külső (település-építkezés) témakörben és a belsők (lakóterek) 
megörökítésére vonatkozóan.

A magyar fotótörténet élvonalában számon tartott fényképészek, fotóművészek 
anyagához jutott hozzá a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteménye az 1970-es, 1980-as évek
ben: Erdélyi Mór 114,100 Szöllősy Kálmán majdnem 2000 felvételét101 és Vadas Ernő két 
világháború között készített 564 néprajzi felvételét102 vásárolta meg. 1981-ben szintén vá
sárlás útján került a gyűjteménybe a korai anyagot gyarapító két album Glatz Tivadar és 
Koller Károly, illetve az egyik albumban még más fényképészek felvételeivel (ltsz.: 297769- 
297873). Az albumokat eredetileg a bécsi világkiállításra készítették. A fényképalbum, a 19. 
századnak ez a jellegzetes polgári használatú, azonos család vagy fotográfus képanyagát tar
talmazó műfaja a múzeum gyűjteményében alig fordul elő. A megszokott népviseleti felvé
telek mellett a Glatz-Koller-albumban műtermi zsánerképeket, sőt a korabeli hétköznapi 
népéletről szabadtéri, riportképszerű felvételeket is találunk. Ez utóbbiak -  falusiakról -  
nem gyakoriak Magyarországon ebben az időszakban. A műfaji újdonságok mellett lényege

98 Ltsz.: 98193 és 252335 között több részben.
99 Ltsz.: 63203 és 280560 között több részben.

100 Ltsz.: 270038-270152.
101 Ltsz.: 198852 és 309705 között több részben. Összesen 3339 képét őrzi a gyűjtemény.
102 Ltsz.: 268263-268822, 305495-305498.
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sebb a szerzőknek az a törekvése, amellyel a helyi társadalomról (bíró, esküdt, presbiter, ta
nító, majoroslányok, pásztor stb.) és az ott élő etnikumokról (magyar, román, szász, cigány) 
nyújtanak fotográfiai körképet. A magyar fotótörténet szempontjából még egy említésre mél
tó tényre derült fény a Glatz-album jóvoltából- két, korábban Orbán Balázsnak tulajdonított 
felvétel szerzője Glatz Tivadar (ltsz.: 297773-297774). Erdélyi Lajos könyvében, még az 
újabb, javított kiadásban is, az udvarhelyszéki viseletét bemutató tablóról közli, hogy „két 
fényképész keze nyomáról árulkodik. A bal felső és a jobb alsó kép műteremben készült, nyil
ván Mezei József műve. A többi -  szabadtéri felvétel -  Orbán Balázs alkotása.” (E r d é l y i 
1971. 58.) E két felvétel, amely a verzó szerint Glatz Tivadar alkotása, ugyanakkor azt bizo
nyítja, hogy Orbán Balázs nemcsak Mezei felvételeit használta fel a Székelyföldről készült 
művében ( O r b á n  1971). A gyűjteményben 1982-ben leltározták be azokat a másolatokat, 
melyeket Plohn József 372 üveglemezéről készítettek. A lemezeket a hódmezővásárhelyi 
múzeumtól húsz évvel korábban kapták kölcsön. 1988-ban a múzeum Kankovszky Ervin, 
Maksay Zoltán miskolci, Horváth József kolozsvári fényképész egy-egy nagyobb anyagát vá
sárolta meg. Szávay Edit végrendeletében hagyott a múzeumra összesen mintegy tízezer szí
nes diát és negatívot. Koffán Károly fotóművész néprajzi vonatkozású negatívjait, azaz 868 
afrikai tárgyfotóját és 1073 magyar népművészeti felvételét a Magyar Fotográfiai Múzeum 
ajándékozta a gyűjteménynek.

A magyar anyag mellett a Magyarországon kívüli felvételek is -  jóval kisebb szám
ban ugyan - ,  de jelentős sorozatokkal gazdagodtak. A néprajzkutatók felvételei közül az 
utóbbi évek leltározásaiból négy nagyobb kollekció érdemel említést: Boglár Lajos felvételei 
dél-amerikai indiánok között, Vargyas Gábor 1982-ben készített 2000 új-guineai képe és 
Molnár Benő több ezer, a korábbi évtizedekben Ázsiában és Távol-Keleten készített és a mú
zeumnak ajándékozott felvételei.

Gunda Béla halála után, 1995-ben vásárolta meg a múzeum élete utolsó évtizede
inek fotográfiáit. Ezzel vált teljessé néprajzi felvételeinek ma a múzeum birtokában lévő kb. 
húszezres gyűjteménye. Gunda Béla első felvételei még az 1930-as évek közepén kerültek a 
Néprajzi Múzeum gyűjteményébe, amikor az egyetem Néprajzi Intézete munkatársaként 
(1936), a múzeum külsős gyakornokaként (1937-1938), majd 1939-1943 között gyakornok
ként, illetve segédőrként dolgozott.103 A Néprajzi Múzeum munkatársaként készült fényké
peit még abban az időben beleltározták. Jóval később, 1980-1981-ben vásárolták meg máso
dik világháború után készített felvételeit. A mintegy 20 000 képből kb. 7500 a két világhá
ború közötti évekből származik, a két ütemben vásárolt képek mennyisége az átmenő adat
tári leltárkönyv adatai szerint 6300-6300. Gunda Béla a kivételesen igényes képanyagot lét
rehozó kutatók közé tartozott. A fotók adatairól vezetett egyik füzetében ő maga ezt írta: 
„Számtalan olyan helyen készült felvételeim vannak, ahol etnográfus még sohasem járt, vagy 
Magyarországon arról a területről fényképek nincsenek.” Ezért az összehasonlító történeti, 
néprajzi, antropológiai kutatásokban fotográfiái nélkülözhetetlenek. Gunda az atlaszmunkák 
híve, kezdeményezője volt (G u n d a  1939d), ezért is fűződik nevéhez az extenzív, földrajzilag 
széles körben készített képek sokasága. A magyar nyelvterületen kívül Európa legtöbb orszá
gában (Portugália, Spanyolország, Németország, Svájc, Dánia, Svédország, Norvégia, Finnor
szág, Lengyelország, Ausztria, az egykori Szovjetunió, Szerbia, Bosznia, Bulgária, Törökor
szág, Olaszország, Görögország), továbbá Észak-Amerika indiánjai között fényképezett az

103 Néprajzi Értesítő 1937-1943.
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anyagi kultúra (ősfoglalkozások, település, építkezés) témakörben. Tudományos munkássága 
során, 50 éven keresztül gyűjtőútjain rendszeresen, mintaszerű dokumentálással fényképes 
feljegyzéseket, sok esetben felvételsorozatokat készített. Mindenhová fényképezőgéppel 
ment, ez magyarázza az elkészült felvételek hatalmas mennyiségét. Érzéke volt a fényképe
zéshez, képei között magas számarányban vannak jó felvételek. Publikációit elsősorban saját 
képeivel illusztrálta. Gunda anyagának a hagyatékból megvásárolt része még nincs beleltároz
va, de a kutatást megkönnyíti az általa vezetett leltárfüzetek forgatása.

A belső gyűjteményi munkákat az 1980-as évek elején négyen látták el (Ruitz Iza
bella, Pallay Miklósné, Tari János, Murányi Gyuláné). Ruitz Izabella évtizedeken át tartó, pre
cíz, lelkiismeretes tevékenységének eredménye a szakmutató (240 000-ig készült el). A gyűj
temény vezetője 1978—1988-ig Tari János volt, ezt követően Fogarasi Klára, aki a gyűjte
ményt ma is gondozza.

Az 1990-ben nyolc főre emelkedett a létszám, így elkezdődhetett az évtizedek óta 
halmozódó leltározási elmaradások pótlása. A gyűjtemény kezelésében fokozatosan érvényre 
juthattak a fotó szakmai szempontjai is. E folyamatot segítette egy fotótörténeti posztgradu
ális kurzus megszervezése 1993-tól 1995-ig a Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár veze
tőjének, Stemlerné Balogh Ilonának kezdeményezésére, az ELTE és a Nemzeti Múzeum 
szervezésében. A képzésben különböző tudományterületek képviselői és a múzeumi fotó
gyűjtemények vezetői vettek részt. A fényképek tudományos felhasználásában korábbi gya
korlat szerint az archív fényképek tartalma volt a fontos. Újabban, a fotótörténet iránti álta
lános figyelem megerősödése hatására a fotók történeti kérdései (készítők, műhelyek, kivite
lezés, társadalmi használat) is előtérbe kerültek. Ez felveti annak szükségességét, hogy az új 
kutatási érdeklődésnek megfelelően a korábbi leltározás adatait ki kell egészíteni. A fotótör
téneti érdeklődés a gyarapításban is szerepet játszik: az utóbbi években az archív felvételek 
megszerzésére való fokozott törekvés jellemző.

A gyűjtemény rejtett értékei kerültek napvilágra, mint például Szathmári Papp Ká
roly két felvétele,104 máskor a meglévő anyagról sikerült pontosabb adatokat felkutatni. Né
hány, korábban csak a felvétel helye szerint nyilvántartott fényképről pedig kiderült, hogy a 19. 
század jelentős fényképészének, Veress Ferencnek, illetve a BonfÜs-műteremnek az alkotása.

Az 1990-es években jelentős előrelépés következett be a negatívtár állagmegóvá
sában. Sikerült megfelelő szakembert találni: Kertai Miklós, a MOM volt optikai mérnöke lett 
a negatívtár kezelője. Az ő érdeme a negatívállomány állagmegóvási munkáinak elvégzése, a 
teljes negatívállomány átcsomagolása. A negatívok ugyanis sok kárt szenvedtek egyrészt a 
szakszerű kezelés ismeretének hiánya, másrészt a háború okozta viszontagságok miatt. Táro
lásuk erősen kifogásolható módon történt. Egy részük, nevezetesen az üveglemezek vegye
sen a síkfilmekkel, 80-100 éves, rossz állapotú, savas papírdobozokban voltak elhelyezve, 
egymásra tornyozva, rögzítés nélkül (így a tömör raktár mozgatásakor nem voltak biztonság
ban a dobozok). A gyűjtemény másik felét, a celluloid kisfilmeket nejlonalbumokban tárol
ták, aminek következtében előfordult, hogy a nedvesség, hőmérséklet-különbség, páralecsa
pódás következtében visszavonhatatlan károsodást szenvedtek vagy megsemmisültek.

A gyűjtemény értékéhez méltó műtárgyvédelem és -tárolás 1992-től kezdődött. 
A korszerű tárolóanyagok kínálatának felmérése és az országos nagy gyűjteményekkel törté
nő konzultációk után hosszú távú program készült az egész negatívállomány tárolásának

104 Ltsz.: 313515-313516.
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anyagi feltételeinkhez mérten kialakítható módjára. Az új rendszerben az üvegnegatívok sav
mentes papírcsomagolást, fém tárolódobozokat kaptak, ezekben állítva, méret szerint helyez
kednek el. A celluloid kisfilmek pedig HAMA lefűzhető lapokba és dossziékba kerültek. Ter
mészetesen ez több évig elhúzódó, aprólékos munkát követelt, de a még nem károsodott ne
gatívok életét megmentette. Sajnos, jó néhány esetben már késő volt: menthetetlenül elpusz
tult például Jankó János, Biró Lajos, Baráthosi Balogh Benedek negatívjainak egy része. Ép
pen az ő esetükben a romlást gyorsította, hogy maga a kidolgozás, előhívás sem volt tökéletes.

A vegyileg közömbös -  üvegnegatívok esetében savmentes papírtasakokba, fémdobo
zokba -  történő áthelyezés remélhetőleg ebben az évben befejeződik. Ez kb. 60 000 üvegnega
tív mozgását, átcsomagolását, méret szerinti rendezését, fémdobozokba helyezését jelentette.

E munkákkal párhuzamosan megvalósult kb. 7500 nitrocellulóz alapú film tárolá
sa elkülönítve, külön helyiségben, fémszekrényekben. A 35 mm-es filmek (kisfilm, normál
film) a műanyag fóliás albumok helyett ma már savmentes HAMA gyűjtőalbumokban talál
hatók (mintegy 150 000 felvétel). A fenti változtatásokat a Néprajzi Múzeum pályázatok se
gítségével és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium múzeumi osztálya támogatásával tud
ta megvalósítani. Az egyre dráguló védőanyagok beszerzésére jelenleg is csak pályázati pénz 
ad lehetőséget.

A fényképek kiállításokon való tudományos felhasználásának előzményei igen ré
giek (lásd erről bővebben a történeti részben). 1928-ban az első állandó kiállítás és annak ka
talógusa már bőséggel használta a fényképeket (BáTKY 1929; ViSKl 1929; 1931a). 1949 után 
minden kiállításban nagy szerepe volt a fotóknak. Az újabb példák közül ki kell emelni Ko
vács Tamás 1977-es kiállítását, a fent már említett Gönyey-életműkiállítást 1982-ből, Hegyi 
Imre az erdő néprajzát bemutató fotókiállítását 1979—1980-ból. 1986-ban A századelő Tolná
ban címmel Kovách Aladár archív felvételeit mutatta be a múzeum. De például a Paraszti kony
ha című kiállításban 1982-ben (rendező: Hoffmann Tamás, Molnár Mária) vagy a Gyermekélet 
a régi magyar faluban címűben (rendező: Györgyi Erzsébet) 1979-ben a fényképek a kiállított 
tárgyakkal egyenrangú szerepet játszottak, nem pusztán illusztrációként, hanem a tartalom, a 
mondanivaló hordozójaként jelentek meg. A sort folytatni lehetne az 1985-ös Népművészet -  
hagyományok -  újítások Mezőkövesd (e kiállításban Kőris Kálmán és Bartucz Lajos felvételei je
lentős szerepet kaptak), a Társadalom peremén (1989, rendező: Szuhay Péter), a Rokonnépek, ős
hazák (1996, rendező: Kerezsi Ágnes és Selmeczi Kovács Attila) című bemutatókkal és a 
fényképezés, a hang- és filmfelvétel mint kutatási módszer változatait, technikatörténetét fel
vonultató, Ethno-photo-phono-kánematográfia című kiállítással (rendező: Tari János) 1996-ban. E ki
állítás anyagának egy része, a történeti képanyag szerepelt a román és magyar múzeumok 
anyagából készült kommerni Aufnahme! című kiállításon is 1997-ben. Az utóbbi években is 
volt mód önálló fotókiállításokra, például Gyermekvilág a fotográfus és a néprajzkutató szemével (Jász 
Múzeum, Jászberény 1993, rendező: Fogarasi Klára); Családi körben (Budapest, Néprajzi Mú
zeum, 1994); Falusi életképek a századfordulón (rendező: Fogarasi Klára, Kalocsa, 1996; Varsó, 
Magyar Intézet, Lodz, Sandomierz, Radomsko 1998; Szófia 2000), Paraszti életképek a szÁzad- 
forduló Magyarországán (1998, rendező: Fogarasi Klára). A Néprajzi Missio fotóanyagából az 
Isten házai és szolgái címmel vándorkiállítás (rendező: Fogarasi Klára) volt látható az európai 
magyar intézetekben, 1999-ben Varsóban, ahol az Állami Néprajzi Múzeumban is bemutat
ták, majd Gdanskban, Tarnówban; 2000-ben a szent év alkalmából Bécsben, Prágában és 
Kassán. A Néprajzi Múzeum képanyagára építve jó néhány film készült, például a Néprajzi 
értékeink című sorozat a Magyar Televízióban.
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A gyűjtemény anyaga állandó illusztrációs forrás a néprajztudományban, a nagy 
összegzések (Néprajzi lexikon, A magyarság néprajza stb.) és a szakcikkek is használják (Szilágyi 
M. 1984b; Fogarasi 1993; Szuhay-B arati 1993; Szuhay 1989; 1998). A különböző múze
umok fotógyűjteményeinek anyagából egymás után jelennek meg szemelvények, válogatások 
(Jalsovszky-T omsics 1992; Kincses 1993; Gerö-Jalsovszky-T omsics 1996; Ferenczy-K in- 
CSES 1999) vagy sorozatok, de közös kiállítások, kiadványok is készülnek.105 A folyamatos kap
csolattartás, tapasztalatcsere egyébként is nélkülözheteden, hiszen a gyűjtemények szakosod
tak, és az antikváriumok kínálata, a szaporodó aukciók, a vásárlásra ajánlott fotográfiák meg
felelő helyre juttatása vagy éppen -  a gyűjtőkör alapján -a  fölöslegessé vált képektől való megsza
badulás ezt megkívánja. (Amennyiben a szelekció elve nem működik a gyűjtésben, áttekinthe- 
tedenné válik a gyűjtemény, egyre költségesebbé válik, vagy egyáltalán nem valósulhat meg a 
megfelelő tárolás, tudományos földolgozás.)

Jelenleg is gazdagodik a tár egyrészt a terepmunkát vállaló munkatársak, másrészt 
a vásárlások, de ajándékozás jóvoltából is. Megvásárolta a gyűjtemény Rácz István kb. 600 
felvételét, melyeket 1963-ban Mexikóban, Közép-és Dél-Amerikában készített, kb. 230 nor- 
végiai, finn- és svédországi felvételét ajándékba kapta a múzeum. Madar Ilona 1984-ben Vas, 
Somogy, Baranya, Szolnok és Hont megyében mintegy 400, Mohay Tamás 1992-ben Erdély
ben 500 felvételt készített; ezeket a múzeum megvásárolta. A múzeum munkatársai .közül 
többen is gyarapították a fényképgyűjteményt, például Szuhay Péter 1982-1983-ban Heves, 
Borsod és Szabolcs megyében készített kb. 550 felvételével, Szojka Emese Bács-Bodrog és 
Pest megyében kb. 100, Szabó Zoltán 1993-ban a Dunántúlon Győr, Veszprém, Somogy me
gyében kb. 400 fényképet készített és adott át. Kerezsi Ágnes néprajzkutató vezetésével Win
ter Erzsébet, a múzeum fényképésze kutatóexpedíción vett részt a hantik és udmurtok kö
zött 1991-ben, 1993-ban és 1994-ben. Itt készített és gyűjtött felvételeik a rokon népek anya
gát gazdagították. Winter Erzsébet ezenkívül elsősorban Erdélyben készített sok felvételt, 
fényképeinek száma meghaladja a tízezret. Beleltározásuk még nem törfént meg.

A gyarapodás ugyanakkor jóval kisebb mértékű, mint a két világháború között vagy 
a második világháború után. Ennek több oka van: először is az a tendencia, hogy egyre többen, 
a kollégák jelentős része is, áttért a diázásra, a filmezésre, Oletve a videofelvétel készítésére. Az 
a kutató sem adja le saját fölvételeit a gyűjteménybe, aki hűséges maradt a fényképezőgéphez 
(erre már korábban is volt példa). A hivatásos fényképészek régi felvételei a műkereskedelem 
részévé váltak: antikváriumokban, aukciókon egyre gyakrabban bukkannak föl, bizonyos műhe
lyek vagy mesterek képei esetenként hihetedenül magas áron cserélnek gazdát, ezért ritkább az 
ajándékozók száma, illetve kisebb az így gyűjteménybe kerülő felvételek mennyisége.

Ma a gyűjteményben található fényképek da- 
A gyű jtem ény  je llege  rabszámának megállapítása is problematikus,
és je len leg i ö ssze té te le  több okból is. 1999. december 31-én az utol

só tétel sorszáma 317 623, de mintegy 100 000 
felvétel egyelőre leltározatlan. A leltározott felvételek száma azonban nem azonos a fényké
pek pontos darabszámával. A Néprajzi Értesítő az éves gyarapodások felsorolásakor (kivéve

105 Az első ezek sorában az Érték a fotóban című kiállítás volt Tatán 1993-ban, ezt követte az Otthon, 1999- 
ben. (A konferencia előadásai a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgató
sága kiadásában jelent meg 1994-ben.)



Fényképgyűitemény 767

Jankó, Beluleszkó és Bartucz Lajos szerkesztésének időszakát) mindig összevontan közölte a 
képeket: a rajz, képeslap, fénykép, később dia egyaránt képnek minősült. Nem lehet tudni 
továbbá, hogy bizonyos korszakokban a pozitívot vagy a negatívot értették a fényképen. A 
korai leltározási gyakorlatban egy számot kapott az egész album, jóllehet több fénykép volt 
benne. Ugyanazt a felvételt többször is leltárba vették: egy kép például négy leltári szám alatt 
is szerepelhetett: mint negatív, mint pozitív, mint dia, illetve mint brómezüst nagyítás.106 Kü
lönlegesebb esetekben ez még érthető, például 1914-ben készültek autochrom felvételek, s 
ezeket teljesen külön is említik, vagyis a terminológiai tisztázadanság mindvégig kísért. A mú
zeum 1937. évi állapotáról szóló jelentésben szó van egy tekercs filmről, fényképfilmről, 
1688 fényképlemezről, fényképről (B a r t u c z  1937a. 497).

További gondot okoz, hogy a gyűjteményben nem történik szelekció: a rontott, 
esetenként használhatadan felvételek és a duplumok is teljes rangú tagjai a létszámnak. Meg
fontolandó a jövőben ezek selejtezése, továbbá a más gyűjtőkörbe tartozó felvételek cseréje 
más múzeumokkal.

Ma a leltározása előtt a régi pozitív képről reprónegativ, az eredeti negatívról né
zőkép készül. Azonos leltári száma van tehát a negatívoknak, a meglévő archív pozitív kép
anyagnak és természetesen a kutatókat segítő leírókartonoknak. Jelenleg még kézzel írott lel
tárkönyvbe történik a bejegyzés, de az adattári adatbázis elveinek, rendszerének kidolgozása 
után a gyűjtemény is áttér a számítógépes leltározásra.

A Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményét napjainkban fölkereső látogató a kö
zönségszolgálati fogadóteremben a leírókartonokat tekintheti meg (három nagy, páternosz- 
ter rendszerű szekrényben). A kezdetektől napjainkig, a beleltározás sorrendjében itt találha
tók meg az anyag fényképei 6x9-es nézőképeken.

Az eredeti archív pozitívképállományunk kb. 60 000 darab, különböző méretek
ben. Ezeket külön raktárban is tároljuk.

Ismét külön, klimatizált helyiségben találhatók a negatívok. Az eredeti negatív és 
a reprónegativ egyenrangú az ügykezelés szempontjából. Műtárgyvédelmi okokból a nitrátos 
negatívokat külön helyiségben tartjuk. A negatívállományt tekintve a leltárban szereplő kb. 
300 000 negatívból a jelenlegi becslések szerint 85% az eredeti, 15% a reprónegativ. Az ere
deti negativállományból mintegy 50 000 az üveglemez (különböző, 6X9, 9X12, 13x 18 és 
18x24 méretekben), 4000 a celluloidnegativ.

A gyűjteményben található felvételek legnagyobb része fekete-fehér, a színes 
fényképek száma viszonylag elenyésző. Színes felvételeink száma jelenleg (a még nem lel
tározottakkal együtt) kb. 30 000 darabra tehető. A múlt századi fényképeken a különböző 
technikáknak köszönhető eltérő (szépia) árnyalatokat kézi színezéssel alkalmanként átfes
tették. A századfordulón a hazai nagyobb fényképészműtermekben külön szolgáltatásként 
lehetett megrendelni a nagyított képek színezését. Ezek reprezentatív célokra (világ- vagy 
országos kiállításokra) készültek. A Néprajzi Múzeumban is őrzünk ilyen nagyított, átfes
tett és eredeti formában is létező felvételeket. Ezek közül az átfestettek a rajzgyűjtemény
ben, míg az eredetiek a fényképgyűjteményben találhatók. A 20. század első két évtizedé
ből hivatásos fényképészek anyagából származó archív pozitív képek között is vannak 
olyan felvételek, amelyeken a portré vagy annak gyárilag sokszorosított belső kerete (pasz- 
partuja) színezett.

106 Lásd NMI 32/1917.
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A két világháború között Gönyey Sándor készített néhány sorozat autochrom fel
vételt népviseletekről. Ezek azonban átnézeti képek. A mai értelemben vett színes felvételek 
a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményében csak jóval később jelentek meg. Molnár Benő 
1958-ban Kínában fényképezett először színes filmre, akkor még mint a múzeum munkatár
sa, útjain legnagyobbrészt ma is ilyennel dolgozik.

A nyersanyag megválasztása szempontjából vannak olyan kutatók, akik párhuza
mosan fekete-fehérre és színes nyersanyagra is dolgoznak napjainkban is; ugyanakkor van, aki 
csak színessel dolgozik, hiszen sok információ vész el, ha nem használjuk ki a színes techni
ka adta lehetőségeket -  még ha jóval drágább is.

Az anyag legnagyobb részét az alkalmazott fotográfia termékei képezik. A tudo
mányos kutatást (az anyaggyűjtést, összegzést, a tárgy, szokás stb. rekonstrukcióját vagy be
mutatását) segítik, adatok ezreit, százezreit tárolják. Ezek a fényképek azért készültek, 
hogy (a különböző tárgyak, jelenségek, korszakok bemutatásával) egy adott helyen és idő
ben élt népcsoport kultúrájára vonatkozó tudás részleteit, illetve ezek variánsait dokumen
tálják -  a tudományos kutatás természetének megfelelően adatok sokaságával alátámasztva 
és hitelesítve.

Noha történeti gyűjteményről van szó, a fényképezés korai periódusából szárma
zó, technikatörténeti szempontból jelentős 19. századi fotográfiák (dagerrotípia, talbotípia, 
ambrotípia stb.) hiányoznak az archív pozitívok közül. A gyűjteményben a tár megalakulását 
(1894) követő évtizedekben használatos technikák (albumin, celloidin, zselatin ezüst) fordul
nak elő legnagyobbrészt. A 20. század eleji nemes eljárásokat a brómolaj, illetve brómre- 
tustechnikával készült felvételek képviselik. (Pontos szám a különböző gyűjteményekben va
ló szétszórtságuk miatt nem tudható.) A múlt századi neves fényképészektől, műhelyekből 
viszonylag kis számban vannak felvételeink (a kolozsvári Veress Ferenc, a fővárosi Koller- 
Borsos és Erdélyi Mór, a szászvárosi Adler műterméből). A korai fotográfiák még a 19. szá
zad tipikus műfaját, az ország(rész-)ismertetés részét képezték. A majdnem két évtizeddel 
későbbi vizitképek, a Glatz Tivadar és Koller Károly albumában található felvételek ugyan
ezt a célt már az egyre gyakoribbá váló világkiállítások egyikén (az 1873-as bécsi európai se
regszemlén) kivárnák elérni (ezért készültek). Itt a felvételek kiállítási tárgyak, műtárgyak is 
voltak, ennek megfelelően alakították ki küllemüket, megjelenésüket is: díszes albumba he
lyezték, sorrendjük egyfajta képi elbeszélést valósított meg -  tehát önmagukon túlmutató 
tárgyakká váltak.

Az 1870-es években az Orbán Balázs, Lóczy Lajos, Divald Károly tevékenységével 
meginduló tudományos fényképezés alkotásai között egy-egy néprajzi jellegű is előfordult.

A művészi céllal, művészeti alkotásként készült fotográfiák egy részén is jelen van 
a népi tematika. Ez a népies zsánerképek jellegzetes csoportja. A már említett Glatz-Koller- 
albumban is találunk zsánerképeket, de más, korabeli műtermekben készült felvételek között 
is. Ezeknek a képeknek a legjellemzőbb vonása a paraszti jelleg hangsúlyozása volt. A téma- 
választást is ez határozta meg: fonó nő, korsós lány, kútnál stb. Kedvelték a tartalmi egysze
rűsítést: a paraszti élet valamely meghatározónak vélt vonását emelték ki, ahogy az kívülről, 
felülről látszott. Ebből (is) következett az idilli, romantikus megközelítés, s mindezek látvá
nyos vagy közérthető formában való megjelenítése. Gyakorta polgári származásúak -  több
nyire nők -  öltöztek be paraszti ruhába fényképezéskor vagy jelmezes összejövetel megörö
kítése alkalmából. A népies zsánerkép tehát a magasművészetből -  festmény, grafika -  a sok
szorosított műfajokba (nyomat, fénykép) is átkerült, majd háromdimenziós változatai is meg
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jelentek (a néprajzi kiállítások bábuin).107 A beállított művészi népéletképek a századfordu
lótól azonban már csak ritkán, kivételszerűen fordultak elő.

Hasonlóképpen kutathatók a gyűjteményben a professzionális (műtermi szolgálta
tó) fényképészek -  a paraszti rétegekkel üzleti kapcsolatot létesítők -  produktumai, valamint 
a 20. század elejétől a fényképészek egy másik csoportjának, az újságoknak dolgozó, ország
járó riportfényképészek felvételei. Látványos, hatásos felvételekben kellett bemutatniuk a fa
lusi élet szépségeit, vonzó mozzanatait. A szabadban való fényképezésben új formanyelvet 
teremtettek, és az új stílus, a magyaros fényképezés általuk vált világszerte ismertté.

A gyűjtemény történetének látszólagos ellentmondása, hogy miközben az adott 
időszakban szigorú elutasítással és ellenállással viseltetett a múzeum vezetősége -  a tudomá
nyos hitelességre hivatkozva -  a szakfényképészek által készített felvételekkel szemben, nagy 
nyereség, hogy később ezek a sajtófotók ide kerültek. A kollekció a néprajzi tudományos, 
szakmai publikációkban fenntartásokkal és nagy körültekintéssel kezelendő, ugyanakkor a 
felvételek kordokumentumok. Tudományos értékük ezért nem csekély, s ugyanúgy a törté
neti képanyag részét kell hogy képezzék, mint bármely -  meghatározott felfogást, tudomá
nyos irányzatot követő -  néprajzkutató felvételei.

Számbeli arányait, jelentőségét tekintve kisebb arányú egység a műgyűjtésből szár
mazó felvételek csoportja. Ami a fényképeket illeti, a néprajz más területeivel összehasonlít
va -  textil, kerámia -  a régi fotográfiákat gyűjtők száma elenyészően kevés, de van. Magyar- 
országi viszonylatban olyan gyűjtők tevékenységéről tudunk a 20. század elejéről, akik fog
lalkozásuk révén kötődtek a fényképekhez, mint például Nagy Miklós, a Vasárnapi Újság szer
kesztője, fotópublicisztikával is foglalkozó fényképész, mint Balogh Rudolf, illetve a néprajz- 
kutatók közül az, akinek egyrészt témája, másrészt a történetiséget nélkülözhetetlennek tartó 
szemléletmódja ezt megkövetelte (például Györffy István). De nemcsak hazai, hanem például 
oroszországi műkereskedőtől, Eugen Alexandertől is vásárolt a Néprajzi Osztály fényképeket.

Szót kell ejteni a tematikai aránytalanságok kérdéséről is. A  kezdetektől -  az egyéb té
makörökhöz képest -  összehasonlíthatatlanul több felvétel készült a viseletekről. A néprajz más területei
hez képest, a hitelesség kérdését tekintve, itt jóval több gond merül föl: az öltözet és viselő
je, az öltözet és életkor, az öltözet és az alkalom -  tevékenység -  stb. részleteire vonatkozó
an. A fotótörténeti, néprajzi források több ízben utalnak a „beöltözés” tényére. A gyakorta 
publikált Tamás Kotta hajadon fonográfba énekel című felvétel (ltsz.: 4040) készítésének körülmé
nyeiről ismert az a történet, miszerint Tamás Kata kikötötte, hogy csak abban az esetben haj
landó a fővárosi szereplésre, ha a saját, általa szépnek tartott ruháját viselheti, nem kell ide
gen, „úri” ruhát öltenie (V ik á r  1997). A két világháború közötti riportfényképészek a ma
gyar falvak vonzerejét igyekeztek azzal növelni, hogy az adott vidék látványos viseletét be
mutató fiatal lányokat szerepeltettek a képeken, de arra is volt példa, hogy a fényképész ba
rátnője öltözött be, s „állt modellt”.108 Az öltözeteknek azonban nem minden csoportjára vo
natkozott ez a népszerűség, csak a legdíszesebb, cifrább változatokra, noha mint a gyűjteménytör
téneti áttekintésből kiderül, már a legkorábbi időszakban is akadtak olyan néprajzkutatók, 
akik nem csak az ünnepi viseletek megörökítésére törekedtek. Feltétlenül figyelmet érdemel, 
hogy bizonyos témakörökben, mint az egészségügy, az orvoslás, a büntetőjog és a bíráskodás 
vagy a vadfogás egyáltalán nincs vagy csak kevés a képanyag. De sok esetben hiányoznak a

107 A millenniumi kiállítás metzensefi szobájában a család éppen az elkészült fényképet tekinti meg.
108 Balassa Iván szíves közlése.
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technikai újításokra vagy ezek meghonosítására irányuló egyéni vagy közösségi próbálkozá
sok, a magyar falvak második világháború utáni életének, változásainak megörökitései is.

A gyűjtemény felvételeit vizsgálva nemcsak tematikai, hanem földrajzi aránytalan
ságokat is találunk. Ennek oka egyrészt a tudományos életet foglalkoztató témákhoz igazo
dásban, másrészt a közélet korszakonként változó érdeklődésében keresendő (amelyek a 
fényképezés helyszíneit is befolyásolták). De nem egy esetben tudományon kívüli szempon
tok határozták meg, tehát esetleges, ki hová jár gyűjteni, vagy miért éppen azt a területet vá
lasztja. A nagy kutatások helyszíneit természetesen alapos indokok, körültekintő megfonto
lások alapján választották ki: megélénkülő társadalmi-művészeti érdeklődés (Kalotaszeg), po
litikai lehetőségek (a visszacsatolt országrészek esetében) vagy egy etnikai csoport jellegze
tességeinek, változásainak dokumentálása (matyó falvak). A fehér foltok felmérése vagy terv
szerű megszüntetése azonban kevés kutatót motivált gyűjtőútja megszervezésekor. Ezek kö
zé tartozott Györffy István.

Viszonylag önálló egység az antropológiai felvételek csoportja. A képeket 1943- 
ban át is akartak adni más múzeumnak, ám végül az anyag egy része a gyűjteményben ma
radt. A gyűjtemény történetét kronologikus sorrendben mutattuk be, ez alól az antropológi
ai felvételek esetében sajátos, önálló téma voltuk miatt teszünk kivételt. Ennek a témának, 
képtípusnak a jelenléte ugyanis 1857-től az 1960-as évekig szinte folyamatos, noha szerepük 
korszakonként eltérő. Azok a kutatók, akik ilyen felvételeket készítettek, eleve antropológi
ai céllal fényképeztek, vagy végzettségük alapján is antropológusok voltak, mint például Bar- 
tucz Lajos és Semayer Vilibáld. A múlt század második felében Magyarországon is megindu
ló fizikai embertani kutatások felmérésekre, továbbá en face és en profil felvételekre épültek. 
A leíró természettudományi vizsgálatok „sok egyén sok jellegének legpontosabb leírásából, a 
leírás tökéletlenségeit kiegészítő, szubjektív mozzanatait tárgyilagossá tevő mérésből és fény
képezésből áll, amit azután még biológiai családkutatások egészítenek ki” -  foglalta össze ké
sőbb Bartucz Lajos (B a r t u c z  1938. 210). A kutatás legkorábbi periódusában gipszlenyoma
tok készültek, így Reguly Antal a finnugor rokonság bizonyítása céljából a vogulok (many- 
sik), majd az osztjákok (hantik) között készített gipszlenyomatokat. Hazatérése után fotogra- 
fált is: 1857-ben a palócok között 96 antropológiai felvételt készített. E lemezek azonban el
kallódtak, csupán a kiegészítő leírások maradtak fönn (Se l m e c z i K ovács 1978. 31). Noha je
lenleg a felvételek hollétéről semmit nem tudunk, itt abban a reményben említjük meg őket, 
hátha -  más, elveszettnek hitt nevezetes kollekciókhoz hasonlóan -  megkerülnek.

Pápai Károly 1888-ban, a finnugor népcsoportok (vogulok, osztjákok, zűrjének) 
tanulmányozása közben készített fényképeket, szám szerint 110-et.109 1890-ben a palócok 
között Gömör, Nógrád, Hont, Borsod megyékben is fényképezett 220 felvételt,110 ezeknek 
kétharmada antropológiai felvétel.

Jankó János a Néprajzi Osztály átvételekor a hazai embertani kutatások számára 
is igyekezett központot teremteni. így nemcsak saját kutatói programjában, de az osztály 
működésében is jelentős szerepet kapott az antropológia. Ő maga 1893-ban Torda-Ara- 
nyosszék megyében, Torockón, később a Balaton környékén -  ez alapján készítette el Ma
gyar typusok. Első sorozat. A  Balaton mellékéről című könyvét (JANKÓ 1900e) -  s a Jászságban ké

109 Ltsz.: 944-952, 995, 2158-2176, 2178-2189, 2191-2217, 2220-2230, 2236-2244, 2246-2263,
3884, 77036-77038.

110 Ltsz.: 1916-1977, 1982-2044, 2129-2135, 14883-14892, 66098-66104.
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szített felvételeket. 1897-ben oroszországi útján az osztjákok között 54 férfiról és 10 nőről 
vett fel antropológiai képeket, túlnyomórészt két nézetben. Jankó antropológiai felvétele
inek száma meghaladja a háromszázat. A magyarországi vizsgálatoknál nem minden eset
ben készített egyénenkénti mellképeket. A klasszikus antropológiai felvételek mellett szép 
számmal találunk kettős mellképeket, teljes ülő vagy álló alakokat hármas, négyes vagy ötös 
csoportokban.

Semayer 1909-ben közzétett felhívása az antropológiai fényképek készítésére vo
natkozóan általános és konkrét utalásokat tartalmaz. E szerint a felméréseket nemzetiség, val
lás, nem és kor szerint kell végezni. Az „embereket előbb meg kell borotváltatni és fésültet- 
ni” -  írja. Továbbá „lehetőleg 2-3 egészen meztelen felvételt is kell készíteni.” A férfiakat és 
nőket külön csoportokban, „rokonság szerint”, ünneplő ruhában kell felvenni; az iskolás 
gyermekek csoportképei mellé „bőr, haj, és szemszín” statisztikákat is kell mellékelniük a fel
mérést végző tanítóknak ( N é p r a jz i É r t e s ít ő  1909b. 249).

Semayer Vilibáld és Bartucz Lajos is készített antropológiai felvételeket. Bartucz 
főleg az 1910-es években, például az Arad megyei könyvéhez (BARTUCZ 1912), illetve a Gö
csej és Hetés népéről írt tanulmányához (BARTUCZ 1913), Semayer a Kolozs megyei magyar
sággal foglakozó írásához (Se m a y e r  1901b), illetve a magyarság antropológiai típusairól ké
szült tanulmányához (Se m a y e r  1903b). Semayer majdnem négyszáz, Bartucz kétszáz antro
pológiai kép szerzőjeként szerepel a gyűjteményben. A feldolgozások módszerére vonatko
zóan Jankó a matematikai-statisztikai elemzést alkalmazta, Bartucz az analizist emelte ki: 
„nagytömegű rendszeres és módszeres vizsgálatra, a hiteles tárgyilagos bizonyítékok ezreire 
van szükség” (B a r t u c z  1938. 210).

A Néprajzi Múzeum munkatársai az 1890-es évektől kezdődően összességében 
nagy mennyiségű antropológiai felvételt gyűjtöttek és készítettek, számuk a háromezret is 
meghaladta. Utazók, tudósok (Zichy Jenő, Festetics Rudolf, Biró Lajos, Baráthosi Balogh Be
nedek), fényképészek (Sochán Pál, Kövessy Rezső, Plohn József, Szöllősy Kálmán, Székely 
Aladár, Vadas Ernő) egyaránt készítettek antropológiai felvételeket is. A Néprajzi Értesítő szá
mol be arról, hogyan ösztönözték a parasztembereket a fényképkészíttetésre: a mérés helyszí
nén utalványt kaptak, amellyel a fényképészt fölkeresve ingyen lefotografálták őket. Nagy Mik
lós újságíró, szerkesztő néhány szerb, mongol, burját nemzetiségű személyről készült antropo
lógiai felvételt ajándékozott a múzeumnak, de Móricz Zsigmond Szatmár vármegyében készí
tett fényképei között is találunk néhány antropológiai felvételt. Bartucz Lajos és Nemeskéri 
János még a fővárosba hozott gyöngyösbokrétások nagy részét is megvizsgálta. A Magyar Film
irodával való együttműködésben Fél Edit, Gunda Béla és Nemeskéri János így utazhatott több 
ízben vidékre antropológiai méréseket és felvételeket készíteni (B a r t u c z  1937a. 497).

A Néprajzi Osztály nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően viszonylag jelentős 
mennyiségű külföldi -  elsősorban ázsiai -  felvétel is került a Néprajzi Múzeum fényképgyűj
teményébe, például Eugen Alexander szentpétervári kereskedőtől 1909-ben vásárolt a gyűj
temény 222 darab ázsiai (osztják, vogul, szojot, mongol, gilják, jakut) felvételt.111 Broniszláv 
Pilsudszki révén Szahalin szigetén ajnukról, giljákokról készült felvételek kerültek a gyűjte
ménybe, a chicagói Field Múzeummal cserélt, a Berlini Kolonialkriegerdank Egyesülettől pe
dig vásárolt a gyűjtemény antropológiai felvételeket.112

111 Ltsz.: 10123-10343.
112 Lásd NMI 45/1911 és NM1 18/1911.



A két világháború között az antropológiai gyűjtemény tárgyi anyagát előbb a Tör
téneti Múzeumnak, majd a Természettudományi Múzeumnak adták át, a fényképek egy ré
sze azonban (szám szerint 1865) -  az átadási jegyzőkönyvben foglaltakkal ellentétben -  a 
gyűjteményben maradt.113

A fényképgyűjtemény anyagának további -  tartalmi és formai -  vonatkozásai, sa
játosságai sem hagyhatók figyelmen kívül. Tartalmilag teljesen eltérő a fotográfia használha
tósága attól függően, hogy eredeti néprajzi jelenséget örökített meg -  a hagyományos kultú
rában élő közösség tagjaként, ténylegesen gyakorolt (létező) jelenséget, tevékenységet, illet
ve részleges vagy teljes rekonstrukciót: eredeti helyszínen, eredeti szereplőkkel, de egy ko
rábbi gyakorlatot felelevenítve. Harmadsorban a szokás vagy jelenség lehet teljes mértékben 
felelevenített -  szakirodalom vagy közvetlen betanítás útján (folklorizmus).

A látványt tekintve megkülönböztethetünk összegző jellegű fényképet: a vizsgált 
jelenségcsoportról egyetlen felvétel készül, amely a téma sűrítése, tömörítése. Maguk a kuta
tók gyorsfényképnek nevezik („legalább egy fénykép legyen”). Részletkutatás nem kapcsoló
dik a felvételhez (legtöbbször leírás sem, csak egyszavas megnevezés, azonosítás).

Kiemelő jellegű a tárgy- vagy részletfotó (lehet leíró vagy morfológiai jellegű, de 
mutathatja a tárgyat funkcióban is). Az esetek többségében egy részletkutatást megelőző (elő
készítő) vagy kísérő fotósorozat, ennek megfelelően a hozzá kapcsolódó szöveganyag bősé
ges (publikációban vagy kéziratban, de a felvételt készítők vagy leltározók többsége ezt nem 
jelzi a leírókartonon).

Harmadik a leíró jellegű fényképek csoportja: a fotósorozatok vagy szekvenciák 
(egy néprajzi tevékenység, munkafolyamat időben egymás után következő mozzanatait film
szerűen rögzíti) Az utóbbiakhoz is kapcsolódik néprajzi kutatás.

A képi adatrögzítés múltbeli gyakorlatában viszonylag kevés (számarányát tekint
ve) a filológiai jellegű képanyag (amely egy korábban rögzített jelenség ismételt felkutatását 
dokumentálja). Szintén kevés dokumentáció van az újabb kutatási területekről, mint a 
kinéziskutatás, proxémika.

A gyűjtemény jelentőségét több szempontból vizsgálhatjuk. A művelődés- vagy 
fotótörténész számára lényeges tudnivaló, hogy ez az ország egyik legnagyobb114 amatőr
fényképészek által létrehozott gyűjteménye egy meghatározott témakörben, a 20. század 
elejétől napjainkig.

A tudománytörténész számára ugyanakkor figyelemre méltó, hogy az etnográfia 
tudománnyá válásának kezdeteitől a szakma képviselői vidéki amatőr néprajzi gyűjtők soka
ságát tudták a tudomány szolgálatába állítani a fényképezés által (e tevékenység más típusú 
személyiséget igényelt, más gyűjtési lehetőségeket, vizsgálódási témaköröket kínált, mint pél
dául az írásos adatgyűjtés). Ennek a sok érdeklődőnek köszönhető a gyűjtemény korai idő
szakából származó nagyszámú felvétel. Természetesen a felvételeken nyomon követhető a tu
domány érdeklődése, főbb témakörei, szemléletmódja és ezek változásai.

De a fénykép -  természetéből adódóan -  mást (többet) is megörökített, mint amit 
a szerző eredendően tervbe vett, így a tudomány későbbi időszakaiban más kérdésfelvetések
kel, új szempontokkal, szemléletmóddal, módszerekkel kutathatók új témakörök is.

113 Az antropológiai felvételek átadásáról az Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárából a Ré
gészeti Tárnak: NMI 29/1943.

114 Az állomány nagyságáról lásd a 2. számú táblázatot.
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A történettudomány számára is egyre inkább nélkülözhetetlen forrás a fénykép. 
Ebben a gyűjteményben nem a nagy történelem, a hivatalos politika eseményei, hanem a hét
köznapok történelmére vonatkozó adatok vizsgálhatók. Másrészt sajátos vonása a gyűjte
ménynek, hogy olyan jelenségek kutatására is lehetőség van, amelyek Nyugat-Európában már 
hosszú idő óta nem léteznek.

A Kárpát-medence vagy más földrészek nyolcvan évvel ezelőtti vidéki életmód
jának megörökítése, az ember és a természet együttélésének történeti példái is nagy számban 
láthatók a gyűjteményben. Vizsgálható például, hogy a szűkebb természeti környezetben az 
egyes embernek milyen lehetőségei vannak egy ökológiai szempontból célszerűbb, harmoni
kusabb környezet kialakítására. A természeti környezet veszélyeztetettsége kényszeríteni fog
ja az embert -  aki az élővilág létét veszélyeztető folyamatok előidézője és legfőbb vesztese 
hogy lehetőségeit előbb vagy utóbb föltérképezze.

A gyűjtemény jövőjét illetően elsőként a mu-
A g y ű jtem ény  jövője zeológiai feladatok említhetők. Elsősorban a

fényképek kezelésének egységes belső rend
szerét kell megtervezni. Fényképek jelenleg a következő gyűjteményekben vannak: bútor-, 
szokás-, textil-, nyomat- és kéziratgyűjtemény, illetve az önkéntes gyűjtőpályázatok pályamun
káiban. A különböző gyűjteményekben sok esetben szakszerűtlenül tárolják a képeket (az 
irattárban például gemkapoccsal összetűzve, a kéziratok között ragasztva, a bútor- és szokás
gyűjteményben nem klimatizált helyiségben stb.). A sok esetben fel sem tárt értékek meg
mentése, az áttekinthetőség és a kutathatóság érdekében foglalkozni kell ezek koncentrált, 
egységes rendszer szerinti elhelyezésének terveivel.

A negatívtárban három gyűjtemény: a népzene-, film- és fényképgyűjtemény anya
ga található meglehetős zsúfoltságban. Ezen a helyzeten az itt tárolt értékes gyűjtemények ér
dekében változtatni kell.

A pozitívtár anyagát az új, rekeszes fémszekrényekbe történő átrakodás során a kép 
nagyságának megfelelő savmentes védőpapírokba kell helyezni. Ezt a mozgatást fel kell hasz
nálni arra is, hogy a képek hiányzó adatait számítógépre vigyük (fototechnikai eljárás, a vér
zőről leolvasható adatok, a kép és az installáció méretei stb.)

A szakmutatók elkészítésében jelentős az elmaradás, ezt a munkát sürgősen, amint 
erre a számítógépes munkavégzés lehetősége megteremtődik, folytatni kell. Rendkívül hiá
nyos a szerzői mutatónk. A korai időszak képanyagának adatait tekintve jó néhány esetben 
pontosításra lenne szükség, amelyet az archív pozitív képek és a leírókartonokon feltüntetett 
adatok összehasonlításával -  hasonlóképpen számítógépen -  lenne célszerű elvégezni. Ez an
nál inkább is halaszthatatlan, hiszen a történeti képanyag különösen figyelmet érdemel, de 
jelenleg mutatózásának hiánya miatt nem kutatható. Az említett gondokat számítógépes adat
bázisok használata fogja megoldani.

A gyűjtemény anyagának korszerű tárolását és könnyebb használatát, a gyors tájé
kozódást, a képek és a hozzájuk tartozó szövegek keresését számítógéphez kapcsolt nagy ka
pacitású tárolók alkalmazásával lehet majd elérni. Jelenleg az ehhez szükséges hardver: nagy- 
felbontású -  pozitív és negatív képek bevitelére alkalmas -  szkenner, CD-ROM-író és ele
gendően nagy memória- és merevlemez-kapacitású számítógép nem áll rendelkezésre. Pedig 
a megrendelő, a kutató már ma is azzal az igénnyel állhat elő, hogy az általa kiválasztott fo
tót elektronikus adathordozón kapja meg. Az igénynek ilyen formában történő kielégítése
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egyébként gyorsabb, szinte azonnali lenne. Ugyanakkor a szükséges eszközök beszerzésének 
és használatának fontosságát a gyűjteményi állagmegóvás is indokolja. Jó néhány negatív ugyan
is végnapjait éli, ezek megmentése a hagyományos laboratóriumi technikával hosszú évtize
deket venne igénybe. A veszélyeztetett negatívállomány megmentése nagy horderejű feladat, 
komplex tervet és anyagi forrást igényel.

Másodszor a tudományos feladatokat kell sorra venni. A fényképarchívum terjedel
mes történeti gyűjtemény, amelynek elsődleges célja a tudományos kutatás és a szélesebb kö
zönségigények kielégítése, azaz a közönségszolgálat. A használatbavételt azonban nehezítik a 
korábbi gyűjtésekből származó adatok hiányosságai vagy éppen az eddigi felhasználás pon
tatlanságai, ellentmondásai. Ebből adódóan elsődleges feladatnak ezért a még elvégezhető ki
egészítő adatgyűjtéseket tartom.

De ugyanígy szükség van erre a terepmunka során készített fényképek esetében is: 
az elmúlt fél évszázadban vált gyakorlattá a fénykép felhasználása a gyűjtés során (abban az 
értelemben, hogy „a képi leírás” a verbálistól eltérő témaköröket is érint). Sőt az is nyilván
valóvá vált, hogy a film és a fénykép lényegét tekintve eltérő, ezért kutatása, témái, a bennük 
rejlő lehetőségek is mások.

A néprajztudomány több kutatóját, a fényképgyűjtemény kiváló ismerőit még van 
módunk megkérdezni tapasztalataikról, gyakorlati és elméleti kérdésekről, hogy csak néhá
nyat említsek: Csilléry Klára, Balassa Iván, K. Kovács László, Hofer Tamás, Boross Marietta, 
Györgyi Erzsébet, Kodolányi János, Boglár Lajos, Molnár Benő, Györffy Györgyné. A Nép
rajzi Múzeum felkérésére nagy szükség lenne ezeknek az összefoglaló munkáknak a megíra- 
tására, mivel gyűjtéseik és a feldolgozás során erre nem került sor. Legjobb esetben a lábjegy
zetben történt egy-két mondatos utalás a fényképre, miközben összesen több ezer, egy mun
kafázisról pedig például 80 felvételből álló sorozatot készítettek. Az lenne a fontos, hogy új 
írások szülessenek (amelyek a felkérés nélkül nem jönnének létre).

De a fényképek korábbi publikációi is jó néhány problémát vetnek föl, például 
a közlések a képanyag történeti feldolgozatlanságaiból adódó pontatlanságok miatt éppen 
nem pótolták a hiányosságokat, hanem sok esetben gyarapították az ellentmondásokat. 
Ezért halaszthatatlan annak a feladatnak a megoldása, hogy meghatározott fénykép
együtteseket (korrekt szakmai igényességgel) képtípusokról, korszakokról, szerzőkről meg
jelentessünk.

A belső munkák, de a megrendelők igényei kielégítésének gyorsítása szempontjá
ból is nélkülözhetetlen a számítógép. 1994-ben munkaerő nélkül és kölcsönszámítógépen 
kezdődött el a szöveges adatok bevitele. A leírókartonok 5 pontos képi leírását kibővítettük, 
hogy a korábbinál több információ alapján lehessen a rendszerben majd keresni (tartalmilag 
részletesebb leírásokra van szükség. A képek felhasználásához szükséges alapinformációk is 
hiányoztak, stb.). Az adatrögzítést azonban nem szakember végzi, ezért a meglévő rovatok
nak csak egy részét (amely a kartonról leolvasható) tölti ki. Ha majd további számítógépek 
állnak rendelkezésünkre, ezek az adatok pótlásra szorulnak. Az elmúlt időszak alatt mintegy 
21 500 leírókarton gépi adatbevitele történt meg (több mint 43 000 rekord).

A fényképezés (így a gyűjtemény gyarapítása) az elkövetkezendő néhány év(ti- 
zed)ben még folytatódik. A digitális fényképezőgépek felbontásának már jelenleg is zajló ro
hamos növekedése az ilyen technikával készült képeknek a múzeumokban való megjelenését 
fogja eredményezni már a közeli jövőben. Fel kell készülni arra a feladatra, amit a digitali
zált képek fogadása, tárolása és a közönségszolgálatba vitele jelent.
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A fénykép a nyomtatott sajtó esetleges megszűnésével sem válik fölöslegessé. A ha
gyományos műfajok: kiállítás, könyv, film, TV, videó és az újak is: a passzív és az interaktív 
CD-ROM, a kevert módú CD-k és a DVD115 egyre nagyobb számban várják (fogyasztják) a 
képanyagot. Meg kell tervezni a meglévő képállomány digitalizálásának, tárolásának és az 
ilyen hordozójú információ kezelésének rendszerét, mind a szükséges hardver, mind a sze
mélyzet képzésének oldaláról. Mivel a felsoroltak megvalósitása beruházást igényel, és a ren
delkezésre álló idő is rövid, ez a lehetőségek és elvárások figyelembevételével gondos opti
malizálással valósítható csak meg.

115 A nagy adatsűrűségű elektronikus, optikai és magnetooptikai médiumok széles körű alkalmazása, a 
hozzáférés igénye és lehetősége a képi információnak különleges jelentőséget biztosít.
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1. számú táblázat. A Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményének gyarapodása 1902-1917 
között

Év A fényképek darabszáma
forrás

vásárlás ajándék csere belső
munkatársak

felvételei

összesen

1902 902 13 0 0 915
1903 586 720 0 0 1306
1904 337 103 0 0 440
1905 816 108 0 0 924
1906 1 001 17 0 0 1018
1907 783 329 0 0 1 112
1908 457 201 0 0 658
1909 512 654 0 0 1 166
1910 1210 132 29 0 1371
1911 2 223 101 220 0 2 544
1912 912 0 0 0 912
1913 546 30 8 0 584
1914 703 59 0 248 1010
1915 247 169 0 0 416
1916 411 0 7 0 418
1917 520 0 0 0 520
Összesen 12 166 2636 264 248 15 314

2. számú táblázat. A Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményének állománya a megalakulás
tól napjainkig

Időszak Fotók száma Megjegyzés Növekedés

1894-ig 80 80
1984-1902 3 043 2 963
1902-1920 20 000 16 957
1920-1924 50 000 becslés 30 000
1924-1926 60 055 10 055
1926-1934 70110 becslés 9 890
1934-1937 80 000 becslés 19 945
1937-1947 90 000 10 000
1947-1948 92 708 2 708
1948-1949 94 000 1292
1949-1954 110 120 1612
1954-1956 117 248 7128
1956-1972 220 000 becslés 102 752
1972-1973 230 000 becslés 10 000
1973-1998 300 000 becslés 70 000

Becslés: a múzeumi nyilvántartás ellentmondó adatai alapján 
* A fotók (becsült) számából visszaszámolva



DIAPOZITÍV-GYŰJTEMÉNY

GRANASZTÓI PÉTER

A Néprajzi Múzeum önálló diapozitív-gyűjte- 
G yŰ jtem énytÖ rténet ménye elvben 1950 óta létezik. Ekkor kezdő

dött a múzeumban itt-ott található diapozití- 
vok összegyűjtése és elkülönítése a többi gyűjteménytől. Erről számol be Krepuska Gyuláné
1967-es, kézzel írt átadás-átvételi jegyzőkönyve, ami a gyűjtemény külön kezelt iratai közül 
került elő.1 Ezt erősíti meg egy 1960-ban készült, jelzettel el nem látott jelentés az Etimoló
giai Adattár történetéről, kialakulásáról. A diapozitív-gyűjteményről nagyon kevés említés 
esik: 1950 után alakult, állománya kb. 3000 darab.2 Az önálló diapozitív-gyűjtemény azon
ban valójában csak 1960-1961-ben alakult ki. Erről tanúskodnak a leltárkönyv 1961-ből szár
mazó első bejegyzései, valamint a levelezési iratok is. Szendrey Ákos 1960. január 20-i kel
tezésű, az Ethnológiai Adattár működési szabályzatának tervezete című írása szintén számol a „most 
megszervezés alatt álló gyűjtemények és gyűjtőkörök elhatárolása” kapcsán a diapozitív- 
gyűjteménnyel.3 Egy 1961-es feljegyzés szerint is ekkoriban volt folyamatban az önálló dia- 
és egyéb speciális gyűjteményeknek a kialakítása: az Ethnológiai Adattár szervezeti egységei 
közé sorolva szerepelt a diapozitív-gyűjtemény, megnevezve a leltárkönyvét és a D betűvel 
kezdődő leltári számait is.4 A múzeum munkatársa, Erdélyi Zoltán is érintette a diapozitívok 
helyzetét egy 1960-as, a fényképgyűjteménnyel kapcsolatos elképzeléseit vázoló feljegyzésé
ben. Amikor 1957-ben átvette a fényképgyűjteményt, még nem volt arról szó, hogy a diapo- 
zitívokkal is kell foglalkoznia. Abban az időben azokat Bán Elek kezelte, jegyzi meg, majd 
hozzáteszi: „A későbbi idők folyamán azonban közölte velem, hogy az a gyűjtemény is hoz
zám tartozik, de a gyűjteményről ma sem tudok többet, mint amikor még nem én kezeltem. 
Ugyanis a gyűjtemény jelen értesülésem szerint 4-5 helyen van tárolva a Múzeumban, s né
melyik hely előttem teljesen ismeretlen.”5

1 Jelzet nélkül, az irat ma a diapozitív-gyűjteményben található.
2 Jelzet nélkül, 8. oldal. Az irat ma a diapozitív-gyűjteményben található.
5 NMI 1960/01, Az Ethnológiai Adattár működési szabályzatának tervezete. 1960. I. 20. Iktatószáma: 863-01- 

10/1960.
4 NMI 1961/02. Az Ethnológiai Adattár évi beszámoló jelentése.
5 EAD EA 1/1960. Munkatervek. Feljegyzés a Néprajzi Múzeum főigazgatójához. 1960. január 19.
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A diapozitívok feltehetően mindenfelé megtalálhatóak voltak -  többségük leltáro- 
zatlanul -  a múzeumban, talán a legtöbb a fényképgyűjteményben. Éppen az áttekinthetet
len és rendezetlen helyzet tisztázása indokolta az önálló diapozitív-gyűjtemény létrehozását. 
A rendezedenség elsősorban a nagyalakú felvételeket érintette. Ezek a legkülönbözőbb he
lyekről és forrásokból kerültek elő. K. Kovács Péter 1967. március 7-iki Szempontok az AEA 
209/7962. növendéknapló számú, vegyes nagyalakú diapozitívok rendezéséhez című feljegyzése6 szerint:

A fényképgyűjtemény negatívtárából, ahol a nagyalakú negatívok sorában voltak
elhelyezve.
Az asztalosműhelyből, ahol nagyalakú faládában hevertek, valószínűleg még az
1945 előtti légóelhelyezés idejéből.
Közvetlen az ablakokról, a régi kiállítási termekből (főleg a színezett diák).
A laboratóriumból, egy ottani régi festett komódból.

Ezenkívül még egyéb lelőhelyek is számításba jöhettek, hiszen a 2. világháború és 
a költözködések miatt a diákat ömlesztve, újságpapírba csomagolva ládákban helyezték el. Az 
állapotokat jól jellemzi, hogy a diapozitív-gyűjtemény 1967-es átadása-átvétele közben talál
tak meg a Könyves Kálmán körúti épület padlásán (a légoltalmi takarítás közben) „pár ezer” 
nagyalakú diapozitívot, összekeveredve a gimnázium egyik gyűjteményével.7

„Keveset törődtek a diapozitívok leltári számaival elődeink” -  írta 1967-ben K. 
Kovács Péter.8 A múzeumban található diák nyilvántartása, leltározottsága a teljes összevisz- 
szaság képét mutatta. Voltak eredetileg is nagyalakú diapozitívként a múzeumba került téte
lek, amelyeknek csak régi leltári számuk volt, de lehetett F (azaz fotó-) számuk is a régi lel
tári szám mellett, esetleg csak F leltári számuk. Nagyalakú dia készülhetett saját negatívról a 
régi F vagy F és D jelzetű leltári számmal. Egy másik nagy csoportot alkottak K. Kovács Pé
ter felosztásában az ismeretlen forrásból bekerült, szám nélküli, értékes és értéktelen, s így 
átnézésre, selejtezésre váró diapozitívok. Ezenkivül nagyalakú negatívok, nyomatok vagy 
egyéb két üveg közötti faliképek is előfordultak a nagyalakú diapozitívok között.9

1960 első felében egy előzetes adattári szemlét követően különbizottság alakult a 
múzeumon belül a fényképgyűjtemény állapotának a tisztázására. A bizottság nagyfokú anyag
romlást, szakember- és pénzhiányt tapasztalt, valamint a kiállításokra készülés következtében 
a leltározási elmaradást.10

A Művelődési Minisztérium megjegyzései az 1960-as múzeumi tervhez szintén 
foglalkoztak a diapozitívokkal. Ezeket a minisztérium szerint is be kell leltározni,11 és né
hány hónappal később, még 1960 első felében valóban meg is kezdődött a múzeum terüle
tén található diapozitívok összegyűjtése és számbavétele. Kb. 10 ezer darabot találtak, ami
ből nyolcszázat azonnal be is leltároztak. Ezekben az időkben még Erdélyi Zoltán volt a fény
képgyűjtemény vezetője, a diák számbavétele pedig K. Kovács Péter és Gönyey Sándor köz-

6 Jelzet nélkül. A gyűjtemény külön kezelt irata, ma a diapozitív-gyűjteményben található.
7 Lásd az 1. számú lábjegyzetet
8 Lásd az 6. számú lábjegyzetet.
9 Uo.

10 NMI 1960/01. Jegyzőkönyv a fényképgyűjtemény állapotáról.
11 Lásd a 4. számú lábjegyzetet.
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rcműködésével történt. Az önálló diapozitív-gyűjtemény szervezeti kialakításával tehát pár
huzamosan folyt a gyűjteménykezelői munka is az 1960-as években. A leltározás folytatásá
ra és befejezésére a múzeum póthitelt is igényelt, ami Gönyey Sándor kéthavi (1100 Ft) fi
zetését tartalmazta. A póthitel keretéből kívánták finanszírozni a szak- és földrajzi mutató el
készítését is.12

Először feltehetően a könnyen azonosítható diapozitívokat leltározták be 1961- 
ben, s folyamatos leltározásuk közben a nyilvántartási csoport 1967-ben egy nagy, elsősorban 
a diagyűjteményt érintő hiánylistát adott át az Ethnológiai Adattárnak. Ekkor kezdődött az 
addig beleltározott tételek újbóli átnézése, a hiányzó diák azonosítása és keresése. A hiányt 
leginkább az 1960-1961-ben számba vett (1600 darab) és átmenő leltári számot13 kapott, a 
2. világháború alatt elkeveredett és különböző forrásokból rendezés során összegyűjtött diák 
selejtezése kapcsán igyekeztek pótolni. A cél az ősleltári anyag, a nem duplum, valamint a 
nem negatívról készült másolatok meghatározása és beleltározása volt E tételek az azonosí
tása bonyolult feladatot jelentett. Krepuska Gyuláné először egy listát készített róluk, minden 
fellelhető adattal, majd K. Kovács Péter külön erre az alkalomra írt szempontjai alapján kezd
tek a munkához: „Egy időben kézben tartjuk az F leltárkönyveket, a törzskönyvet, az alap
leltárkönyvet és magát a diapozitívet. Szükség esetén az F leírókartonnal is operálhatunk.”14 
500 tételt kellett ekkor a selejtezésre előkészíteni.

Az iratokból egyértelműen kiderül, hogy nagyfokú selejtezés folyhatott, hiszen az 
értékes és gyakran használt anyagot leltározták elválasztva az ismereden, az értéktelen duplum 
és a ritkán használt, főleg nagy, ablakra rakható diáktól. Erdélyi Zoltán egy 1961. február 9-én 
keltezett feljegyzésben a következőket írja: „A diákat a számbavétel után kérem alapos selejte
zés alá venni. Pl. a 75-ös raktárban levő nagyméretű színes, hibás, törött diákat selejtezzük ki, 
miután az egésznek negatívjai az F gyűjteményben megvannak.”15 Ez utóbbiakból tudomány- 
történeti értékük miatt mintapéldányok megtartását javasolták. A selejtezési bizottság által ki
selejtezett diákat nem semmisítették meg, hanem más intézményeknek, esetleg magánszemé
lyeknek adták cserébe, ajándékként stb., „mert szépek, értékesek”.16 Az 1949-ben Erdődi Mi
hály fotóriportertől megvásárolt kb. 2000 dia beleltározása ügyében keletkezett iratok a selej
tezés szempontjairól is tudósítanak. E szerint két teljesen hasonló dia közül csak az egyiket lel
tározták be, de ha a legkisebb eltérés is volt közöttük, akkor már mindkettőt. A nem néprajzi 
témájú felvételeket nem leltározták be. Ez azonban elég tág kategória lehetett, hiszen példa
ként Erdélyi Zoltán a következőket sorolta fel: „tájak, gyümölcs stb.” A be nem leltározott 
Erdődi-anyag további lehetséges sorsaként Erdélyi Zoltán a cserét javasolta.17

Az Ethnológiai Adattár 1961-es munkabeszámoló jelentésében az először külön 
egységként szereplő diapozitív-gyűjtemény 3195 szak- és földrajzi mutatóval ellátott diából 
állt.18 A gyűjtemény munkatársa Gönyey Sándor, és az 1962-es munkaterv szerint a kezelő
je Kiss Gabriella volt, aki a fotógyűjteményben is dolgozott. Az önálló diapozitív-gyűjtemény

12 Lásd a 3. számú lábjegyzetet.
13 Ltsz: ÁEA 209/1962.
14 Lásd az 6. számú lábjegyzetet.
15 EA 177/1961.
16 Lásd a 4. számú lábjegyzetet
17 EAD EA 9/1960. Alkalmi jelentések a főigazgatónak. Oldalszám nélkül.
18 Lásd a 4. számú lábjegyzetet
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első, felelős gyűjteménykezelője Krepuska Gyuláné volt, aki 1962. november 14-én vette át 
a munkát heti egynapos munkaidővel. Ót 1967-től Iványi Imréné követte.

A diapozitív-gyűjtemény kezelőinek éves munkajelentéseiből kiderül, hogy nem 
volt feladatuk a diagyűjtemény tudományos szempontok és megfontolások szerinti fejleszté
se. A felajánlott anyagok megvételénél sem volt döntő szavuk, pedig számtalan esetben ke
rültek gyengébb vagy már sokszor fotózott helyekről sorozatok a gyűjteménybe. Munkájuk a 
múzeumba került, és az ott készült diák beleltározásából és mutatózásából állt. A gyűjtemény 
gyarapodását és annak sajátosságait elsősorban a muzeológusok kutatási területe, a múzeum
ban rendezett kiállítások tematikája, valamint a múzeumban folyó nagy kutatások befolyásol
ták. A múzeumban dolgozó régi és jelenlegi néprajzos-etnológus generációk változó mérték
ben, de otthagyták nyomukat a gyűjteményben. A diára fotózás speciális technikája is fokoz
ta a gyűjtemény tematikai aránytalanságait, hiszen ez bizonyos típusú kutatások dokumentá
lására különösen alkalmas, ilyen például a tárgy- és épületfotó, de terepmunka során viszont 
már sokkal kevesebbet használták, akkor is legtöbbször csak részterületek megörökítésére.

A gyarapodás nagyon változó darabszámú sorozatokat takar, hiszen több száz da
rabos tételek mellett gyakran néhány felvételből álló anyagok is kerültek a gyűjteménybe. 
A tudománytörténet szempontjából fontosabb és érdekesebb kisebb sorozatok mellett első
sorban a nagyobb, 80-100 darabot elérő sorozatokat érdemes megemlíteni.

Az első nagy egység a legkorábbi leltározású mintegy 4100 diát öleli fel, ezeket 
még a gyűjtemény kialakításakor, 1961-ben leltároztak be. Többségüket feltehetően a nagy 
számbavétel után megmaradt, illetve az 1960-ig a múzeumba került diák alkotják. Ez a meny- 
nyiség -  amely még gyarapodott a később megtalált kisszámú régi diával -  meglepően kevés 
ahhoz a tízezerhez képest, amiről Gönyey Sándorék beszámoltak a munkajelentésükben. Úgy 
tűnik, hogy igazából sohasem tudták pontosan felmérni a különböző helyekről összegyűlt 
„többezres”, „pár ezres” nagyságrendűre becsült tételek valóságos darabszámát. Iványi Imréné 
szerint a régi, például a Gönyey-féle anyagban sok duplum vagy rossz minőségű dia volt, 
amelyeket aztán nem leltároztak be a törzsanyagba. Többek között e duplum, triplum diapo- 
zitívok jelentették az alapját a későbbi cseréknek.

A 4100 darabnak kb. a fele kisebb -  legfeljebb 10-15 darabos -  sorozatokból vagy 
egy-egy darabból álló nagyalakú (9*9-es méretű) diapozitív, nagy részüknek a készítője és a 
keletkezési éve ismereden. A rendezés során azonos témájú sorozatokat hoztak létre, így sok
szor különböző szerzők hasonló tematikájú felvételei váltják egymást. Tudománytörténeti 
szempontból ez a gyűjtemény talán legértékesebb része, hiszen többségüket az 1910-es évek 
és a második világháború között készült felvételek alkotják. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
ne kerültek volna korábban is diafelvételek a Néprajzi Múzeumba, sőt egy 1967-es irat sze
rint a Néprajzi Múzeumnak szinte azóta voltak diapozitívjai, mióta fényképei. Már 1900 kö
rül szerepelnek diapozitívok az alapleltárkönyvben, a legkorábbi dia a D betűs dialeltár
könyvben 1912-ből származik, egyébként Györffy István felvétele.

Az első nagy néprajzos-etnológus generáció(k) minden tagjának megtalálhatók fel
vételei a gyűjteményben. így például Györffy István kunsági pásztorkodást bemutató soroza
ta mellett in vannak Gönyey Sándor diái Mezőkövesdről, a somogyi gyermekéletről, illetve 
különböző népszokásokról; Biró Lajos Új-Guineában készített felvételei (7 darab); K. Kovács 
László finnországi kátrányégetést bemutató, az 1941-es Néprajzi Értesítőben megjelent ta
nulmányának felvételei (64 darab); valamint Viski Károly, Cs. Sebestyén Károly, Jankó János, 
Madarassy László egy vagy több diája, elszórva vagy kisebb sorozatokban.
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A 4100 tétel másik fele már jóval nagyobb egységekből áll, ezek szerzője és kelet
kezési éve is ismert. A felvételek többsége az 1940-es évek elején készült normál diára. Ki
emelkedik nagyságát tekintve -  az egész gyűjteményből is -  Erdődi Mihály közel 1200 te
matikailag nagyon vegyes diája (például lakodalom, tánc, település, lakóház) 1940—1941-ből. 
E felvételek Erdélyben, illetve a mai Eszak-Magyarországon készültek. Nagy egységnek szá
mít ebből a korai korszakból Gönyey Sándor közel háromszáz, elsősorban erdélyi és magyar- 
országi viseletét bemutató felvétele.

Az 1967-es átadási-átvételi jegyzőkönyv megemlíti, hogy a diapozitívállomány je
lentősen növekedett a két világháború között. E korszak gyarapodásának forrása egyrészt az 
állandó kiállításokra készített kb. 1500 darab kézi festéssel színezett, tematikailag nagyon ve
gyes (például lakodalom, tánc, település, lakóház) 14 * 18-as nagyalakú dia, másrészt az a kb. 
2000 felvétel, melyek múzeumi tárgyakról készültek 8,5*8,5 méretben. A gyarapodás har
madik nagy forrása a „több ezer” úgynevezett Uránia ismeretterjesztő diapozitív. A jelenlegi 
leltárkönyvekben ekkora tételek nincsenek, de mind a három egység egy-egy darabja megta
lálható az elsőként beleltározott kb. 4100 tétel között.

1962-1963-tól fokozatosan befejeződött a felhalmozódott anyag beleltározása. Ez
után a gyűjteménybe zömében már frissen készült felvételek kerültek. A felvételeket leggyak
rabban az intézmény muzeológusai maguk készítették terepen vagy utazásaik során, illetve 
múzeumi gyűjteményeikről csináltatták előadásaikra, kiállításokra. De nagyon sok dia került 
a gyűjteménybe amatőr vagy hivatásos fotósoktól való vásárlás útján is.

A diapozitív-gyűjtemény e második gyarapodási időszaka az 1970-es évek végéig 
terjed. Ebben a korszakban a diára való fotózást Kresz Mária használta ki a legjobban, közel 
ötszáz felvételt készíttetett a múzeum kerámiaanyagáról, többek között előadásaihoz is. Elő
adáshoz készíttetett K. Csilléry Klára is egy 52 darabos pótolhatadan, reprodukciókat is tartal
mazó sorozatot bölcsőkről. A diákat már a két világháború között is használták reprodukciók 
készítésére. Magyarországon ritka és nehezen megszerezhető etnológiai könyvekből készültek 
reprók, de emellett, például Hoffmann Tamás számára lakáskultúra-történeti, Kodolányi János
nak lappföldi reprodukciók is. Az előadások mellett a kiállításokra is több diasorozat készült.

A gyűjteményt gyarapították az 1960-as évek végén a Szabadtéri Néprajzi Mú
zeum előkészítésével, illetve megalakulásával kapcsolatos munkálatok során készített felvéte
lek. Erről tanúskodik Balassa M. Iván 131 darabos, Flórián Mária 116 darabos dunántúli né
pi építészeti sorozata is, amelyek között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapkőletételéről, 
illetve más szabadtéri néprajzi múzeumokról is találhatóak felvételek.

Az etnológiai kutatások során keletkezett diák is növelték az állományt. Kiemelke
dik Bodrogi Tibor közel 130 darabos indonéziai, Földes László 1968-as 122 darabos mon- 
góliai, illetve Andrásfalvy Bertalan 54 darabos albániai sorozata.

A legtöbb diapozitív vásárlás útján került a gyűjteménybe. Közöttük a legjelentő
sebb Antal András 600 vegyes tematikájú felvétele (1976) Nógrád megyéből és Székelyföld
ről: fejfák, lakóházak, templomok, templomi mennyezetek. Hasonló nagyságban, kb. 500 da
rabbal gyarapította a gyűjteményt Gulyás Gyula anyaga 1976-ban. Ezek is erdélyi fotók, zö
mében székelyföldi templomok, bútorok és viselet. 1977-ben leltározták be Gönyey Sándor 
több mint 600 darab, az ország különböző részein és változatos tematikában készült diáját. 
Ez az anyag a Gönyey-hagyaték részét alkotta, amelynek nyilvántartásba vétele még 1963- 
ban megtörtént (1004 darab). Az anyag beleltározása nagy gondot okozott, mert sok volt a 
duplum vagy a múzeumi negatívokról készített másolat.
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Összességében megállapítható, hogy viszonylag kevés -  főleg jelentős -  sorozat ké
szült terepmunkán, sokkal gyakoribbak az utazások alkalmával a településekről, illetve az ott 
lakókról készült felvételek. Már ekkor kialakultak a gyűjtemény nagy tematikus egységei: né
pi építészet, viselet és Kresz Mária munkásságának köszönhetően a kerámia.

A következő jól elhatárolható időszak az 1970-es évek végén, az 1980-as évek ele
jén kezdődött, amikor már az ifjabb néprajzkutató generáció(k) által készített diák kerültek 
a gyűjteménybe. Míg az 1960-1970-es években 6-7 ezerrel, addig a nyolcvanas években már 
12-13 ezer diával gyarapodott a gyűjtemény.19 A témák terén is megfigyelhetők változások, 
bár például a népi építészet -  köszönhetően elsősorban az amatőr és hivatásos fotósoknak -  
továbbra is meghatározó jelentőségű maradt. A népszokások megörökítése egyértelműen a 
korszak egyik újdonsága, amely egy új néprajzi szemlélet vagy érdeklődés jele is egyben.

Az új generáció tagjai közül a legtöbb diát Szuhay Péter készítette. Sorozatai min
dig részletesen örökítettek meg egy-egy szokást vagy a hétköznapi élet egy-egy eseményét. 
Több mint hatszáz felvételt készített -  többségüket Abodon -  az aratásról, a lakodalomról, 
de máshol és más témában is, mint például Mátraverebélyen (búcsú), Budaörsön vagy Mező
kövesden (1978-1981).

Mezőkövesd helyszíne volt egy nagy múzeumi kutatásnak is, amelynek keretében 
több diasorozat is készült. Országh Mária egy 1981-es múzeumi gyűjtőút során lakásbelsőket 
örökített meg (130 darab), de sok felvétel készült a kutatásban még részt vevő muzeológu
sok (Molnár Mária vagy Horváth Terézia) terepmunkája során is.

Egyértelműen újdonságnak számít a lakodalom gyakori megörökítése az 1980-as évek
ben, ami inkább a néprajztudomány ekkoriban tapasztalható érdeklődéséből fakadhatott, mint 
egy konkrét múzeumi vagy kutatói kutatási célból. Ezt az is bizonyítja, hogy a búcsú mellett ez 
az egyeden népszokás, amit az amatőr és hivatásos fotósok is előszeretettel megörökítettek.

Az 1980-1990-es években a tárgyi gyűjtemények közül a textilről készült a leg
több diapozitív. De összefüggésben a kiállításra készült diák számának növekedésével meg
szaporodott a többi gyűjteményről készült felvételek száma is. A nyolcvanas években már 
minden múzeumban rendezett kiállításról részletes sorozatok készültek -  kötelezően -  a 
nyilvántartás számára, a ezeket végül a diagyűjteményben beleltározták.20

Az Európán kívüli egység is nagy mennyiségű diával gyarapodott, ami -  mint a leg
több eddigi esetben is -  egyéni kutatói érdeklődésnek, illetve terepmunkának köszönhető. 
Vargyas Gábor 1213 felvételt készített Pápua Új-Guineában, amivel a gyűjtemény egyik leg
jelentősebb sorozatát alkotta meg.21 Az Európán kívüli anyag több vétel útján szerzett soro
zattal is gyarapodott, mint például Stuber György afrikai (63 darab), Rácz István dél-ameri
kai (135 darab) vagy Várszegi Károly havannai és kalkuttai halotti szertartásokról készült fel
vételei (99 darab).

Az 1980-as évek egyik újdonsága volt, hogy az önkéntes gyűjtőpályázatra 1985-től 
több értékes és nagy diasorozat érkezett, 1992-ig összesen 1200 darab. Ezek nagy része két- 
három szerzőtől, például Gergely Sándortól, Molnár Mihálytól származik, akik egységes té
májú sorozataikkal, mint például a kiskunsági vásárokról (kb. 80 darab 1984—1985-ből) vagy

19 Ez összefüggésben lehet a színes publikációk felfutásával, ami ösztönözhette a diapozitívra való fotó
zást.

20 Iványi Imréné szóbeli közlése.
21 Ltsz.: D 13672-14885.
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a pomázi és szentendrei búcsúról (kb. 150 darab) jelentősen csökkentették a gyűjtemény te
matikus hiányosságait.

Közel kétezer darab dia került még vétel22 útján a gyűjteménybe, amelyek már in
kább vegyes, elsősorban népi építészeti témájúak. Mennyiségét tekintve kiemelkedik Csömör 
Lajos közel ezerdarabos sorozata székelyföldi kapukról, épületekről, temetőkről stb. A gya
rapodás összefüggött a nyolcvanas évek második felében meginduló és a falurombolással is 
összefüggő „Erdély-mentő mozgalommal” is, amikor muzeológusok is, de főleg amatőr és hi
vatásos fotósok utazásaik során rengeteg diát készítettek. Ezek többsége épületekről készült, 
vagy díszes szokásokat, viseletét örökített meg. A múzeumból különösen Gaál János készí
tett jelentős sorozatokat erdélyi templomokról és a körösfeketetói vásárról (176 darab).

Már említettük, mennyire megszaporodtak a szokásokat megörökítő felvételek. 
A lakodalmon kívül a búcsúk (Szabó Zoltán), a betlehemezés (Szacsvay Éva keceli felvéte
lei), a turizmus (Fejős Zoltán 222 darab), a farsang, a kakasütés, valamint a viselet és a népi 
építészet (Pozsony Ferenc 524 darab), a csíksomlyói búcsú (Mohay Tamás 138 darab), a 
munkácsi zsidó táplálkozási szokások (Rékai Miklós 91 darab), a húsvét (Fülemile Ágnes 94 
darab) témákról születtek hosszabb, akár száz-százötven darabos sorozatok.

Végül szólni kell a gyűjtemény szerkezetét és gyarapodását legjobban befolyásoló 
tényezőről, a magyar népművészet motívumkatalógusáról. Ez a nagy múzeumi kutatási prog
ram a népművészet tartalmi-formai egységeinek formalizált, egységes szempontokon nyugvó 
leírását tűzte ki célul. A leírórendszer kidolgozása elsősorban a Néprajzi Múzeum, illetve más 
vidéki múzeumok datált tárgyai alapján indult meg. A kutatás egyik kézzelfogható eredmé
nye a diapozitív-gyűjteményben található több mint hatezer színes diapozitív. A motívumka
talógus gyűjteményt érintő munkálatai 1983-ban indultak. A motívumkutató munkacsoport 
operatív irányítója és adminisztratív ügyeinek intézője Fejős Zoltán, tagja az egyes gyűjtemé
nyek kezelőin kívül Verebélyi Kincső, illetve Benda Gyula volt. A cél -  a kutatáshoz szüksé
ges dokumentációs rendszerhez kapcsolódva -  egy külön egység létrehozása volt a fotó- és a 
diatárban a mintaként kiválasztott datált tárgyak fotói és leírásai tárolására, nyilvántartására. 
A munkálatok még a nyolcvanas évek végén is folytak, ekkor már Molnár Mária irányításá
val. Fokozatosan készültek a fekete-fehér fotók és a színes diák a mesterség-, a táplálkozás-, 
a kerámia-, az állattartás- (pásztorfaragások) és a textilgyűjtemény, illetve ezen témakörök 
anyagából. Ez az anyag máig külön egységet alkot a gyűjteményen belül, beleltározva a dia
gyűjtemény törzsanyagába nincs, nyilvántartása a tárgyak eredeti leltári száma alapján törté
nik a fénymásolt leírókartonok segítségével. Az Antenna Hungáriával kötött szerződés telje
sítése érdekében az anyag háromnegyedének szkennelése és CD-re írása megtörtént.

A gyűjtemény gyarapodásának bemutatása kap- 
A g y ű jtem ény  je len leg i Ö sszetétele  csán már érintettük a diák tematikai, földrajzi

megoszlását. A hatvanas és hetvenes évek sze
rényebb gyarapodását (7000 darab) a nyolcvanas években óriási növekedés követte (12 ezer 
darab). Ez a növekedési ütem a kilencvenes években sem csökkent, ha figyelembe vesszük, 
hogy 1997-ig 7000 diával gyarapodott a gyűjtemény, és jelenleg 30 172 az utolsó beleltáro
zott tétel. Ezt a gyarapodást a szak- és a földrajzi mutató is követi. Ezek alapján készültek a

22 Az amatőr vagy hivatásos fotósok sorozatainak megvásárlását különösen szorgalmazta Hoffman Tamás 
az 1980-as évek elején. A cél a gyűjtemény jó kvalitású képekkel való gyarapítása volt
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gyűjtemény összetételét bemutató ábrák. Tematikus felosztás csak a magyar anyag alapján 
készült,23 és az ábra is megerősíti a leltárkönyvek feldolgozása közben tapasztalt jellegzetes
ségeket, aránytalanságokat. Meglepő, hogy mennyire kiemelkedik 3-4 téma, míg más, szintén 
fontos témák alig képviseltetik magukat a gyűjteményben. A néprajz hagyományosan nagy, 
sokat tárgyalt területei bukkannak fel a leggyakrabban, elsősorban a településépítészet, főleg 
ha ideszámítjuk az egyházi épületekről készült felvételeket is (kb. 5 ezer). A népi építészeti 
témájú diák kezdettől fogva nagy mennyiségben kerültek a gyűjteménybe. Ez egyrészt ösz- 
szefügg a diára fotózás speciális technikájával, mely kiválóan alkalmas épületek dokumentá
lására. Az épületfotók kis része készült terepmunkán, tudományos kutatás keretében, sokkal 
inkább pár napos utazások alkalmával, ami különösen jellemző az amatőröktől, esedeg hiva
tásos fotósoktól bekerült sorozatokra. A dokumentatív értéke egyre nagyobb egy-egy ilyen so
rozatnak, különösen azoknak, amelyek egy témát dolgoztak fel (például Antal András a síro
kat fotózta Magyarországon és Erdélyben).

Az épületek mellett a viseletek fotózására alkalmas leginkább a dia, s ezt a Néprajzi 
Múzeum muzeológusai is kihasználták, hiszen Fél Edit, Kresz Mária, Horváth Terézia, Katona 
Edit sokat fotózott és főleg fotóztatott diapozitívra. Az amatőr és hivatásos fotósok is nagyon 
kedvelték ezt a témát, sok díszes népviseletet fotóztak (jó példát jelentenek erre Vas Géza ka
lotaszegi felvételei). A hétköznapi viselet már kevésbé került megörökítésre, amit bizonyít a női 
és férfiruhákról készült diák aránya (kb. 1500, illetve 500 darab). A díszes textíldarabok fotó
zását legjobban a hímzésekről készült diák óriási mennyisége bizonyítja leginkább. A hímzéssel 
együtt több mint 5 és fél ezer darab viseleti felvétel található a gyűjteményben.

A kerámiákról készült rengeteg felvétel egyértelműen Kresz Mária muzeológiai 
munkájával függ össze, aki óriási mennyiségű múzeumi kerámiaanyagot fotóztatott le.

A lakodalom gyakori megörökítése (kb. ezer darab) mindenképpen az egyik érde
kessége az ábrának. Az érdeklődésnek ezt az új irányát a nyolcvanas években a gyarapodás fel
tárása során is érintettük. A lakodalom fotózása egyrészt összefügg a házasságkötés mint átme
neti rítus iránti fokozott érdeklődéssel, amit számos tanulmány vagy tanulmánykötet is bizo
nyít. Ugyanakkor az is tény, hogy nem csak néprajzosok által megörökített lakodalmak diaso
rozatai kerültek a gyűjteménybe. Az amatőr és hivatásos fotósok különösen Erdélyben fotóz
ták szívesen ezt a szokást (a mérai lakodalmakról szinte minden évtizedben készült egy-egy 
sorozat). Talán nem túlzás azt kijelenteni, hogy egy lakodalom megörökítése nem kíván hosz- 
szabb terepmunkát, ha éppen lakodalmat tartottak, megörökítése magától adódott. Ez a nagy 
és egyre értékesebb egység mindenképpen forrásul szolgálhat egy összehasonlító elemzéshez.

A diagyűjtemény kisebb tematikus egységei is hasonló típusú felvételeket tartalmaz
nak, hiszen a dia kiválóan alkalmas népművészeti vagy díszes tárgyak dokumentálására, meg
örökítésére. A kisipar témakör közel háromezres tétele is ilyen tárgyakat rejt. Itt a nagy alcso
portok a hímzés, a szövés-fonás, a faragás, a kismesterségek, az emberábrázolás, lőporszaru stb.

A nagy mennyiségek mellett szólni kell a fehér foltokról is, hiszen sok olyan téma 
szinte teljesen hiányzik a gyűjtemény anyagából. A hétköznapi élet eseményei, tárgyai ritkán 
kerültek megörökítésre. Meglepő, hogy olyan témák, mint a táplálkozás, a karácsonyi szoká
sok, a halászat, a közlekedés, az emberi élet fordulóinak szokásai, házbeli tevékenységek, a 
szórakozási szokások, a tánc, a vásár stb. milyen kis arányban vannak jelen a gyűjteményben. 
Ez alól egyedül a lakodalmat és a búcsúkat, körmeneteket megörökítő sorozatok jelentenek

23 A tematikus megoszlást az 1. számú és a 2. számú ábrák mutatják.
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kivételt. Ez utóbbi témának anyaga legnagyobbrészt egy amatőr gyűjtőtől, Gergely Sándortól 
származik. (Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a tematikus hiányok igazán akkor értelmez
hetők, ha már ismerjük a fotóanyag összetételét.)

Egy harmadik csoportnak tekinthetők azok az egységek, amelyek hagyományosan 
a néprajz érdeklődési körébe tartoznak, és a gyűjteményben is nagyobb mennyiségben talál
hatók. Ilyenek a földművelés, az állattartás, a házberendezés témájába tartozó diák. Azonban 
a paraszti életformában játszott szerepükhöz képest e nagyobb csoportok is csak kis arányt 
képviselnek a többi nagy tematikus egységhez képest. A fölművelés témában született diafel
vételek nagyobb részét Szuhay Péter abodi gazdálkodást részletesen megörökítő sorozatai al
kotják. A házberendezés címszó alá sorolt diák kb. fele, mintegy 500 darab, bútorokról ké
szült felvétel, vagyis nem a házbeli élet került elsősorban megörökitésre.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a diagyűjtemény tematikus aránytalanságai 
alapvetően két okkal magyarázhatók. A dia kiválóan alkalmas tárgyak, épületek valósághű do
kumentálására, ami magyarázza bizonyos tárgyak, gyűjtemények (textil, kerámia, mesterség) 
nagyarányú jelenlétét. Ugyanakkor az aránytalanságok összefügghetnek a néprajz hagyomá
nyos népművészeti vagy általában az anyagi kultúra iránti érdeklődésével. A díszes tárgyak, 
épületek és szokások fotózását leginkább az amatőr és hivatásos fotósok képviselték, akiknek 
anyaga a meghatározó mértékben gyarapította a diapozitív-gyűjteményt.

A gyűjtemény földrajzi megoszlása még jobban tükrözi a néprajz hagyományosan 
nagy érdeklődési területeit.24 Erdély, azon belül is Kalotaszeg és Székelyföld a nyolcvanas 
évektől az egyik legtöbbet fotózott területe a történelmi Magyarországnak. Több generáció 
fotózta (Györffy Istvántól Fülemile Ágnesig) a kalotaszentkirályi, a mérai és a széki visele
tét, építészetet és lakodalmat. A Székelyföldet pedig az amatőr, illetve hivatásos fotósok ked
velték, amiről tanúskodik az Udvarhely, Csík és Háromszék megyékből származó nagy meny- 
nyiségű felvétel.

A Borsod megyéből származó diák nagy mennyisége a matyók iránti fokozott ér
deklődéssel függ össze. Mezőkövesd egy nagy múzeumi kutatás színtere is volt egyben, de 
gyakran keresték fel amatőr és hivatásos fotósok is, például Gönyey Sándor is. A Borsod me
gyei diák számát gyarapították Szuhay Péter Abodon és a megyében máshol készített soroza
tai is. Borsod megyéből a viseletén kívül a népi építészeti témájú diák alkotnak egy nagyobb 
tematikus egységet.

A harmadik nagy egység, Nógrád és Heves megye szintén olyan néprajzi táj (Pa
lócföld), ahol gyakran megfordultak néprajzosok és amatőr gyűjtők, illetve fotósok. Hollókő, 
Buják, Kazár, Rimóc stb. viselete, szokásai, épületei szerepelnek a legtöbbet a képeken. Az 
előbb felsorolt területekről a gyűjteménybe került diák nagy száma nyilvánvalóan összefügg 
a tárgyi anyag (például viselet) földrajzi eloszlásával is.

A negyedik nagy egység a Dunántúl Zala, Tolna, Baranya, Somogy, Vas és Sopron 
megyével. Itt a gyarapodást elsősorban a Dél-, Délnyugat-Dunántúlra koncentráló népi épí
tészeti érdekelődéssel, valamint a pásztorművészeti tárgyak fotózásával lehet magyarázni.

Az ábra egyik legmeglepőbb ténye a hagyományosan a néprajzi érdeklődés közép
pontjába tartozó Alföld szinte teljes hiánya. Ennek ellentmondani látszik a Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
megyéből származó óriási mennyiségű felvétel, azonban ennek többségét a Gergely Sándor által 
készített Budapest környéki (Pomáz, Szentendre) búcsúk, körmenetek sorozatai teszik ki.

24 A magyarországi diapozitívok földrajzi megoszlásához lásd a 3. számú ábrát.
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A „klasszikus” alföldi területek teljes hiánya egyértelműen a háború utáni fejlemény. A nagyala
kú diák között az Alföldön készítettekből kb. hasonló mennyiség található, mint az erdélyiekből.

A földrajzi eloszlás aránytalanságai a tematikusnál sokkal inkább szembetűnők. 
A diák többsége tulajdonképpen 4-5 néprajzi tájról származik, miközben olyan földrajzi te
rületekről alig van néhány tucat, mint az Alföld, a Dunántúl északi és középső része, nem is 
beszélve a városokról.

Az európai és Európán kívüli etnológiai anyag (kb. 5500 darab) összetételét egy
értelműen egy-egy nagy sorozat határozza meg.25 Vargyas Gábor Pápua Új-Guineában készí
tett sorozata kiemelkedik az egész gyűjteményből is, míg a kb. 600 darabból álló moldvai 
egység már inkább a magyar anyaghoz köthető. Moldvában, a néprajz egyik különösen az 
utóbbi időben népszerű kutatási helyszínén több sorozat is készült. Ezek között vannak na
gyon érdekesek is, mint például Erős Péter sorozata 1984-ből a pusztinai disznó- és birkavá
gásról (224 darab). Az afrikai anyag is több kisebb egységből áll össze, közöttük vannak ama
tőr fotósok által készített, illetve a múzeumi tárgyakról készült felvételek is. A mongóliai 
anyag legnagyobb részét (kb. 130 darab) Földes László képei jelentik, míg az indonéziai 
anyagot Bodrogi Tibor készítette. A többi, kisebb egység heterogén összetételű. Az európai 
anyag nagy része külföldi néprajzi múzeumokban készült felvétel vagy reprodukció.

A diagyűjtemény a folyamatosan és nagy meny-
A gyű jtem ény  jövője nyiségekkel gyarapodó gyűjtemények közé tar

tozik. A gyarapodás elsődleges forrását tovább
ra is a muzeológiai munka során keletkezett felvételek alkotják. Ezek főleg kiállítások, elő
adások, kiadványok, tanulmányok illusztrálására készült tárgyfelvételek. A gyarapodás másik 
forrását a múzeum munkatársai vagy más néprajzosok kutatásai során keletkezett diák jelen
tik. Az amatőr fotósok vagy gyűjtők által készített felvételek esetében a korábbiaknál jobban 
meg kell fontolni a vásárlást. Talán célszerűbb lesz tudatosan felderíteni olyan anyagokat, le
gyenek azok magánszemélyek vagy néprajzos-antropológus kollégák által készített felvételek, 
amelyek tematikájuk, technikai színvonaluk alapján mindenképpen gyarapíthatnák a diagyűj
teményt. Ehhez hasonlóan fel kell deríteni és számba kell venni a különböző múzeumokban 
és más intézményekben fellelhető néprajzi tárgyú diaanyagot is.

A gyűjtemény fejlesztése eddig nem volt a gyűjteménykezelők feladata. De látva a 
gyűjtemény összetételének aránytalanságait, mindenképpen a kezelőknek is irányítaniuk kell 
a gyarapodást. Ez megvalósítható a múzeum számára érdekes anyag felkutatásával, másrészt 
új diasorozatok készíttetésével.

Mindenekelőtt azonban tisztázni kell a fotógyűjtemény és a diapozitív-gyűjtemény 
kapcsolatát. Ennek során a diára fotózás speciális jellegét, hogy például tárgyfotózásra alkal
masabb, figyelembe kell venni. A két gyűjtemény anyagának ki kell egészítenie egymást.

A diagyűjtemény tematikus vagy földrajzi hiányosságait össze kell vetni a fotógyűj
temény anyagával, s így megállapítani a fehér foltokat. Ezek ismeretében lehetne a múzeumi 
egyéni kutatásokat, a kiállítások előkészítését figyelembe véve, illetve azokhoz alkalmazkod
va és segítve szakmailag előkészített diasorozatokat készíttetni. Ezeknek mindenképpen a 
hétköznapi, mindennapi életet és annak tárgyi világát, eszközeit kellene elsősorban megörö
kíteni. Egy-egy kiválasztott témát csak hosszabb sorozatok készítésével érdemes feldolgozni.

25 Az Európán kívüli diapozitívok földrajzi megoszlásához lásd a 4. számú ábrát.
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A gyarapítás másik lehetősége az önkéntes gyűjtőmozgalomban rejlik. Meglepő, 
hogy milyen érdekes amatőr gyűjtők által készített sorozatok kerültek a gyűjteménybe 1985 
és 1992 között. A mozgalom irányításával, esetleges segitésével (például nyersanyag) talán 
eredményesen lehetne gyarapítani a gyűjteményt (például a pályázó megörökítené saját min
dennapi életének egy-egy eseményét).

Mivel csak rövid ideje vagyok a gyűjteménykezelő, mindenképpen célom a gyűjte
mény még részletesebb, a diák kézbevételével történő áttekintése. Ez különösen a külön tá
rolt régi nagyalakú (ezekről van normál másolat is), valamint a duplum diákra vonatkozik. 
A gyűjteményben pontosan meg nem becsülhető számú (az átadási-átvételi jegyzőkönyv sze
rint több mint 2000 darab) dia vár leltározásra és mutatózásra. Ezt a munkát már minden
képpen egy számítógépes adatbázis segítségével kívánom megvalósítani. Ezzel a gyűjtemény 
még jobban hozzáférhetővé válna a kutatók számára.

A multimédia és múzeumi felhasználása komoly lehetőséget jelent, hogy a diagyűj
teményt széles közönség számára is hozzáférhetővé tegyük. Érdemes lenne kiterjeszteni az 
Antenna Hungária segítségével folyó szkennelési programot a gyűjtemény más egységeire is. 
Itt egyrészt a régi, nagyalakú anyag feldolgozása lenne szükséges tudománytörténeti értéke 
miatt is, másrészt az érdekes és nagyobb tematikus egységeké. A szkennelés után pedig ezek
ből az egységekből, feldolgozó és értelmező tanulmánnyal akár CD-sorozatot is lehetne in
dítani és árulni a múzeumban. A másik megoldás internetkiállítások készítése a diaanyagból. 
Ilyen módon a diák kölcsönzésének problémája is megoldódhatna, mivel a diagyűjtemény pár 
éve nem ad diát kölcsön. Ez utóbbi problémát orvosolni lehetne jellegzetes néprajzi-temati
kai sorozatok összeállításával is a duplum anyagból. Nagy igény van a néprajzot oktató peda
gógusok részéről egy-egy ilyen sorozatra.

A diapozitív-gyűjtemény törrénetével, anyagának feldolgozásával foglalkozó publi
káció eddig nem jelent meg. Ezzel szemben, mint ahogyan az ismertetőből is kiderült, szám
talan kutató használta fel a gyűjtemény anyagát előadásaihoz, tanulmányaihoz. Sok sorozat, 
reprodukció kifejezetten egy-egy előadáshoz, tanulmányhoz, kiállításhoz készült. Ezek listáját 
lehetetlen összeállítani, hiszen egy-egy szerző egész'életműve kapcsolódik az általa kutatott te
rület gyűjteményben megtalálható diaanyagához (például Kresz Mária, K. Csilléry Klára).
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2 .  s z á m ú  ábra. A  d ia p o z i t ív o k  te m a t ik u s  m e g o s z lá s a  ( b e c s ü lt  m e n n y is é g e k * )

Lakóépítmény 

Hímzés 

Női ruha 

Kerámia 

Lakodalom 

Kiállítások 

Egyházi építmények 

Földművelés 

Szövés-fonás 

Település, utcakép stb. 

Egyházi szertartás 

Faragás 

Kerítés, kapu 

Fejfa

Kismesterségek 

Szobabelsó 

Egyéb (település) 

Állattartás 

Láda 

Férfi ruha 

Gyermek-, legény-, leányruha 

Női-férfi ruha 

Ékszer 

Tánc

Egyéb (szokás) 

Táplálkozás 

Szék, pad 

Egyéb (térkép, illusztr.)

Ágy 

Közlekedés 

Húsvéti szokások 

Emberábrázolás

Darab

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Csak a magyar anyag és minimum 150 felvétel
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3 . s z á m ú  ábra. A  m a g y a r o r s z á g i  d ia p o z it ív o k  fö ld r a j z i  m e g o s z lá s a  ( b e c s ü l t  m e n n y is é g e k * )

Darab

0 500 1000 1500 2000

Kolozs 
Borsod 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
Nógrád 

Udvarhely 
Csík 
Zala 

Tolna 
Szatmár 

Háromszék 
Baranya 

Hely nélkül 
Békés 
Heves 

Csongrád 
Somogy 

Vas 
Sopron 

Szolnok-Doboka 
Jász-Nagykun-Szolnok 

Gömör 
Szilágy 

Beszterce 
Máramaros 

Nagy-Küküllő 
Hunyad 

Fejér 
Győr 

Hajdú 
Veszprém 

Nyitra 
Ugocsa 

Hont 
Árva 
Bars 

Zemplén 
Abaúj

Minimum 100 darab
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Darab
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Uj-Guinea 

Moldva 

Afrika 

Mongólia 

Európa 

Indonézia 

Amerika 

Oroszország 

Jugoszlávia 

Németország 

Húsvét-sz.

Űj-Zéland 

Egyiptom 

Algéria 

Svájc 

Ausztria 

Franciaország 

Románia 

Csehország 

Finnország 

Marokkó 

Kuba 

Bukovina 

Anglia 

Bulgária 

Vietnam, Kína, Japán 

Új-lrland 

Dánia 

Ausztrália 

Hawai 

Olaszország

4 . s z á m ú  ábra. A  n e m  M a g y a r o r s z á g o n  k é s z ü lt  d ia p o z it ív o k  f ö ld r a jz i  m e g o s z lá s a
( b e c s ü lt  m e n n y is é g e k )
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FILM- ÉS VIDEOGYŰJTEMÉNY

TARI JÁNOS

A magyar néprajzkutatás nemcsak a fonográ-
G yűjtem én y tö rtén e t főt használta az elsők között a világon, ha

nem a filmkamerát is, mely már a múlt szá
zad végétől hasznos segédeszköze volt a tudományos adatgyűjtésben. A mozi születésének 
centenáriumához kötődően, de korábban is számtalanszor esett szó a filmszalag informá
ciót hordozó és tároló lehetőségeiről, napjainkig is legmegbizhatóbb és legidőállóbb tulaj
donságairól. A múlandó akusztikus és vizuális néprajzi jelenségek dokumentálására a leg
megfelelőbb a hang és a kép egyidejű rögzítése, amely napjainkra technikailag egyre tö
kéletesebb lett. A fejlett szinkronhangos film- és videotechnikával a felvett hang és kép 
digitális rögzítése és feldolgozása jelenti napjainkban azt a technikai maximumot, amely- 
lyel a valóság jelenségeit megörökíthetjük. Olyan hiánytalanul le nem írható hangzások és 
gesztusok válnak dokumentálhatóvá, amelyek tudományos és közművelődési célokat egy
aránt szolgálnak.

A filmgyűjtemény kialakulásához hosszú út vezetett, hiszen sokáig nem alkotott 
önálló gyűjteményt a múzeumon belül. Történetének feltárását külön nehezíti, hogy különö
sen a korai időkből csak szórványosan állnak rendelkezésre iratok, s így gyakran csak feltéte
lezések, illetve idős kollégák visszaemlékezései nyújtanak támpontot a gyűjtemény létrejöt
téről. Az első filmleltárkönyvet is csak 1961-ben nyitották meg, noha már jóval korábbról van 
tudomásunk arról, hogy a Néprajzi Múzeumban filmek léteznek.

A néprajzi témák filmezésére való igény már a korai filmhíradókban nyomon követ
hető. Az első néprajzi filmfelvételek hírértékük mellett közművelődési funkciót is betöltötték.

A Néprajzi Múzeum irattári anyagaiban az első néprajzi filmmel kapcsolatos levél 
pontosan a közművelődési szerep fontosságára utal. A Magyar Tanítók Otthona saját prog
ramjaira hivatkozva felkéri a Néprajzi Osztály vezetőjét, hogy néprajzi felvételek készítésé
vel bízza meg a Pedagógiai Filmgyárat, melynek legutóbbi filmjére, a Matyó lakodalomra (Me
zőkövesd, 1914. február 3.) fel is hivja a figyelmet, mivel az meggyőződésük szerint „népraj
zi szempontból kiválóan értékes”. Egyben ismerteti filmkészítési áraikat, és igény szerint be
rendezések szállítását is vállalja.1

1 NMI 38/1914.
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A néprajzi témák filmszalagon történő rögzítésének szükséglete saját felszereléssel 
már igen korán felmerült a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályán. Ezt bizonyítja az 
az 1914-ből származó, kéziratos és gépelt formában is fellelhető levelezés és árajánlat-soro
zat, amelyet Pejtik Károly, József főherceg kamarai szállítója küldött fényképészeti eszközö
ket forgalmazó cége Városház utcai üzletéből. Kétezer méter -  valószínűleg 35 mm-es -  
filmnyersanyag, valamint egy „normális perforatioju” filmmel működő „Ernemann féle kinő 
felvételi gép” vásárlása esetére ad ajánlatot. „A javaslatba hozottak megválasztásánál szem előtt 
tartottam a különleges célt, népszokások, táncok, ünnepélyek, jelenetek stb. kinematogra- 
fikus fényképezését” -  írja. Az elkészült felvételek vetítésére mozgatható kinematográfiái ve
títőberendezést is ajánl: „Miután a készülék nem helyhez kötött használatra van szánva, ha
nem esetleg úgy az optikát, mint a világítási forrást is úgy kellett megválasztani, hogy a vál
tozó körülmények mellett is használható eszköz legyen.”2 A teljes költség közel 10 000 ko
ronát tett volna ki. Ez majdnem 1 hold föld ára volt akkoriban Tiszacsegén, Keszi-Kovács 
László közlése szerint.

Ez az árajánlat világosan tükrözi azt a Néprajzi Múzeumban már 1914-ben felme
rülő igényt, hogy néprajzi filmfelvételeket készítsenek, és azokat bemutassák az ország kü
lönböző helyein. Sajnos sem a vásárlásra, sem az elkészített filmekre később nem találunk 
utalást. Valószínűleg az első világháború hiúsította meg ezt az akkoriban újdonságnak számí
tó néprajzi filmezési tervet. Ebből az időszakból más írott források a Néprajzi Osztály film
dokumentumairól nem maradtak.

A tudományos igényű néprajzi filmezés kezdete szorosan kötődik a múzeumhoz, 
pontosabban -  ahogyan akkor még nevezték -  az Etnográphiai Osztályhoz. A néprajzi filme
zés úttörője, Gönyey Sándor néprajzkutató ugyanis 1920-tól 1944-ig, nyugdíjazásáig a Nép
rajzi Múzeum munkatársa volt. Gönyey Sándor az elsők között hangsúlyozta a fénykép és a 
film szükségességét a néprajzi dokumentálásban. A néprajz szinte minden tárgykörében, az 
ország minden táján gyűjtött. Több mint 12 000 darab fénykép és több száz tárgy kerül az ő 
révén a múzeum gyűjteményeibe.

Gönyeyt a magyar néprajztudomány „az első magyar tudományos néptáncfilmek” 
megalkotójának is tekinti (K. KOVÁCS P. 1963a). „Tudományos néprajzi filmfelvételeink so
rát Gönyey Sándor nyitotta meg 1927-ben. A tiszapolgári „csapásolást” filmezte egy régi 
rendszerű, kézzel forgatható normál felvevőgéppel. A gépet Balogh Rudolftól kapta köl
csön és kb. 40 méter film kellett a csapásolás felvételére. A magyar tudományos néprajzi fil
mezés tehát normálfilmmel kezdődött. Ez az ősfilm a Néprajzi Múzeum tulajdonába került, 
de az idők folyamán elkallódott. A következő filmfelvételeket már 16 mm-es keskenyfilm- 
re készítette (az 1930-as években) Elisabeth Rearick (Illinois állam, Deanville, USA) Key
stone Movie Camera Mod-A 16 mm-es géppel. Rearick elsősorban népszokásokat és népi 
táncokat filmezett Patvarcon, Szügyön, Őrhalomban, Kazáron, Bujákon és Boldogon. Nép
rajzi kísérője és szakértője Palotay Gertrúd volt. Elisabeth Rearick az általa felvett táncokat 
Dances of the Hungarians (New York, 1939) címen publikálta is. Rearick filmfelvételeinek töb
bek között az a lényeges hatása is volt tudományos néprajzi filmezésünkre, hogy Gönyey 
megvette a Rearick-féle Keystone gépet s azzal saját költségén filmezgetett... Később 
Gönyey saját tulajdonú filmjeit, mintegy 600 méter 16 mm-es 16 kocka/sec képsebességű 
fordítós keskenyfilmjét és a Keystone felvevőgépet 1947-ben a Néptudományi Intézet vet-

2 N M I160/1914.
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te meg.” (K o v ács 1956.314-324.) E filmek valószínűleg a Néptudományi Intézet megszün
tetésekor kerültek a Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattárába, ahol azonban akkor még 
önálló filmgyűjtemény nem létezett.

A filmezés nem volt egyszerű a harmincas években, még a múzeum igazgatója, 
Madarassy László is hóbortos megszállottnak tartotta „laskatészta szerű” filmszalag előhívásá
val bajlódó Gönyeyt és Keszi-Kovácsot. Ok azonban ennek ellenére nem hagytak fel a filme
zéssel. Mivel ekkor még csupán a rugós kamerát használhatta, teljes filmek helyett csupán 
filmjegyzetek készültek. Gönyeytől 108 rövid néprajzi filmjegyzet maradt ránk (lásd az 1-6. 
számú mellékleteket).

A gyűjtők munkája állami támogatás hiányában csaknem kizárólag magánúton, és 
saját költségen folyt. Gönyey is saját költségén vette filmre a ma már rekonstruálhatatlan tán
cok egész sorát, készítette mesterség- és szokásfilmjeit, örökítette meg például a bugaci pász
torok cserényköltöztetését s az ipolyvecei kézi halászatot. A néprajzi filmezés e hőskoráról 
így emlékezik Gönyey munkatársa, Keszi-Kovács László, aki „filmezéssel 1932-ben, a Nép
rajzi Múzeumban dr. Gönyey Ébner Sándor népi tánc és szokás filmezései során találkozott. 
Gönyey akkor egy 16 mm-es Ceyston kamerával fényképezett. [,..]A fordítós 16 mm-es fil
mek előhívását a Néprajzi Múzeumban Gönyeyvel együtt kínlódta végig ill. tanulta meg.” 
(K ovács 1984.)

Gönyey Sándor néprajzi filmes munkássága vizuális értékein túl azért is fontos, 
mert a Gyöngyösbokréta mozgalom támogatójaként nagyon sok viselet- és táncfelvételt készí
tett egyrészt fényképnegatívra, másrészt illusztrációs céllal, hogy a Néprajzi Múzeum tárgy- és 
viseletgyűjteményét látványelemekkel bővítse és egészítse ki. A szűkös anyagiak ellenére Gö
nyey Sándor és Keszi-Kovács László erőfeszítéseinek köszönhetően értékes felvételek tömege 
készült el, amelyek hagyományaink átfogó képét igyekeztek nyújtani. Sajnos nagy részük a má
sodik világháború idején megsemmisült. Az egyes számú lista a Gönyey Sándor által felvett 
eredeti sorrendben, valamint a vetíthető kópiák vágásakor később kialakított tematikus össze
állításban sorolja fel a filmeket. A filmek készítésének adatait nagyrészt a ránk maradt kézira
tos jegyzetekből, valamint a filmes dobozokra írt feljegyzésekből rekonstruáltuk.

A kezdeti időszakban főleg táncfilmek készültek dokumentálási céllal. Az 1930- 
1940-es években Gönyey táncfilmezését folytatta Molnár István. „Molnár is filmezett Gyön
gyösbokréta anyagot, de ő tudatos néptánc-motívum gyűjtő és filmező utakat is tett az ország 
különböző vidékein, többek között Erdélyben is gyűjtött. Összegyűjtött anyagát Magyar tánc
hagyományok című munkájában (M o l n á r  1947) dolgozta fel. Csaknem 700 métert kitevő 16 
mm-es keskenyfilmgyűjteményét 1948-ban a Néptudományi Intézetnek adta el.” (KOVÁCS 
1956.) Az intézet megszüntetésekor anyaga egy részét a Néprajzi Múzeum vette át, valószí
nűleg Molnár filmjei is, hasonlóan Gönyey filmjeihez, ekkor kerültek a múzeumba. Ezekből 
a táncfelvételekből később, a nyolcvanas években vetíthető filmösszeállítást készítettek a film- 
gyűjtemény munkatársai, Papp János és Lehel László, az MTA Táncosztálya munkatársai, Fel
földi László és Pálfy Gyula közreműködésével. Az általuk készített csoportosításban a 7., 8., 
9. számú mellékletek tartalmazzák Molnár István táncfelvételeit.

Keszi-Kovács László két évet Skandináviában töltött az 1930-as évek végén, részt 
vett a finn és észt néprajzi film- és hangfelvételek munkáiban, elsajátította az ottani módsze
reket és a technikai, operatőri stb. munkák minden fogását.

1939-ben, hazatérése után javaslatot tett az Ethnológiai Adattár megszervezésére, 
és szorgalmazta a néprajzi filmezést is. „Ma már nélkülözheteden segédeszköz a filmfelvevő
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gép is. Gazdag népek fiai, és ott, ahol megértik a néprajz törekvéseit, normálfilmeket készí
tenek, sok esetben hangosfilmet, olyan mozzanatokról (pl. táncok, valamely munka mozza
natai, vagy egy egész munkasorozatról, pl. az aratás stb.), amit sem a leírás, sem az egyes kép 
nem képes tökéletesen visszaadni. Kisebb mozgások filmezésére elegendők a 16mm.-es kes
keny filmezőgépek is. Szégyen írásba tenni, de nálunk eddig 1200 m. hosszú 16 mm.-es kes- 
kenyfilm készült. Csepp a tengerből! S ugyanakkor versenyt halnak ki szebbnél-szebb tánca
ink, tűnnek el hagyományos munkamódok, amelyeket fel nem támaszthatnak, bármennyi 
pénzünk is lesz később. Ezer és ezer dolgot kellene filmezni!” (K ovács 1939a. 34-35.) Mint 
Györffy István tanársegéde ugyanakkor az egyetemen is tanította a néprajzi film- és hangfel
vétel fontosságát. Nyugdíjazásáig, 1971-ig próbálta népszerűsíteni felvételeit, előadásokat tar
tott filmvetítésekkel egybekötve. A nyugdíjazása után a filmanyag átkerült a Néprajzi Mú
zeum akkoriban kialakuló filmgyűjteményébe -  amelynek létrehozását Kodolányi János szor
galmazta - , ahol ezeket a filmeket átformálták és archiválták. A kész filmekből egy-egy kó
piát kapott oktatási célra az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tárgyi Néprajzi Tanszéke.

A Gönyey Sándor és Keszi-Kovács László munkásságának eredményeként ránk 
maradt filmjegyzetanyagot a hetvenes évektől kezdve a nyolcvanas évek elejéig a Néprajzi 
Múzeum munkatársai -  Papp János, Szakály István, Tari János -  dolgozták fel, és készítettek 
tematikus összeállításokat a felvételeikből.

A második világháború utáni társadalmi-politikai helyzet változatos próbatételei 
sem kedveztek a néprajzi filmezés megerősödésének. Az újjászervezett Néptudományi Inté
zetben a munka hasonló elvi-gyakorlati célokkal indult meg, mint a kolozsvári intézetben, 
noha az egyre élénkülő néptáncmozgalom hatására gyűjtéseik során főként néptáncfelvétele
ket készítettek. Amikor 1949-ben a Néptudományi Intézetet megszüntették, a néprajzi fil
mezés derékhada többfelé szakadt. Az intézet anyagának néprajzi vonatkozású része, többek 
között a filmek is, a Néprajzi Múzeumba kerültek.

Régi tervet kívánt megvalósítani a Hunnia Filmgyár az úgynevezett magyar tájfilm 
elkészítésével; ennek motívumgyűjtéséhez tizenhat milliméteres kamerával Szőts István és 
Raffay Anna 1955-ben hozzá is kezdett. Szatmártól Vasig járták az országot és készítenek fel
vételeket. A tervezett tájfilm azonban nem készült el, s így a tízezer méternyi felvett népszo
kásanyagnak csupán tizenhat mm-es motívumkópiái emlékeztetnek a negyven esztendővel 
ezelőtti Magyarország népi kultúrájára. A tájfilm terve aztán -  ha módosult formában is -  a 
későbbiekben újból előkerült. Basilides Ábris filmrendező és Kiss Károly Író minisztériumi 
támogatással (mivel a Néprajzi Múzeum csak maga tervezte filmet volt hajlandó vállalni), új
rakezdték megvalósítását. így került sor az Elet a pusztán című film elkészítésére.

Szőts István soha nem volt a Néprajzi Múzeum munkatársa, mégis jelentős szere
pet játszott a néprajzi filmezésben, néprajzi dokumentumfilmjeit is a múzeum őrzi. Első 
filmje, az Emberek a Havason nagyon sok néprajzi elemet tartalmazott. Az Ének a búzamezőkről 
című, 1947-ben készített filmje után, amelyet akkoriban nem mutattak be, a politikai vezetés 
nem engedte, hogy újabb nagyjátékfilmeket készítsen. Kárpótlásul nagy mennyiségű film
nyersanyagot kapott, a 35 mm-es film mellett 16 mm-es nyersanyagot is. Erre készültek Raf
fay Annával együtt forgatott néprajzi dokumentumfilmjei. A néprajzi felvételeket Raffay An
na fejezte be és formálta kész filmekké a Néprajzi Múzeumban. Szőts 1957-ben elhagyta Ma
gyarországot, és Bécsben telepedett le.

Raffay Anna rendező az ötvenes évek elején az ELTE-n tanult. 1952-ben a Mű
emlékvédelmi Tanács restaurátori tanfolyamát végezte el, és a Néprajzi Múzeumba került.



Ekkor kezdett el rendszeresen foglalkozni néprajzi gyűjtéssel. Ennek során fordult figyelme 
a film felé. A Hunnia Filmgyárban Szőts István munkatársa volt. Speciális területe a néprajz, 
munkásságának jelentős része tudományos vagy népművelési célokat szolgál. 1968-ban 16 mm-es 
filmezés címmel szakkönyve jelent meg. A Busójárás című filmjük készítésének körülményei jó 
példát jelentenek a kor néprajzi dokumentumfilm-készítési módszerére. „Szőts István és 
Raffay Anna 1955-ben féléves kutatóutat szerveztek, hogy anyagot gyűjtsenek Szőts: Hon
foglalás című filmjéhez. Olyan még élő, vagy rekonstruálható népszokásokat kerestek, ame
lyek motívumként felhasználhatóak a készülő filmhez. Az alkotás soha nem jött létre, de az 
előforgatások anyagából több néprajzi ismeretterjesztő rövidfilm született, köztük 1955-ben 
a Busójárás.” (F ü r e d i  1998.) A forgatócsoport -  mint Raffay beszámolójából megtudjuk -  a 
busójárás után ért csak a városba, és gyors előkészítés után 6 napot forgattak „roham- 
munkában”(RAFFAY 1955). Raffay 1954-es gyűjtőmunkája alapján a szokás hagyományos for
máját próbálták rekonstruálni. Az a néhány idős sokác ember, aki még a század eleji játékok
ban részt vett, szívesen vállalta a szereplést, azok a szereplők pedig, akik sosem voltak busók, 
„hamar beletanultak a busóviselkedésbe” -  írja Raffay a Busójárás kommentárszövegében 
(R a ffa y  1971a). A szövegből kiderül, hogy még a  hangulatképeket is gyűjtés alapján rekonst
ruálták. A film céljáról Raffay így vall:....különösen szűkebb szakmai közönség esetén min
dig kihangsúlyozom, hogy a szokás, amit filmrevettünk az 1910-es években -  ebben a feldol
gozásra kerülő variációban -  kihalt. Lényegében az volt a film célja, hogy megmozgassa a he
lyi múzeum egyeden kitömött busóját.” (R a ffa y  1971b.) A felvételekre támaszkodva 1959- 
ben elkészül Raffay újabb, immáron színes, mozivetítésre szánt filmje, a Busójáráskor. A film 
drámai elemekkel jócskán megtűzdelt szerelmi történetet mesél el. A két alkotásról azért 
szükséges beszélni, mert ma már jól mérhető változásokat hoztak a rítus életébe. Mindkét 
film nagy számban szerződtette a busókat, akiket aztán a forgatás során statisztériaként moz
gattak. A válogatásnál azonban a helyi tanács kulturális vezetésének tanácsait és a filmes cé
lokat tartották szem előtt. A sokácnegyedben villanypóznákat vágtak ki, és hatalmas állványo
kat építtettek a kamera számára. Ez sokakban visszatetszést keltett, az pedig, hogy a szerep
lőknek fizettek, ellenségeskedés forrása lett a városban. Az idősebb busók emlékezetében 
mindkét forgatás -  annak ellenére, hogy a kész filmeket állításuk szerint sosem látták -  ele
venen él, és az 1960-1970-es évek televíziós közvetítéseivel együtt a játékot megrontó ese
ményekként értékelik.

A filmfelvételeket az 1961-es keltezésű ideiglenes filmgyűjteményi leltárkönyv
be kezdték beleltározni (leltári szám, a film címe, tartalma, származási helye, gyűjtője, ren
dezője, operatőre, készítési ideje, hossza méterben, anyaga, mérete-formátuma szerint).
A megjegyzés rovatból derül ki, hogy a Hunnia Filmstúdió részére készülő motívumgyűj
tés után ajándékként kerültek a felvételek a múzeum tulajdonába. Szőts István és Raffay 
Anna filmfelvételeit Papp János és Tari János, a filmgyűjtemény munkatársai formálták 
vetíthető állapotba.3

Az első filmgyűjteményi leltárkönyvbe a Néprajzi Múzeum Filmarchívuma amatőr 
filmesek felvételeit, valamint a Népművelési Intézet és más múzeumok megbízásából készült 
filmeket leltározott be. E filmekre a negyvenes és ötvenes évek filmhíradóinak, paraszti té
májú filmjeinek stílusa nyomta rá bélyegét. Ezekben igen sok hiteles felvétel maradt fenn a 
falusi életformáról. A hatvanas évektől a tervszerűség eredményeként terepmunka-felvételek-

Film- és videogvűjtemém 7 97

3 Raffay Anna és Szőcs István néprajzi filmjeinek részletes adatait a Néprajzi filmkatalógus tartalmazza.
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kel gyarapodott a filmanyag, főleg Martin György és Boglár Lajos munkája révén. Boglár La
jos gyűjteménykezelője is volt a filmeknek, az általa kezdett és 1967. március 24-én Bodrogi 
Tibor főigazgató által hitelesített leltárkönyvben már 175 filmfelvételt leltároztak be, utalva 
a régi leltárkönyv számaira, valamint az Egyetemi Néprajzi Intézettől (ENI) 1966-ban átvett 
filmek jegyzékszámaira.

1971-ben dr. Szabó Klára írta át az 1913-as és 1962-es helységnévtár adatai alap
ján a filmgyűjtemény technikai dossziéját, ahol az alábbi pontok szerepeltek:

Filmgyűjteményi leltári száma (régi leltári szám + ENI-jegyzékszám)
A film készítőjének és a néprajzi gyűjtőnek a neve 
A film címe, tartalma
A felvétel helye, megyéje az 1913-as helységnévtár szerint (zárójelben a község 
mai neve, megyéje)
A készítés évszáma, esedeg hónapja

Az első leltárkönyvek tanúsága szerint a filmjegyzetnek minősülő felvételeket 
egyenként leltározták be. Ezek az akkori állapotukban nehezen voltak vetíthetők, hiszen csak 
egy munkakópiájuk volt, illetve ha fordítós eljárással készültek, akkor az egyetlen mesterkó
pia állt csupán rendelkezésre. Előfordult azonban az is, hogy csak negatívja volt a filmeknek. 
Tehát égetően szükséges volt, hogy ezeket a kutatók és a közönség számára hozzáférhetővé 
tegyék. Ezért szerkesztve, újravágva, kísérőszöveggel és magyarázó ábrákkal ellátva új kópi
ák készültek, sokszor mellőzve a Keszi-Kovács László által többször hangoztatott: „Ne legyen 
tökéletes film, de minden kocka érték” elvet.4 Sokszor bizonyos snittek, amelyek nem illet
tek az új film struktúrájába, bizony a szemétkosárba kerültek. Sajnos sem pénz, sem tudomá
nyos kapacitás nem volt az eredeti felvételek teljes egészében történő archiválására. Tehát a 
fennmaradt vágott filmek két időpillanat stílusát és igényeit ötvözik sokszor csonkítás árán is. 
Ezzel magyarázható, hogy például a Szőts István és Raffay Anna által készített filmek több 
változatban, többek között videomásolatban is' fellelhetők hasonló címmel. Keszi-Kovács László 
filmjei azonban a filmjegyzet formában megmaradt anyagban őrzik eredeti formájukat. Film
felvételeinek újravágása nagyrészt az ő személyes jelenlétében történt, sőt volt olyan film, 
amelynek a kísérőszövegét is ő írta 20-30 évvel a forgatás után.

Raffay Anna a tudományos néprajzi filmezés helyzetét felmérve és értékelve az 
1972-es II. nemzetközi néprajzi filmszemle és tudományos tanácskozás vitaindító anyagá
ban szól a Néprajzi Múzeum filmgyűjteménye, illetve filmstúdiója létrehozásának szüksége
ségéről. „Évről-évre készültek a Néprajzi Múzeumban hosszabb-rövidebb filmdokumentá
ciók, de ezeket olyan gondosan rejtik a szekrények, hogy vetítésükre nem tudni mikor, hol 
kerülhetne sor. A filmek, amelyeket amatőrfilmesek, vidéki muzeológusok, kutatók mint pl. 
dr. Sólymos Ede a dunai halászatról készült több mint 2.000 méternyi 8/mm-es filmjei, ki
váló és szinte megismételheteden témák a magyar néprajzi filmgyűjteményben, amennyiben 
szakmai és technikai színvonaluk azt a minimális mértéket megüti: hogy a jól exponált ké
pek összeállíthatók, kommentárszöveggel ellátva hangosíthatók, vagyis vetíthető állapotba 
kerülnek.” (R a ffa y  1971a.) Ezt a munkát végezte el az 1980-as években Papp János, Fülöp

4 Koltay Erika -  Tari János: Minden bika érték Keszi-Kovács László 90 éves. Portréfilm. Duna Műhely -  Nép
rajzi Múzeum Néprajzi Filmstúdió, 1998.
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Ágnes és Tari János. A filmgyűjtemény további sorsáról ugyan itt megjegyzi Raffay, hogy 
„csak dr. Bodrogi Tibor, volt főigazgatónak köszönhető, hogy kb. 10 dokumentum, többek 
között a »Szennai templom« (Somogy megye), a »Rém-i disznóölés« (Bács megye), az »Egy 
tiszai halász« (Bács megye), a »Nádsíp és kolompkészítés« (Békés megye) és a Néprajzi Mú
zeum gyűjteményéről készült néhány filmösszeállítás ma is a múzeum tulajdonában van.” 
(R a ffa y  1971a.)

Raffay Anna érzékelte, hogy a néprajzi filmezés és a gyűjtemény kapcsolatát - az 
esetlegesség jellemezte. „Ki-ki ahol tudott, személyi kapcsolatai révén, szakértője lett egy-egy 
filmnek, amit a rendezőnek sugallt, vagy az »megálmodott«. Egy-egy kutató »kiharcolt« a film
témájához nyersanyagot és megkérte dr. K. Kovács Lászlót, vagy Boglár Lajost, Hoppál Mi
hályt, vagy engem: segítsünk neki filmet csinálni... Inkább kevesebbet, ha nem bírjuk anyagi 
erővel és forgatási kapacitással, de azt végre ne »ad hoc« ödetekből és ne akármilyen áron, 
hanem filmszakmailag is megalapozottan... És itt ki kell mondanunk, hogy néprajzi filmezés
ben csak a ma még szokatlannak tűnő technikai színvonal biztosításával és biztonságával kel
lene az elkövetkezendő 10-12 év rendszeres munkáját megalapozni és »bevezetni«, mert fil- 
mezési munkánk válik komolytalanná, ha e téren is nem dolgozunk végre a mai átlag-filmes 
fokon és ez nem használ sem a hazai néprajznak, sem a külföldön eddig szerzett (gyakran 
csak feltételezésekből kiinduló, sajnos nem megalapozott) hírnevünknek.” (R a ffa y  1971a.)

Az itt idézett szempontokat próbálta érvényesíteni a filmstúdió vezetése Raffay 
Anna és Szőts István filmjeinek feldolgozásakor, a nyolcvanas-kilencvenes években. Ma már 
úgy ítéljük meg, hogy minden kocka érték, és a vágadan filmjegyzeteinket eredeti hosszban 
átmásoltuk videofilmre. Ezután készülhetnek a mai szakmai és technikai igényeknek, illetve 
szempontoknak is megfelelő összeállítások. Ehhez azonban a technika és az anyagi források 
bővítése szükséges.

Fordulópont volt a gyűjtemény történetében az 1977-es esztendő. Ekkor dr. Ko- 
dolányi János javaslatára a Néprajzi Múzeumon belül egy olyan műhelyt hoztak létre, amely 
megkezdte a nehezen hozzáférhető fümgyűjteményi anyag további feltárását. Ez az aprólé
kos munka azzal indult, hogy 1-220 leltári számmal filmjegyzéket állítottak össze, mely a 
Néprajzi Múzeum addig dobozokban elzárt filmtekercseit tárta fel. E jegyzék részben külön
bözött a korábbi leltárkönyvek adataitól. Azokat ugyanis kiegészítették a filmfelvételekhez 
kapcsolódó hangszalagok listájával, valamint a népzenei osztályról átvett magnószalagok film
hangjainak jegyzékével. Az 1977-es filmgyűjteményi filmjegyzék tartalmazta a leltári számot, 
a film címét, készítőjét, a készítés helyét, idejét, a hordozó anyagát, az esedeges pozitív kópi
át, a megszerzés módját, a film szélességét és rövid tartalmát. Ezek az információk jórészt a 
filmes dobozokra írt szövegekből, illetve a dobozokhoz mellékelt kéziratos anyagból kerültek 
a filmjegyzékbe. Ezt a munkát Fülöp Ágnes raktárkezelő végezte Papp János irányításával.

Az addig beleltározott anyag világosan mutatja, hogy a kutatók és a filmkészítők a 
tánc, a népszokás, a halászat, a mesterségek, az állattartás, a viselet tematikáját, valamint né
hány etnológiai témát részesítettek különös figyelemben.

A Néprajzi Múzeumban nagyon kevés igazi szinkronhangos rítus- és szokásbemuta
tó film van, hiszen a 1980-as évek végéig szinkronhangos filmfelvételi technika nem állt ren
delkezésre a múzeum filmkészítői számára. így a filmgyűjteményen belül nagyrészt archív fil
mek felújításával foglalkoztak olyan módon, hogy a rendelkezésre álló filmfelvételeket a terü
let szakértője közösen megtekintette a filmgyűjteményben dolgozó munkatársakkal (Papp Já
nos, Szakály István, Fülöp Ágnes, Tari János, Lehel László), szakszöveget írt a filmhez, amelyet
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később a megvágott film alá mondtak. Tulajdonképpen tehát a némafilmeket narrációval, tudo
mányos magyarázattal látták el. Sokszor kísérőzenét is tettek a film szövege mellé, ami azonban 
nem mindig illett a film tartalmához, így erről nagyon sok vita folyt az idők folyamán.

1983. május 25-én a Magyar Néprajzi Társaság közgyűlésén dr. Kodolányi János 
alelnök javaslatot tett néprajzi film- és fényképészeti szakosztály létesítésére, javaslatát az 
alábbiakkal indokolta. „Az elmúlt években jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik 
amatőrként vagy hivatásos filmesként néprajzi témájú filmeket készítenek... A jelenlegi -- át
menetinek tekinthető -  nehézségek ellenére bizonyosak lehetünk a videotechnika gyors ter
jedésében... A Szakosztály létrehozásával a mostaninál jobb lehetőségek nyílnának a nemzet
közi kapcsolatok ápolására.” (K o d o l á n y i 1983.)

A szakosztály elnökének dr. Boglár Lajost, titkárának pedig Tari Jánost választot
ták, akik 1983. szeptember 26-tól részletes programot dolgoztak ki rendszeres vetítések és 
találkozók szervezésére.

Egy-két új forgatásba, illetve amatőr néprajzi filmkészítőkkel való együttműködés
be is belekezdett a Néprajzi Múzeum, de ez mindig a felmerült ötletek alapján, illetve eset
leges külső igényekhez igazodva folyt. így készült például a Vizet a rostára, a Csizmadia mester
ség, a Fazekaskemence építése Mezőtúron, a Kocsigyártó mesterségek és a Makói hagymatermesztés című film 
vagy az Országos Oktatástechnológiai Központ felkérésére összevágott oktatófilm-sorozat.

1985-ben a Néprajzi Múzeum kérésére a Művelődési Minisztérium Közgyűjtemé
nyi Főosztályával egyetértésben a Filmfőigazgatóság engedélyezte a Néprajzi Filmstúdió mű
ködését, konkrétan és részletesen meghatározta tevékenységi területét.

„A stúdió filmgyártási tevékenysége: néprajzi dokumentumfilmek, oktató-, isme
retterjesztő-, tudománytörténeti- és kutató filmek készítése, valamint múzeumi és műemlék- 
védelmi területet érintő témák feldolgozása;

A Néprajzi Múzeum gyűjteményében lévő archív filmanyagok folyamatos rendezé
se, szakértő közreműködésével történő vágása, a szükséges magyarázó szöveggel való ellátása.

A stúdió más múzeumok, a kulturális tárca irányítása alá tartozó intézmények ré
szére a meghatározott témakörökbe tartalmazó filmeket készíthet.

A stúdió a múzeumban az Etimológiai Adattár csoportja.
A stúdió köteles éves munkatervet készíteni, amely a Néprajzi Múzeum tervének 

szerves részét alkotja. A stúdió működésének anyagi fedezete a Néprajzi Múzeum költségve
tésében önálló szakfeladatként szerepel.”5 A szabályzat kimondja, hogy a Néprajzi Múzeum 
a stúdió által készített filmeket -  nyilvános bemutatás, kölcsönzés, bérbeadás, eladás -  for
májában forgalmazza.

A megalakulás óta a Néprajzi Filmstúdióban az archív filmek felújítása mellett 13 
új néprajzi dokumentumfilm született a Néprajzi Filmstúdió munkatársai és a Néprajzi Mú
zeum muzeológusainak együttműködésével. A filmek: Bédó, A viselet változásai Mezőkövesden, 
Olajütés Hetesben, Keresztelő, Lakodalom, Temetés, Szikladal, A búzától a kenyérig Gyógyászat Tibetben, 
Nagybörzsöny, Búcsújárás, A hangyatojás gyűjtögetése, Szegkovács volt az apám. E 13 film teljesen kész 
állapotban van, vetíthető 16 mm-es filmkópia készült róluk. Ugyanebben az időszakban több 
film forgatása is megkezdődött, de csak később, azl990-es évek közepén a Magyar Történel
mi Filmalapítvány támogatásával sikerült egy részüket befejezni. Folytatódott a filmarchívum 
teljes vágadan anyagának feldolgozása és rendezése, valamint számítógépes katalogizálása, a

5 NMI 479/1988.
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negatívtár 35, illetve 16 mm-es még nem befejezett filmjeinek (Abod, Bolondmalom, Szoknya, 
Tanyák, Udmurtok stb.) áttekintése és befejezésük előkészítése. A vágatlan anyagok további fel
dolgozása és állagmegóvása érdekében ismételten kértük a Magyar Történelmi Film Alapít
vány anyagi támogatását.

A tíz évvel ezelőtt született szabályozás az első leírt dokumentum, amely megha
tározza a Néprajzi Múzeum filmgyűjteményének és filmstúdiójának tevékenységét. A fent le
írtak egy része nem valósult meg, például nem kerültek a könyvtárba filmek videomásolatai, 
igaz, ilyenek azl990-es évek közepéig nem is voltak.

A szabályzatban előírt filmbizottság összehívása és a filmkészítés fázisainak állan
dó ellenőrzése sokszor akadályozta, illetve lassította a filmek forgatását és befejezését, egy
fajta szakmai kontrollt működtetett.

A múzeum főigazgatója, dr. Hoffmann Tamás kiemelt területként kezelte a Film
stúdió munkáját. Olyan filmprojektek indultak el, mint például Abod címmel az Északi-kö
zéphegység hagyományos gazdálkodását bemutató sorozat, amely Szuhay Péter és Papp Já
nos nevéhez fűződik, vagy az Ausztriában forgatott Emberek és maszkok Karintiában című film, 
amelynek Hoffmann Tamás volt a szakértője. Több brazíliai expedícióról tért haza filmanyag
gal Boglár Lajos és Papp János. E kutatóutak eredménye több kész film lett, jóllehet, a mai 
napig vannak anyagi okok miatt csupán leforgatott, de be nem fejezett filmjeik.

Az 1990-es évektől egyre kevesebb pénz jutott a néprajzi dokumentumfilmek 
megmentésére, technikai fejlesztésre és korszerűsítésre.

A filmgyűjtemény és a filmstúdió munkája a gyakorlatban sohasem vált ketté, 
főként szakember- és helyhiány miatt. Az anyagi korlátok miatt sokáig nem valósulhatott meg 
a közönség számára történő hozzáférés sem. Minden, a működési szabályzatban leírt felada
tot a filmstúdió vezetője és egyben a filmgyűjtemény kezelője végzett. Ezt a munkát kezdet
ben Papp János, majd ideiglenesen Lehel László végezte, 1990-től kezdve pedig Tari János 
folytatja, aki 1981 óta a Néprajzi Múzeum munkatársa, előbb a fényképgyűjteményben majd 
a filmgyűjteményben.

Magyarországon új forgatásokat Lehel László és Szacsvay Éva kezdeményezett a 
népviseletek témakörében. Ugyanekkor Tari János a British Council, a Wingate Foun
dation, a National Film and Television School és a Magyar Televízió segítségével forgatta 
a Mint Makó Jeruzsálemtől című filmsorozatát, amely az utolsó 16 mm-es filmre készült pro
dukció. E sorozat kópiáját Tari János ajándékozta a Néprajzi Múzeum filmgyűjteményé
nek. Ez volt a Nagy-Britanniában, Beaconsfieldben működő antropológiai dokumentum- 
film-iskolában a vizsgafilmje.

A Néprajzi Múzeumban audiovizuális értékmentésre csak különböző alapítványok 
támogatásaiból volt mód, mint ahogy a filmkatalógus könyv formájában történő kiadása és a 
benne szereplő filmek videóra történt átírása is alapítványi támogatással jött létre.

A Néprajzi Múzeum filmgyűjteménye a korábban befejezett és beleltározott fil
mek6 mellett nagyon sok, nagyrészt 16 mm-es fekete-fehér, némafilm-dokumentumot, film
jegyzetet őriz, amelyeket eddig sem a kutatók, sem pedig a nagyközönség nem ismert.

1995-ben megkezdődött a filmanyag feltárása, katalogizálása, a filmek videotechni
kára való átírása. Ennek a zömében vágadan filmanyagnak a hozzáférhetővé tétele elősegíti, 
hogy a kutatók és az érdeklődők filmen is megismerkedhessenek egy-egy néprajzi témával.

6 Ltsz.: 001-136 között.
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A jövőben is szeretnénk létrehozni néprajzi dokumentumfilmeket és videoprogra- 
mokat. Jelenleg külső támogatással folyik az idős néprajzkutatóink munkásságát bemutató so
rozat forgatása és a néprajzi film CD-ROM-sorozat tervezése. A munkához technikai fejlesz
tés lenne szükséges. A Magyar Történelmi Filmalapítványnál és az OTKA-nál a munkák el
végzésére rendszeresen nyújtunk be pályázatot.

A gyűjtemény legutolsó gyarapodásait egyrészt saját filmjeink német nyelvű válto
zatainak kópiái, melyeket a Göttingeni Filmintézet (IWF) készített, és 1998-ban történt meg 
beleltározásuk,7 valamint az Eurorégió Idő kereke programjában számunkra megküldött kb. 60 
néprajzi és régészeti témájú film 8 Beta-SP kazettái jelentik.

A gyűjtemény film- és videogyűjteményből áll.
A gyű jtem ény  ö ssze té te le  A videogyűjteményen belül két nagy csoport válik

el: egyrészt a filmgyűjteményben őrzött 16 min
es filmek videomásolatai, valamint az önkéntes néprajzi gyűjtőpályázatra beérkezett, sokszor 
rossz minőségű, igazán nem archiválható VHS kópiák. Ezenkívül itt találhatók a múzeumnak 
ajándékozott videomásolatok, valamint a TV-műsorokból lemásolt antropológiai néprajzi fil
mek VHS kazettái is. Ezek leltározása jelenleg folyamatban van, Excell 5.0 táblázatkezelő 
programban, mivel a korábban használt Isis rendszer teljesen elavult és kezelhetetlen. A nyil
vántartás távlatilag az Oracle központi múzeumi tárgynyilvántartó adatbázisának részét fogja 
képezni. A videogyűjteményben sok anyag van VHS formátumban, amely jelenlegi tudásunk 
szerint nem időtálló archiválási mód, hiszen 10-15 év múlva a demágneseződés miatt a fel
vétel fokozatosan eltűnik a videoszalagról. Mindemellett a gyűjtemény nagy aránytalanságo
kat mutat mind tematikai, mind pedig földrajzi tekintetben. Sok területről és témáról egyál
talán nincs mozgóképfelvételünk.

A filmgyűjteményről, a néprajzi filmezésről több publikáció is megjelent az évek során:
Az első publikáció K. Csilléry Klára tollából jelent meg az ácsolt láda készítéséről

1955-ben (K. C sillé r y  1955). Keszi-Kovács László írt 1956-ban német nyelven rövid ma
gyar nyelvű összefoglalással egy tanulmányt A néprajzi fdmezések Magyarországon címmel. (KO
VÁCS 1956. 324-326). Ujváry Zoltán a farsangi játékok filmezéséről írt ismertetőt (U jváry  
1966. 139-141). Az első összefoglaló filmkatalógus-próbálkozást Hoppál Mihály munkája 
nyomán az Ethnographia 1972-es számában olvashatjuk ( H o p p á l  1972.136- 156). Ó  azon
ban nem teljes anyagot közöl a Néprajzi Múzeum filmgyűjteményéről, hanem csak az ad
dig rendelkezésre álló filmeket vette bele az összes magyarországi néprajzi filmet bemuta
tó katalógusába.

A mozi születésének századik évfordulójára, 1995 decemberére időzítettük a film
jegyzék és -mutató megjelentetését. Időszerűvé és szükségszerűvé vált ez a kiadvány, mivel 
ez a médium -  legalábbis a hordozóját, a celluloidot tekintve -  pályafutásának végéhez kö
zeledik a néprajzi dokumentálásban.

A filmgyűjtemény teljes katalógusa 1995-ben jelent meg könyv formájában (C so r 
b a  et al. 1995). Kétnyelvű katalógusunk sem a műfaji vagy a tematikus csoportosítást, sem a 
készítés időrendjét nem követi, hanem a leltári sorszámot tekinti meghatározónak, mivel 
minden egyes darabot, amit a múzeum archívumában őrzünk, „kamerával írt” kéziratként ke
zelünk. így az érdeklődő kutató a keresett filmhez könnyen hozzáférhet. A filmkatalógusban

7 Lásd a 10. számú mellékletet.



a film magyar és angol címét a film nyelve, színe, formátuma, hossza méterben és percben, 
illetve videomásolatainak változatai követik. A gyártó és a tulajdonos után a rendező, ope
ratőr, szakértő, forgatókönyvíró, hangfelvétel-készítő neve szerepel, amennyiben ezek ismer
tek. Ezt köved a készítés helye -  helység, megye, tájegység, ország - ,  amelyet kis térképen is 
ábrázolunk, utána a forgatás és a vágás ideje olvasható. Rövid magyar, illetve angol nyelvű 
tartalmi ismertetés zárja a filmről közölt információkat.

Mindez 1997-től az interneten is olvasható a http://www.hem.hu/filmstudio/list- 
ma.htm oldalon magyarul, valamint a http://www.hem.hu/filmstudio/listan.htm oldalon ango
lul Csorba Judit, Farkas Károly, Galambos Zoltán, Tari János és Tóth Péter munkájának ered
ményeként. A filmkatalógusról készült egy CD-ROM demo is.

Csorba Judit személyében 1992 óta egy antro-
A gy ű jtem én y  je lene  és  jövője  pológiai videokurzust (Manchester, Granada

Center for Visual Anthropology) végzett és a 
Színház- és Filmművészeti Főiskola non-fiction szakán filmes képzettséget szerzett muzeo
lógus került a gyűjteménybe.

A leltározás a számítógépen elérhető jelenlegi leghasználhatóbb módon folyik, ezt 
azonban egyeztetni kellene a múzeumi törvényben leírtakkal, tehát a kézzel írt leltárkönyv 
már 15-20 éve nem tükrözi a gyűjtemény jelenlegi állapotát. Ennek fő oka az, hogy az évek 
során több filmfelvétel átdolgozásra került, illetve több filmből készült egy újabb filmössze
állítás, amely összefoglaló címen került beleltározásra. A fentiekből összefoglalásként megál
lapítható, hogy a Néprajzi Múzeum film- és videogyűjteménye dinamikusan fejlődő és átala
kuló gyűjtemény. Mindenképpen nyitott gyűjteménynek nevezhetjük, mert hordozóit illetően 
jelenleg is átalakulásban van a video- és a digitális formátumok tekintetében. Amennyiben a 
hagyományos filmhordozót tekintjük, megállapítható, hogy lassan záruló gyűjteményről van 
szó, hiszen ma már nem készül Magyarországon filmnyersanyagra néprajzi témájú film. En
nek fő oka a videotechnika, illetve a számítógépes multimédia térhódítása és a filmtechnoló
gia rendkívüli mértékű megdrágulása.

A Néprajzi Filmstúdió évek óta nem kapott anyagi forrást új filmek készítésére, 
csupán a korábban leforgatott filmjeinek befejezését és videóra történő átmentését tudta el
végezni külső támogatással.

A gyűjtemény állagvédelme fontos feladat, s számos kritikus területe van. A je
lenleg rendelkezésre álló filmraktár a fényképgyűjtemény negatívtárával közös, megfelelő 
klimatizálását csak az utóbbi időben sikerült megoldani. Nincs viszont biztonsági másolat, 
illetve filmkópia a filmjegyzetanyag nagy részéről. Ehhez kértünk ismételten alapítványi tá
mogatásokat.

Financiális okok miatt nagy gond lépést tartani a mozgókép-rögzítési technológia 
fejlődésével. így csak a közelmúltban sikerült megoldani, hogy a Néprajzi Filmstúdió a film- 
készítés legfontosabb eszközét, egy korszerű videokamerát szerezzen be. Oktatási és közmű
velődési céllal videoprogramok azonban készültek a külső televíziós műsorok támogatásával.
Elég, ha csak a népszerű Hagyomány sorozatra utalunk, amelyet Birinyi József és Barati Antó
nia közreműködésével készített a Néprajzi Filmstúdió. Az MTV Rt. és Duna TV támogatá
sával több olyan néprajzi témájú koprodukció készült, amely a legkorszerűbb Beta SP tech
nikával került rögzítésre. Ezen a hordozón sikerült átmenteni az utókornak a gyűjtemény tel
jes filmanyagát is.
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A Művelődési Minisztérium és a Történelmi Filmalapítvány támogatásának 
köszönhetően sikerült beszerezni 2 db Beta SP asztali gépet, amely az archívumban sze
replő Beta SP felvételek megtekintésére és egyszerű vágására alkalmas. A digitalizálás a 
jövőnek szóló archiválási mód, azonban egyelőre nem világos, hogy ennek sikerül-e meg
teremteni a feltételeit.

Óriási szerepe lehetne az antropológiai-néprajzi filmdokumentumok készítésének 
a jelenkutatásban, a kultúrszociológiában, a kultúrakutatásban, az újabb szemléletű történeti 
és szociológiai kutatásokban, a jelenkori anyagi kultúra vizsgálatában. A néprajzi-antropoló
giai kiállításokhoz kapcsolódva sok-sok mozgóképfelvétel készülhetne napjainkban is, s ezzel 
a filmgyűjtemény anyaga is bővülne.

A Néprajzi Múzeumban az egyik legteljesebb és legrészletesebb számítógépes fel
dolgozása a filmgyűjteménynek van. Óriási lehetőségek rejlenek a multimédia-programokban 
és CD-ROM-okban, valamint az internetes elérhetőségben. Fejlődési fokozatokat lehetne be
mutatni a CD-ROM-on kiragadva egy-egy jellemző eszközt és témát, a laterna magica kézzel 
festett képeitől a multimédia-programot futtató számítógépig, a fonográftól a DAT magnóig, 
a dagerrotípiától a fotó-CD-ig, valamint a közösségben hallgatott népmesétől a műholdas te
levíziózásig. A számítógépes multimédia-program elkészítésében filmes és számítógépes mun
katársak működtek közre. A néprajzi filmkatalógust tartalmazó CD-lemezek tervezett száma: 
1 CD-lemez plusz további 6-8  tematikus lemez, melyek bővebben tartalmazzák az egyes 
filmekből megszerkesztett témákat. Mind a néprajzi filmkatalógus, mind pedig az Ethno CD- 
ROM utalásokat tartalmazna a nemzeti alaptanterv ajánlott néprajzi témaköreihez.

Lehetőség lenne a kapcsolatokat találni a filmgyűjtemény és a Néprajzi Múzeum 
többi gyűjteménye között, hiszen egy-egy filmben sok-sok képi és hangi információ került 
rögzítésre a népi kultúrából.

Az 1995-ben megnyílt Ethno-Phono-Pboto-Kinematograpbia kiállítás volt jó példa erre 
a gondolkodási módra. Mindenekelőtt a rendelkezésre álló technikai felszerelés -  hang- és 
képrögzítő, illetve -feldolgozó berendezések -  és a segítségükkel rögzített anyag bemutatása 
volt a cél. A néprajz audiovizuális technikatörténetének és dokumentumainak népszerűsíté
se volt a feladat, amely tudománytörténeti és adatgyűjtési-módszertani szempontból érdekes 
mind a magyar, mind pedig a külföldi kiállítást látogató közönség számára. Az ez alkalom
mal végzett kutatás tovább gyarapította a Néprajzi Múzeum videoarchívumát a Magyar Film
intézetben és a Magyar Televízióban fellelhető és a század elejétől kezdve készült néprajzi 
témájú filmek Beta SP másolataival. A Magyar Televízió és a Néprajzi Múzeum korábbi kö
zös munkájának eredményeként jött létre a Néprajzi értékeink című sorozat, amely szintén az 
archívum részévé vált.

Született négy önálló videoprogram a Néprajzi Múzeum kiállításairól: az Ethno- 
Phono-Photo-Kinematograpbia (angol felirattal), a Rokonnépek -  őshazák (angol felirattal), A magyar 
nép hagyományos kultúrája (magyar és angol nyelven) -  ezek a múzeum kiadványboltjában meg
vásárolhatók - ,  valamint a 125 éves Néprajzi Múzeumról is készült televíziós film, amelynek 
a kópiája bekerült a gyűjteménybe.

A magyar népi kultúra területéről eddig szűk körben ismert mozgókép- és hangdo
kumentumok kiválóan szolgálták a magyar nép szokásainak, hagyományainak, gazdálkodásá
nak és életmódjának újszerű hangzó és vizuális bemutatását, ily módon mind a fiatalok, mind 
pedig a külföldről idelátogatók olyan hordozón keresztül ismerkedtek meg a magyar népi kul
túrával, amely napjainkban a mindennapi kommunikáció leginkább használatos módja.
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A technikatörténeti és módszertani megközelítés azért fontos a néprajz- és az ant
ropológiai kutatásban, mert a különböző fejlődési fokozatok döntően meghatározták a nép
rajzi, antropológiai kép- és hangrögzítést, azt a szemléletmódot, ahogyan ezek a dokumentu
mok elkészültek, és ahogyan az utókorra maradtak. A technikai korlátok és lehetőségek isko
lákat, stílusokat és módszereket hoztak létre, melynek fejlődése tudománytörténetileg befo
lyásolta mind a néprajztudomány, mind pedig az antropológia tudományának alakulását. Eh
hez a tudománytörténeti kutatáshoz nyújt kiváló forrásokat a Néprajzi Múzeum film- és vi- 
deogyűjteménye.
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M ellék letek

1. számú melléklet. Gönyey Sándor néprajzi felvételei, fekete-fehér, 16 mm, 136 méter, 
11.02 perc, FILM 072

1. H alá sza t Ipolyvecén. Hont, Nógrád megye, 1938.
2. Szélm alom . Kunszentmiklós, Pest megye, 1934.
3. Cserény költöztetése és fe lá llítá sa . Bugac, Bács-Kiskun megye, 1934.
4. já rg á n yb a n  já r ó  tehén. Kunszentmiklós, Pest megye, 1940.
5. Szalm akötél csavarása. Kunszentmiklós, Pest megye, 1934.
6. K endernyüvés. Váralja, Tolna megye, 1941.
7. K enderm ag cséplése k é zi b a daráva l Somogyudvarhely, Somogy megye, 1941.
8. K enderm ag kézé rostálása. Somogyudvarhely, Somogy megye, 1941.
9. T ilolás hárm as tilón . Somogyudvarhely, Somogy megye, 1941.

10. K enderfejek összecsavarása. Buják, Nógrád megye, 1941.
11. K enderm orzsolás lá b b a l Buják, Nógrád megye, 1941.
12. K enderdörzsölés m állóval. Buják, Nógrád megye, 1941.
13. K ender ágyazása. Buják, Nógrád megye, 1941.
14. G yugyella felkötése. Buják, Nógrád megye, 1941.
15. K enderfonás. Buják, Nógrád megye, 1941.
16. K ézi m otollálás, gom bolyítás. Buják, Nógrád megye, 1941.
17. Vászonfehérítés. Bag, Pest megye, 1940.
18. Teknővájás sza lu va l Somogyudvarhely, Somogy megye, 1949.

2. számú melléklet. Gönyey Sándor szokásfelvételei, fekete-fehér, 16 mm, 191 méter,
16 perc, FILM 073

1. Búzaszentelés. Mezőkövesd, Borsod megye, 1934.
2. H úsvéti tizedjárás, tojásfestés, locsolás. Érsekvadkert, Nógrád megye, 1940.
3. H úsvéti locsolbdás, a la b s b d ó k  tojásszedők Galgamácsa, Pest megye, 1940.
4. H úsvéti tem plom ozók Nógrádpatak, Nógrád megye, 1938.
5. M enyecsböltöztdés, lányok vonulása. Buják, Nógrád megye, 1938.
6. N ő i viselet. Rimóc, Nógrád megye, 1938.
7. H úsvéti tizedjárás. L a b d a lo m . V iszik a  m enyasszony ágyát. Kazár, Nógrád megye, 1942.
8. M ájusfa  á llítá sa . Mezőkövesd, Borsod megye, 1934.
9. L a b d a lo m , vőfélytánc, ajándékvivés, táncok Bag, Pest megye, 1941.

10. Búcsúsok cigányok Somogyudvarhely, Somogy megye, 1941.

3. számú melléklet. Gönyey Sándor táncfelvételei I. 1-20, fekete-fehér, 16 mm, 209 méter, 
17.35 perc, FILM 074

1. Sapkatánc. Kunszentmiklós, Pest megye, 1932.
2. Seprűtánc. Kunszentmiklós, Pest megye, 1932.
3. H átravágós. Kunszentmiklós, Pest megye, 1932.
4. T ö rö b s. Kunszentmiklós, Pest megye, 1932.
5. Sapkatánc (páros). Kunszentmiklós, Pest megye, 1932.
6. N agyverhunk  Kunszentmiklós, Pest megye, 1932.
7. Legénytánc. Kunszentmiklós, Pest megye, 1932.
8. G ulyástánc. Bugac-puszta, Pest megye, 1932.
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9. Botoló cigänytdnc. Porcsalma, Szatmár megye, 1936.
10. K em énycsárdás. Cigánd, Zemplén megye, 1934.
11. S zékely csürdöngölö Debrecen, Hajdú megye, 1934.
12. B odndrtánc. Erdőbénye, Zemplén megye, 1934.
13. Vőfélytánc. Kiskunhalas, Pest megye, 1934.
14. Násznagyok tánca. Törökkoppány, Somogy megye, 1934.
15. U grói szóló. Törökkoppány, Somogy megye, 1934.
16. C soport tánca. Debrecen, Hajdú megye, 1934.
17. Palóc mártogatós. Őrhalom, Nógrád megye, 1940.
18. K örtánc. Őrhalom, Nógrád megye, 1940.
19. G yerm ekek tánca. Őrhalom, Nógrád megye, 1940.
20. B ukás. Szada, Kisnána, Pest megye, 1947.

4. számú melléklet. Gönyey Sándor táncfelvételei II. 21-53, fekete-fehér, 16 mm, 
227 méter, 19.03 perc, FILM 075

21. Verbunk Szada, Kisnána, Pest megye, 1947.
22. V erbunk  Szada, Kisnána, Pest megye, 1947.
23. D rusbatánc (vőfélytánc). Aszód, Pest megye, 1944.
24. C sárdás. Aszód, Pest megye, 1944.
25. C sárdás. Nagyréde, Heves megye, 1937.
26. T űzugrós tánc. Nagyréde, Heves megye, 1937.
27. G yertyástánc. Nagyréde, Heves megye, 1937.
28. K islá n yo k körtánca. Galgamácsa, Pest megye, 1940.
29. K ö rjá té k  Galgamácsa, Pest megye, 1940.
30. Gyere, K a ta , táncba. Galgamácsa, Pest megye, 1940.
31. K ö rjá té k  Galgamácsa, Pest megye, 1940.
32. K a riká zó . Galgamácsa, Pest megye, 1940.
33. C sárdás. Galgamácsa, Pest megye, 1940.
34. P ajtástánc. Érsekvadkert, Nógrád megye, 1942.
35. T ü ze t v isze k - Rimóc, Nógrád megye, 1942.
36. B újós já té k  (lánchúzás). Rimóc, Nógrád megye, 1942.
37. Karikázó. Buják, Nógrád megye, 1938.
38. G yertyástánc. Érsekvadkert, Nógrád megye, 1940.
39. P áros forgó. Kazár, Nógrád megye, 1942.
40. C sárdás. Bag, Pest megye, 1940.
41. G yerekek tánca. Bag, Pest megye, 1940.
42. K a riká zó . Bag, Pest megye, 1940.
43. G ólyaszerű párostánc. Bag, Pest megye, 1940.
44. K ö rjá té k  Bag, Pest megye, 1940.
45. B ú jj, bújj, zö ld  ág. Bag, Pest megye, 1940.
46. Sudarazás. Bag, Pest megye, 1940.
47. K ö rjá té k  Tárd, Borsod megye, 1940.
48. I t t  ü l egy kiskosárban. Tárd, Borsod megye, 1940.
49. Kocsi, kocsi... kom ám asszorty. Tárd, Borsod megye, 1940.
50. P áros szökdelés. Tárd, Borsod megye, 1940.
51. Forgó já té k  Tárd, Borsod megye, 1940.
52. Gyere, K a ta , táncba. Tárd, Borsod megye, 1940.
53. H éja  (fiú k  já téka ). Tárd, Borsod megye, 1940.
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5. számú melléklet. Gönyey Sándor táncfelvételei III. 54-75, fekete-fehér, 16 mm,
225 méter, 19.16 perc, FILM 076

54. Vőfélytánc. Galgamácsa, Pest megye, 1944.
55. Lippentős csárdás. Galgamácsa, Pest megye, 1944.
56. Páros sorlánc. Galgamácsa, Pest megye, 1944.
57. Csoportos párostánc. Galgamácsa, Pest megye, 1944.
58. K ét koreografáh n ő i tánc. Gyöngyöshalász, Heves megye, 1944.
59. A ratókoszorü, verb u n k  Kanal, Pest megye, 1944.
60. G á rd á t. Kanal, Pest megye, 1944.
61. V ertünk. Kanal, Pest megye, 1944.
62. G á rd á t. Kartal, Pest megye, 1944.
63. Kovács Paja, verb u n k  Galgamácsa, Pest megye, 1948.
64. Leánykörtánc. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
65. B újj. bújj, zö ld  ág. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
66. P ünkösdölé. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
67. M a  vagyon já rá s. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
68. 7'izet viszek Galgamácsa, Pest megye, 1948.
69. D in n yejá ték  Galgamácsa, Pest megye, 1948.
70. Sergős tánc. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
71. Bukás tánc. Kartal, Pest megye, 1948.
72. K örbebuklatós. Kanal, Pest megye, 1948.
73. Bukás tánc. Túra, Pest megye, 1948.
74. Üveges tánc. Somogy megye, 1932.
75. Lippentős csárdás. Somogy megye, 1932.

6. számú melléklet. Gönyey Sándor táncfelvételei IV. 76-108, fekete-fehér, 16 mm, 185 
méter, 15.37 perc, FILM 077 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

76. Lippentős csárdás. Galgamácsa, Pest megye, 1944.
77. G alogatós tánc. Galgamácsa, Pest megye, 1944.
78. Kétlépéses csárdás. Galgamácsa, Pest megye, 1944.
79. H éja (gyerm ekjáték). Galgamácsa, Pest megye, 1948.
80. Fejér liliom szál. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
81. I tt ü l egy kiskosárban. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
82. Tekeredik a  kígyó. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
83. Beültettem  kiskertem et. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
84. Jön a  fa rk a s  Galgamácsa, Pest megye, 1948.
85. Szarkatánc. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
86. Túrót ettem . Galgamácsa, Pest megye, 1948.
87. Fejér liliom szál. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
88. K enderm orzsa. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
89. Karikázá tánc. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
90. G uzsalyastánc. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
91. Gyere, K a ta , táncba. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
92. Falu látképe. Galgamácsa, Pest megye, 1948.
93. G yerekjátékok Püspökhatvan, Pest megye, 1949.
94. K a riká zá  tánc. Püspökhatvan, Pest megye, 1949.
95. Cigánygyerekek tánca. Bércéi, Nógrád megye, 1949.
96. R ezgőt csárdás. Szécsényke, Nógrád megye, 1949.
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97. Botforgatás. Szécsénykc, Nógrád megye, 1949.
98. K anásztánc. Szécsénykc, Nógrád megye, 1949
99. M á ria  lányok. Galgahévíz, Pest megye, 1947.

100. K a riká zó . Galgahévíz, Pest megye, 1947.
101. P á m a tá m . Galgahévíz, Pest megye, 1947.
102. Csárdás. Galgahévíz, Pest megye, 1947.
103. P ajtástám . Galgahévíz, Pest megye, 1947.
104. Kanásztánc. Galgahévíz, Pest megye, 1947.
105. B u zsá ki k/spogó. Buzsák, Somogy megye, 1948.
106. L á n yo k körtánca  (üvegestánc). Buzsák, Somogy megye, 1948.
107. Sudarazás. Buzsák, Somogy megye, 1948.
108. Páros kanászlánc. Buzsák, Somogy megye, 1948

7. számú melléklet. Molnár István néptáncfelvételei a Néprajzi Múzeum Filmarchívumából
1., fekete-fehér, 16 mm, 100 méter, 9.38 perc, FILM 110

1. Juhásztánc. Szatmárököritó (Szatmár megye). Róna Gyula, 20 éves, 1941. X. 20.
2. „Fergeteges". N ém eth L ili koreográfiája. Szatmárököritó (Szatmár megye). A Gyöngyösbokrétás együtes tag

jai, 1941. X. 20.
3. Juhásztánc. Szatmárököritó (Szatmár megye). Róna Gyula és társai, 1941. X. 20.
4. „T yukodi csárdás", Szatmárököritó (Szatmár megye). Róna Gyula és társai, 1941. X. 20. Szabó Lajosné 

sz. Kajus Klára 41 éves tyukodi születésű.
5. Legényes. Inaktelke (Kolozs megye). Id. Kálmán P. István, 67 éves, 1943. XI. 5.
6. „K alotaszegi fo rg ó " -  csárdás. Inaktelke (Kolozs megye). 1943. XI. 5.
7. Legényes. Inaktelke (Kolozs megye). Káló Ferenc, 23 éves, 1943. XI. 5.
8. Legényes. Jegenye (Kolozs megye). Juhász János, 20 éves, 1944. I. 5.
9. Csárdás, körcsárdás. Jegenye (Kolozs megye). Juhász János, 20 éves, Palkó Ilona 19 éves és társaik,

1944.1. 5.
10. P olgári társastáncok (polka, hétlépés, kezes). Csíkszenttamás (Csík megye). 1944. I. 7.
11. Székely verh u n k  Csíkszenttamás (Csík megye). 1944. I. 5.
12. Csárdás. Csíkszenttamás (Csík megye). 1944. I. 5.

8. számú melléklet. Molnár István néptáncfelvételei a Néprajzi Múzeum Filmarchívumából
11., fekete-fehér, 16 mm, 222 méter, 18.30 perc, FILM 111

13. .M a g ya r kettes". Kalocsa (Pest megye). 1944. VI. 14. Romsics Ilona, 17 éves, Jagica Magda, 17 éves, 
Laki Lajos, 20 éves, Bagó István, 20 éves.

14. Csárdás. Kalocsa (Pest megye). Romsics Ilona, Jagica Magda, Laki Lajos, Bagó István.
15. M ars. Kalocsa (Pest megye). 1944. VI. 14. Romsics Ilona, Jagica Magda, Laki Lajos, Bagó István,

Kókai László, 20 éves.
16. G á rd á t, körcsárdás. Kalocsa (Pest megye). 1944. VI. 14. Romsics Ilona, Jagica Magda, Laki Lajos, Bagó 

István, Kókai László.
17. T á n ckezd ő férfi szólótánc és csárdás. Füzérkajata (Abaúj-Torna megye). 1947. VII. 11. Szabó István, 41 éves, 

László Mária, 18 éves.
18. V álltánc és karo ló  le á n yjá ték  Füzérkajata (Abaúj-Torna m e g y e ). 1947. V II.ll. 14-18 éves lányok.
19. Karikdzó. Füzérkajata (Abaúj-Torna megye). 1947. VII. 11. 14-18 éves lányok.
20. „ S a rka n tyú t" -  fé r fi szólótánc. Füzérkajata (Abaúj-Torna megye). 1947. VII. 11. Kóró András, 47 éves ko

vácsmester.
21. „Forgatás" -  le á n yjá ték  Füzérkajata (Abaúj-Torna megye). 1947. VII. 11. 14-18 éves lányok.
22. L eá n yjá ték („ Száraz kórót égettem ..."). Pusztafalu (Abaúj-Torna megye). 1947. VII. 11. 17-21 éves lányok.
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23. Válltánc. Pusztafalu (Abaúj-Torna megye). 1947. VII. 11. 17-21 éves lányok.
24. Sarkantyú* tá n c  és csárdás. Pusztafalu (Abaúj-Torna megye). 1947. VII. 11. Harda F. József, 41 éves, 

Záher Mihály, 42 éves, Huttkai József, 24 éves és a lányok.
25. K arikázó . Pusztafalu (Abaúj-Torna megye). 1947. VII. 11.
26. „Legjobb m agyar csárdás” fé r fi szólótánc. Karcsa (Zemplén megye) 1947. VII. 11. Lőrinc István, 43 éves, 

Dakos Ferenc, 22 éves.
27. „Legjobb m agyar csárdás" fé r fi szólótánc. Karcsa (Zemplén megye). 1947. VII. 11. Nagy Ferenc, 55 éves, 

Dakos Ferenc.
28. Csárdás. Karcsa (Zemplén megye). 1947. VII. 11. Dakos Ferenc, Lőrinc Istvánné, 35 éves.
29. K anásztánc. Gencsapáti (Vas megye). 1948. I. 22. Vincze István, 22 éves.
30. Söprűtánc. Gencsapáti (Vas megye). 1948. I. 22. Vincze István.
31. Pontozó, L őrincréve (a  felvételek a z É rd i N épfő iskolán  készültek). Lőrincréve (Alsó-Fehér megye). Karsai Zsig- 

mond, 23 éves.

9. számú melléklet. Molnár István néptáncfelvételei a Néprajzi Múzeum Filmarchívumából
III., fekete-fehér, 16 mm, 268 méter, 22.35 perc, FILM 112

32. Székely verb u n k  Csíkpálfalva (Csík megye). 1941. X. 5. Ferenc Lajos (Ladó), 70 éves.
33. Székely ve rb u n k  Csíkpálfalva (Csík megye). 1941. X. 5. Sántha Ágoston, 81 éves.
34. Régi héjsza. Gyimesközéplok (Csík megye). 1941. X. 17. Molnár Péter (Bursulán), 38 éves, Antal János 

Pisti, 35 éves, Halmágyi György (Pulika), 45 éves.
35. Régi héjsza. Gyimesközéplok (Csík megye). 1941. X. 17. Halmágyi György (Pulika).
36. Verbunk. Gyimesközéplok (Csík megye). 1941. X. 17. Molnár Péter (Bursulán)
37. Hétféléé (három toppantós, egytoppantói, hétlépés, sorm agyar stb.). Gyimesközéplok (Csík megye). 1941. X. 17. 

Molnár Péter (Bursulán), Antal János Pisti, Tankó Károly (Kató), 40 éves, Tankó Anna, 43 éves, 
Pulika Gizella, 43 éves, Tankó Anna, 35 éves.

38. V erbunk Gyimesközéplok (Csík megye). 1941. X. 17. Zerkula János, 14 éves.
39. Székely verb u n k  Szentegyházasfalu (Udvarhely megye). 1941. X. 20. Tamás Domokos, 42 éves, Balázs 

F. János, 54 éves.
40. G ólyatánc, tücsöktánc („Prűcsök’) is leányjá ték („ S ifite lés'j. Tűre (Kolozs megye). 1941.
41. Legényes. Mezőkomárom (Veszprém megye). 1941.
42. K anásztánc. Mezőkomárom (Veszprém megye). 1942. III.15. Progli Ferenc, 49 éves.
43. Söprűtánc. Mezőkomárom (Veszprém megye). 1942. III. 15. Progli Ferenc.
44. Söprűtánc. Mezőkomárom (Veszprém megye). 1942. III. 15. Koö Dezső, 21 éves, Susztek Ferenc, 19 

éves.
45. Üvegcsárdás. Mezőkomárom (Veszprém megye). 1942. III. 15. Ifj. Bodai József, 28 éves.
46. „Kopogó". Mezőkomárom (Veszprém megye). 1942. III. 15. Progli Ferenc.
47. F érfitám  („ S ió fo ki csárdás’j. Mezőkomárom (Veszprém megye). 1942. III. 15.
48. „M ezőkom árom i csárdás". Mezőkomárom (Veszprém megye) 1942. III. 15.
49. Legényes (a  fe lv é te l Budapesten készült). Inaktelke (Kolozs megye). 1941. VIII. 18. Varga Gyurka János, 19 

éves, Káló Ferenc, 21 éves, Nagy János, 21 éves, Kálmán Pál István, 22 éves.
50. Legényes ( B udapesten). Inaktelke (Kolozs megye). 1941. VIII. 18. Káló János, 36 éves, Gergely István, 

34 éves.
51. Legényes (Budapesten). Inaktelke (Kolozs megye). 1941. VIII. 18. Gergely Ferenc, 38 éves.
52. Csárdás (Budapesten). Inaktelke (Kolozs megye). 1941. VIII. 18. A Gyöngyösbokrétás együttes tagjai.
53. Legényes. Magyarvista (Kolozs megye). 1941. IX. 12. Mátyás István (Mundruc), 30 éves.
54. K in y i verbunk (a  fe lvéte l a z É rdi N épfőiskolán készü lt). Kóny (Győr megye). 1943. II. 13. Ifj. Dömötör Ist

ván, 35 éves, ifj. Halász Kiss József, 35 éves.
55. Cigánybotolö. Porcsalma (Szatmár megye). 1941. Tóth István, 81 éves és két leánya.
56. Kanásztánc (a felvétel Budapesten készült). Hosszúhetény (Baranya megye). 1941. VIII. 18. Szabó Sándor, 

Sáfrány György, Boc János, a Gyöngyösbokrétás együttes tagjai.
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Méhkeresés (ltsz.: 078) Suche nach Bienen (E 2843).
A hortobágyi kalap (ltsz.: 041) Der Hut von Hortobágy (E 2844).
A szarvasi szárazmalom (ltsz.: 007) Die Trockenmühle (E 2866).
A dóri fazekas I. Az agyag előkészítése (ltsz.: 080) Die Töpferei in Dőr I. (E 2917).
A dóri fazekas II. Korongolás (ltsz.: 081) Die Töpferei in Dór II. (E 2918).
A dóri fazekas III. Mázazás-égetés, vásár (ltsz.: 082) Die Töpferei in Dőr III. (E 2919).
Az ácsolt láda (ltsz.: 062) Die Stolle. (Die gezimmerte Kiste) (E 2982).
A viselet változásai Mezőkövesden (ltsz.: 100) Wandlung der Volkstracht in Mezőkövesd (E 3048). 
Keresztelő (ltsz.: 114) Taufe in Bánhorvát (E 3050).
Temetés (ltsz..: 116) Begräbnis in Nagybarca (E 3051).
Teknővájók (ltsz: 090) Herstellen von Holzmulden (E 3052).
A patkolókovács (ltsz.: 098) Der Hufschmied in Szekszárd (E 3053).
Takarás Kardoskúton (ltsz.: 058) Erntearbeiten in Kardoskút (E 3054).
Olajütés Hetésben (ltsz.: 101) Ölgewinnung in Bödeháza (E 3055).

1 0 . s z á m ú  m e l lé k le t .  A  G ö t t in g e n i  F i lm in t é z e t  ( I W F )  á lta l a z  E n c ik lo p é d ia  C in e m a to g r á f ia
s o r o z a t  r é s z é r e ,  n é m e t  v e r z ió b a n  e lk é s z í t e t t  f i lm e k





NÉPZENEI GYŰJTEMÉNY

PÁVAI ISTVÁN

1968. március 27-én a Néprajzi Múzeum Nép- 
Az in tézm én y es  k ere tek  zenei Osztálya a tudományos tevékenységének

megvizsgálására összehívott bizottság jelentésé
ben a Néprajzi Múzeum 1893 óta fennálló zenei gyűjteményeiről beszél.1 A Néprajzi Múzeum 
népzenei gyűjteményének kialakulását mégsem lehet egy meghatározott időponthoz kötni, hi
szen a gyűjteményt megalapozó kezdetektől számítva hosszú ideig a Néprajzi Múzeum maga 
sem volt önálló intézmény, státusa az évtizedek folyamán többször változott (Balassa 1952c; 
1961; Bartucz 1936a; Herrmann 1890a; 1891a—b; Hoffmann 1972; 1973; Jankó 1893b; 
1897a; 1900c; 1902b; Kósa 1981; 1989; Munkácsi 1896; Sándor 1951; 1953; Selmeczi Ko
vács 1989; Vikár 1893; Xántus 1872; 1888; 1892). A gépi népzenei hangfelvételek korszaka 
előtt egy zenei muzeológiai profil elsősorban hangszergyűjteményként szerezhetett létjogosult
ságot így előzményeit részben az egykori anyaintézmény, a Nemzeti Múzeum hangszerkollek
ciójának kialakulásában, részben a Nemzeti Múzeumon belül fokozatosan körvonalazódó, majd 
a Xántus János kinevezésével megszülető Ethnographiai Tár létrejöttében kell keresnünk.2

19. századi előzmények
A Nemzeti Múzeumban a 19. század közepén tevékenykedő vezető tisztviselők között több 
zenekedvelő, illetve zeneértő személy volt: Kubinyi Ágoston igazgató hangversenyek szerve

1 A bizottság tagjai: „Dr. Rajeczky Benjamin az MTA Népzenekutató Csoportjának vezetője, Vajda Ti
bor főelőadó, a M. M. Zene- és Táncművészeti Főosztályának képviseletében, Dr. Manga János és Dr. Dió
szegi Vilmos az MTA Néprajzi Kutatócsoport képviseletében, Hoffer Tamás a Néprajzi Múzeum tu
dományos titkára”. (Számjelzet nélküli, 1968. március 27-i keltezésű népzenei gyűjteménybeli irat)

2 Pontosan az intézményi keretek gyakori változása nehezíti meg a gyűjteménytörténet feltárásának min
den részletre kiterjedő áttekintését, amelyhez szükség lenne a mai Nemzeti Múzeum, az Országos Szé
chényi Könyvtár, a Magyar Rádió és az MTA Zenetudományi Intézet, a Liszt Ferenc Zeneakadémia 
irattárának, továbbá a Bartók-, Kodály-, Lajtha-hagyatéknak az átvizsgálására is, illetve a még élő érin
tett személyekkel készítendő interjúkon keresztül a kérdéskör oral history szempontú megközelítésére. A 
jelenlegi Néprajzi Múzeum irattárának feldolgozatlansága is nehezítette és lassította e rövid áttekintés 
elkészítését Az adatok összegyűjtésében Pálóczy Krisztina volt segítségemre.
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zését szorgalmazta a múzeumi díszteremben, Czanyuga József titoknok operaszövegkönyv- 
író volt, Mátray Gábor könyvtárőr pedig a 19. század jeles zenetörténésze. Ennek ellenére 
egy önálló zenei gyűjtemény felállításának ötlete akkor még nem merült fel, mivel erre nem 
volt divatszerűen követhető nyugat-európai példa. A témára utalva joggal állapította meg ké
sőbb Isoz Kálmán zenetörténész: „Sajátos viszonyainknál fogva mi csak bizonyos, hol rövi- 
debb, s főleg, hol hosszabb késéssel követjük az európai áramlatot.”

Kezdetben a „Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának csekély tisztviselői kara” 
nem győzte az egyre gyarapodó gyűjteménnyel kapcsolatos munkát, ezért szoros együttmű
ködésben dolgozott „egymást kiegészítő munkakör”-ben a néprajzi társasággal (SZALAY 1898. 
236-237). Az 1889-ben megalakult Magyar Néprajzi Társaság alapszabályai külön szakosz
tály létrehozásáról rendelkeztek a „népzene és tánc ismertetésére” (A la psza b á ly  1889. 3), 
ami azt tükrözi, hogy a korabeli néprajzi közgondolkodásban a népzenekutatás önálló szak
ként szerepelt, már csak azért is, mert műveléséhez különleges szakismeretekre volt szükség, 
s ez a szemléletmód természetszerűen alkalmazhatóvá vált a Néprajzi Múzeumon belül is, 
mihelyt kellő számú olyan tárgy gyűlt össze, amely ezt a különállóságot indokolttá tehette. 
Viszont a kezdetben szerzett hangszerek, hangkeltő eszközök java része vagy a gazdasági élet, 
vagy a népszokások kellékeiként került begyűjtésre, s így ezeket nem kezelték külön zenei 
szempontok szerint elkülöníthető tárgyakként.

A Nemzeti Múzeumban egyébként zenei osztály is létezett: Kereszty István zene
író és kritikus 1884-től 1922-ig „a Nemzeti Múzeum könyvtárában működött mint tisztvise
lő, majd a zenei osztály igazgatója” (Sz a b o l c s i- T ö t h  1930-1931. I. 542). Ez azonban egy 
könyvtáron belüli zenei osztályt jelentett, amelynek történetére szintén érdemes egy pillan
tást vetnünk, hiszen a körülötte kirobbant korabeli viták az egyre terebélyesedő zenei gyűj
temények mindegyikével kapcsolatban felvetették a hogyan tovább kérdését.

Az Országos Zeneműtár felállításának gondolatát 1905-ben indítványozta Meisz- 
ner Imre, amely élénk közéleti szócsatát váltott ki, többek között az intézményes elhelyezés 
tekintetében is. Ekkor javasolta Isoz Kálmán, hogy a központi zenei gyűjtemény a Magyar 
Nemzeti Múzeum keretei között működő Országos Széchényi Könyvtárban kapjon helyet 
(ISOZ 1928. 13-17). Indokai között szerepelt az a tény, hogy az 1848. évi XVIII. törvény
cikk óta (módosításokkal megerősítve az 1897. XLI. törvénycikkben) a nyomdáknak minden 
nyomtatott zenei könyvből és kottából köteles példányt kell küldeniük a múzeumi könyvtár 
számára, amelynek tekintélyes zenei gyűjteményét a múzeum alapításának 100. évfordulóján 
ismertette Kereszty István (K er e szt y  1902).3

Isoz szemléletében a zenei gyűjteménynek csupán nyomtatott, rajzolt, illetve kéz
iratos zenei vonatkozású anyagokat kell tartalmaznia. Szerinte „a hangszerek és az ereklyék 
már múzeumi tárgyak s hivatásuk önálló múzeumot vagy egy nagy múzeumnak külön cso
portját képezni” (Isoz 1928.17). A könyvtár már akkoriban korszerű nyilvántartási rendszert 
használt, a Mátray Gábor igazgatósága idejében bevezetett úgynevezett müncheni szakrend
szert. Ezért Kereszty úgy gondolta, hogy az egységes zenei dokumentáció kialakítása érde
kében a régiségtár és a néprajzi tár hangszereinek és egyéb zenei vonatkozású tárgyainak nyil-

3 A zenei kéziratgyűjteményt később részletesen ismertette Isoz 1921-1924. Ebben maradt fenn többek 
között -  Paksa Katalin értékelése szerint (P a k s a  1988. 24.) -  a 19. század leghitelesebb népdalgyűjte
ményének, Kiss Dénes kéziratának szöveges része. A dallamokat az MTA kézirattára őrzi (K e r é n y i  

1961. 237).
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vántartása, azok elhelyezésétől függetlenül, könyvtári feladat. A cédulakatalógus kialakításá
ra részletes szakmai tervet dolgozott ki, ám elképzelései a korabeli intézményvezetők meg 
nem értésébe ütköztek (Isoz 1928. 17-18).

A századforduló után
A múzeumban tárolt népi hangszerek száma kezdettől elég magas volt, az önálló népzenei kol
lekciónak tekinthető múzeumi alegység csírái mégsem ezekből, hanem a fonogramgyűjtemény 
kialakulásával jöttek létre.4 A 19. század utolsó éveiben a Magyar Nemzeti Múzeum Népraj
zi Tára keretében létesült fonográfhenger-gyűjtemény Európában az első ilyen jellegű kollek
ció. Ehhez képest néhány év késéssel hozták rendre létre a bécsi (1899), párizsi (1900), szent
pétervári (1903) és berlini (1905) fonogramarchívumokat (Lajtha 1931. 236).

Az új eszköz használata technikai ismereteket igénylő kezelésmódot, a hengerek 
feldolgozása pedig zenei képzettséget igényelt, ami nem tette lehetővé, hogy e munka ter
mékeit a tárgyi néprajz művelői valamelyik tárgyi gyűjteménybe bekebelezzék. A fonográfos 
népzenegyűjtés egyszersmind a folklórgyűjtés kategóriájába esett, amely a múzeumi munká
ban akkoriban jóval kevesebb súllyal volt jelen, mint később, a svéd, finn, észt mintára meg
tervezett Ethnológiai Adattár létrehozása után (1938-1939) (K ó s a  1977. 745). A hengere
ket egy külön erre a célra használt szekrényben tárolták (NMI 2/1907), amely a hangarchí
vum kialakulásának kezdeményét képezte. Semayer Vilibáld, a Néprajzi Osztály igazgató őre 
így vall 1916-ban a népzenei gyűjtemény szervezeti elkülönüléséről: .Jelszavunkhoz híven: 
»nihil humani a me alienum puto«, végtelen nehéz anyagi körülmények között, 1902 óta, az
az amióta a néprajzi osztályt alulírott vezetem, mindig szorítottam évi körülbelül 1000-2000 
koronát, amelyből a közös laboratóriumi rovat némi belevonásával megalapítottuk az osztály
ban elhelyezett »népzenei« alosztályt, a melyet az utóbbi években Lajtha László művészi ok
levelet nyert, jelenleg hadba vonult magy. nemz. muz. gyakornok kezelt.” (NMI 251/1916.) 
Ebből természetesen nem derül ki a népzenei alosztály pontos alapítási éve, de az bizonyos, 
hogy az 1902 és 1916 közötti évekre tehető. Lajthát először 1913-ban alkalmazta a múzeum 
Néprajzi Tára, 3 koronás napidíjasként, majd 1915-ben távollétében fizetés nélküli segédőr
ré „léptették elő”. Ő azonban a háború teljes idejét tartalékos tüzértisztként szolgálta végig, 
és sem Bartók, sem a Zeneakadémia, sem a múzeum közbenjárására nem sikerült felmenté
sét kieszközölni (B e r l á s z  1984. 29; B r e u e r  1992. 24, 30-32).

1916-ban az organográfiában és instrumentális vonatkozású témákban jártas Ha
raszti Emil beadvánnyal fordult a kultuszminiszterhez, amelyben immár külföldi példákra hi
vatkozva újból felvetette az Országos Magyar Zenei Könyvtár és Gyűjtemény felállításának 
ötletét. Ez képezte volna négy osztályra tagolódva a Nemzeti Múzeum „zenei sectioját”: 
könyvtár, kézirattár, hangszergyűjtemény és ereklyeosztály. Ennek gondozására két zeneileg 
képzett tisztviselő, egy gyakornok és egy „zenéhez értő szolga” alkalmazását tartotta szüksé
gesnek. A hangszergyűjtemény állományába kerültek volna „a régiségtár és a néprajzi múze
um hangszerei, phonogramjai, valamint a vidékről összegyűjtött magyar hangszertörténeti ér
dekességek”. Haraszti felterjesztésével mind a múzeum vezetése, mind a minisztérium komo
lyan foglalkozott. 1917-ben egy részletesebb, az anyag konkrét tanulmányozására épülő javas
lat elkészítésére kérték föl. Ezzel a következő év végére elkészült, s ebben azt is indítványoz

4 Részletesen lásd az egyes gyűjteményi egységek tárgyalásánál.
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ta, hogy az akkori Néprajzi Osztályon szolgálatot teljesítő Bartók Bélát és dr. Lajtha Lászlót 
az új, zenei osztályba helyezzék át (Isoz 1928. 20-21).

Közben 1918 őszén a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 65785/III/1918. 
számú rendeletével Bartók a néprajzi múzeumba „szolgálattételre berendeltetett” (Ujfalussy 
1973. 474; ifj. Bartók 1981a. 165). Múzeumi részmunkaidős alkalmazását -  „heti három al
kalomra, azaz heti 12 órára” -  maga kezdeményezte egy beadványban, cserében felmentést 
kérve a Zeneakadémián tartandó 7 óráról (Dille 1970. 95-96; idézi Kovács 1991. 21). A Nép
rajzi Osztály 1918. november 19-i keltezésű leveléből tudjuk, hogy „Lajtha László, a N. M. 
Múzeum néprajzi osztályának fizetéstelen őre, tart. hadnagy leszerelvén, a mai napon szol
gálattételre jelentkezett” (Ujfalussy 1973. 472-473; idézi Breuer 1992. 32). Haraszti kez
deményezése a háború és annak következményei miatt eredeti formájában nem valósulhatott 
meg. Elképzeléseinek utolsó változatáról még a Károlyi-kormány idején tudósított az Újság 
című napilap 1919. január 17-i száma (Színház -  Zene című rovat):

„Zenei Osztály a Nemzeti Múzeumban. A zenére vonatkozó tárgyak és feljegyzések a mú
zeumok különböző osztályában [sic!] voltak elhelyezve eddig, legnagyobb részben rendszerte
lenül és egymástól elkülönítve, szanaszét szórva. A vallás és közoktatásügyi minisztériumban 
most úgy határoztak, hogy a több gyűjteményben és helyen levő anyagokat egyesítik a Nem
zeti Múzeum Zenei osztályában. Az osztály felállításának előkészítő munkálatait Haraszti Emil 
egyetemi magántanár és zenekritikus készítené el, kinek fontos szerep jut majd annak vezeté
sében is. A magyar népzene egyik leglelkesebb és legérdemesebb kutatója, Bartók Béla kerül 
az osztály élére. Segédei Molnár Antal és Lajtha László lesznek [...] A múzeumi zenei szak
osztály felállítását a zenekritikusok minap benyújtott memoranduma sürgette erélyesen.”5

Két háború között
A tiszavirág-életű Tanácsköztársaság idején az intézmény Néptudományi Múzeum néven tör
tént átszervezési terve 5 osztályra tagolódó struktúrát alkotott, amelyből egyik a Népzene Osz
tály volt, osztályvezetővel, három „szaktisztviselővel” és gépíróval. Elhatározták a zenei gyűj
temény külön épületbe való költöztetését is, ahol Bartók számára szolgálati lakást kívántak biz
tosítani (Balassa 1951. 437; Breuer 1992. 56).6 Bartók 1919. január 31-én Bu§itiának írt le
veléből kiderül, hogy sokoldalú érdeklődésén belül a népzene-archiválási munka mennyire kö
zel állt hozzá: „az Operaház élére akartak hozni, de hál’istennek ebből nem lett semmi [...] 
Most a Múzeumhoz való kinevezésemet várom, az én helyem tulajdonképpen ott van.” Júni
us kilencedikén írja édesanyjának: „tervek voltak egy »zenei muzeum« felállítására, Kunffy már 
alá is írta a beadványt, de az utolsó percben jobb megoldás kínálkozott: a mostani muzeum 
keretén belül felállítandó önálló zenei folklore osztály létesítése. Ennek én lennék a vezetője, 
tisztviselők lennének Lajtha, segédtisztviselők [Bartók Béláné Ziegler] Márta és még egy asz- 
szony, ezenkívül egy gépírónő és egy-két szolga.”7 (Demény 1976. 251, 253.)

Ezek a tervek az ismert történelmi okokból meghiúsultak. „A gyűjteményekben 
sem a háború, sem a forradalmak, sem az oláh megszállás szerencsére kárt nem okozott” -  
írja Bátky, ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy „A háború utolsó két, s a béke első két eszten-

5 Idézi D e z s é n y i  1971. 16. Uo. írja: „A zenekritikusok memoranduma mindeddig nem került elő.”
* Lásd még A Néprajzi Múzeum helyzete 1919-ben (Ethnographia 1950/3-4). Vő. Kovács 1991. 21-22.
7 V ö . ifj. B a r t ó k  1981b. 291: „B. k in e v e z é s é t  m é g  h a lo g a tja  R e in itz .”
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dejében, vagyis 1917-1920-ban, gyűjteményeink a zavaros idők miatt alig gyarapodhattak.” 
(B á tk y  1926b. 46.) 1924-ben viszont a múzeumnak az Iparcsarnokból a Népligetbe való 
költöztetése veszteségeket is okozott (NMI 2/1928; 64/1928).

Bár múzeumi szerződése öt évre szólt (K o v á cs  1991. 21-22), Bartókot 1920-ban 
fölmentették. Kodálynak egy nem publikálásra szánt naplószerű följegyzéséből kiderül, 
hogy maga is szeretett volna a múzeumban dolgozni, de a magyar népzene sokoldalú feltá
rásának munkáját mindenképpen meg akarta osztani Bartókkal, mégpedig úgy, hogy a Bar
tók által kevésbé preferált területeket fedje le. „Félreállni, mindenütt helyet adni neki” -  fo
galmazta meg saját maga számára, egyaránt ismerve Bartók képességeit és érzékenységét. 
Mivel „senki se vállalta a nyomtatott és kéziratos anyag átnézését”, ezzel a munkával Kodály 
kezdett foglalkozni, s Bartóknak jutott a fonográfos archívumi munka. Bartók felmentésé
vel kapcsolatban Kodály megjegyzi: „Bátky. Nem akarta Bartókot, mert V. fizetési osztályú 
nem lehet egy VI. [fizetési osztályban levő] igazgató alárendeltje.” (K o d á l y  1989. 213.) Bar
tók 1918-as múzeumi alkalmazása után elsősorban saját magyar anyaga rendszerezésével 
foglalkozott (NMI 108/1918). Édesanyjának címzett másik leveléből kiderül, hogy ebben 
9 éves Béla fia is segített, aki „a dallamsorok kadenciális hangjait jelöli meg számokkal, úgy
szintén a szövegsorok szótagszámát és a dallam ambitus-át” (ifj. B a r t ó k  1981a. 173; D e - 
m é n y  1976. 256. Idézi K ovács 1991. 22). Bartók első jelentős dallamrendező munkája te
hát ehhez az időszakhoz kapcsolódik, hiszen 1921 elejére készíti el a magyar népi dallamok
ra vonatkozó első valóban tudományos jellegű összefoglalást (B a r t ó k  1924).8 Ekkor még 
úgy vélhette, hogy az 1913-ban Kodállyal együtt indítványozott nagy népzenei összkiadás9 
előkészítéséhez szükséges rendszerezési feladatok a múzeumban elvégezhetők. Az itteni le
hetőségekben való csalódása miatt egészen 1934-ig nem foglalkozott érdemben magyar nép
zenei rendezéssel. Ekkor tette lehetővé számára a Magyar Tudományos Akadémia, hogy hat 
éven keresztül a ma Bartók-rendnek nevezett dallamrendet kidolgozza. A z ő akadémiai 
ténykedése -  amelyben Veress Sándor, Kerényi György és Rácz Ilona is segítségére volt 
(K ovács 1991. 28-29) -  képezi a Kodály vezetésével később megalakult MTA Népzene- 
kutató Csoport előzményét.10

A húszas évek végén a néprajz és a folklór körül kirobbant vitákban felvetették a 
népzenei gyűjtések múzeumbeli mostoha helyzetének kérdését is. A múzeumvezetés érdeke
it védő Bátky cáfolata szerint: „Hogy mostoha sorsa lenne, nagy tévedés, mert nyugdíjba ment 
Lajtha kollégánk rendben felállította, továbbra is odaadással gondozza (minden héten több na
pot tölt nálunk), s komoly kutatóknak egy telefonhívásra bármikor rendelkezésükre áll.” (BÁT
KY 1927c. 125.) Lajthát 1924 áprilisában kormányzói közbenjárásra maga a miniszter nevez
te ki a Népzenei Osztály igazgató őrévé, s az előkelő VI. fizetési osztályba sorolta be, de ő 
már 1925 januárjában (32 éves korában) kérte nyugdíjazását, majd 1928-ban „újbóli fizetéste- 
len szolgálattételre jelentkezett” (B er lá sz  1984. 37-41; B r e u e r  1992. 56). Madarassy László 
A Népzenei Gyűjtemény állapota 1928. június 30-án című jelentéséből kiderül, hogy „a gyűjteményt 
ideiglenesen Dr. Lajtha László ny. m. n. múzeumi igazgatóőr kezeli, aki a két nyári hónap 
kivételével hetenként három délelőttön foglalkozik a gyűjtemény folyó munkáival” (NMI 
64/1928). Természetes, hogy ez az állapot csak „ideiglenesen” maradhatott így.

8 A megjelenés kiadói okokból késett 3 évet.
9 Az  Új egyetemes népdalgyűjtemény, a későbbi Magyar népzene tára (Bartók-K odáIY 1913).

19 Részletesebben lásd a 16. oldalon.
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Közben a könyvtári zeneműtár irányából szervezendő múzeumi zenei osztály kér
dése még egyszer napirendre került akkor, amikor Isoz Kálmán múzeumi főtitkárt 1924-ben 
főkönyvtárnokká minősítették át, és a múzeum főigazgatója megbízta a Zenei Osztály felállí
tásával kapcsolatos előmunkálatok elvégzésével. Isoz álláspontja az volt, hogy a könyvtáron be
lül működő Zenei Osztálynak van létjogosultsága, annak viszont nincs, hogy a Történelmi 
Osztály és a Néprajzi Tár hangszereit és egyéb zenei vonatkozású tárgyait egy külön zenei 
gyűjteménybe helyezzék át. Helyette a Kereszty által korábban javasolt központi kartotékrend
szer kialakitását javasolta, amely a bárhol található zenei tárgyakra vonatkozó információkat 
összesítette volna. Nézete szerint mindegyik zenei jellegű gyűjtemény a jelenlegi „helyén fej
lesztendő megfelelő szakemberek segítségével”. A hangszerek elkülönítésének ötlete ellen fel
hozott érvelésében többek között a Néprajzi Tár maláji gyűjteményére hivatkozott, amelyben 
egy „párját ritkító hangszercsoport” is található. Ennek különválasztása a gyűjtemény egészé
től szerinte hamis képet adott volna a malájokról és a gyűjtőről egyaránt (Isoz 1928. 23-25).

Egy 1933-ban keletkezett múzeumi iratban Isoz fentebb felvázolt elgondolásának 
megvalósításáról olvashatunk: „A Magyar Nemzeti Múzeum ez új programja szerint a már 
meglevő zenei osztály válik az összes zenei gyűjtemények központjává. Maguk a tárgyak meg
maradnak az egyes osztályokban, ahol a lehetőség szerint együttesen állítanák ki. Az egész 
anyagot a zenetudomány mai álláspontja szerint feldolgozzuk. E feldolgozás folyamán min
den tárgyról kartoték lapokat készítünk, amelyek egyik példányát a zenei osztályban helyez
zük el. így akármilyen érdeklődésű kutató jelentkezzék is a zenei osztály vezetőségénél, az 
minden tárgy elhelyezését és tudományos leírását (legyen az kézirat, könyv, hangjegy, hang
szer, népzene, ikonographia) e kartoték alapján azonnal közölni tudja.” Az irat szerint ekkor 
a Néprajzi Tárban őrizték a népi hangszereket és a zenei folklórgyűjteményt. Elhatározták min
den gyűjteményi egység fejlesztését, kiegészítését, kiadványok készítését, mivel azonban ezek
nek a céloknak a teljesítéséhez szükséges pénzalapokkal nem rendelkezett a múzeum, a gon
dokat megoldó „társadalmi egyesülés” létrehozását indítványozták. Az indoklás egyik pontja az 
„utolsó óráit” élő „régi magyar népzene” emlékeinek összegyűjtését is szorgalmazza, ami töké
letesebbé tehetné a múzeum „néprajzi osztályának világviszonylatban is számottevő és első
rangú folk-lore gyűjteményét” (népzenei gyűjtemény 1933, számjelzet és aláírás nélkül).

A korabeli publikációkban az „osztály”, „alosztály” mint szervezeti egység fogalmá
nak elég változó értelmezéseivel találkozunk. Míg a fentebb idézett dokumentumok egy ré
sze a Nemzeti Múzeumon belüli néprajzi osztályról beszél, az 1930-1931-ben megjelent Ze
nei lexikon szerint ekkortájt Lajtha László „a M[agyar]. Nemzeti Muzeum hangszergyüjtemé- 
nyének, valamint a Néprajzi Gyűjtemény zenei osztályának vezetője” (Sz a b o l c si- T ó t h  
1930-1931:11. 4).

A Magyar Néprajzi Társaság 1930. május 28-i közgyűlésének főtitkári beszámolójá
ból tudjuk, hogy a Néprajzi Múzeum keretében a népzenegyűjtést „Lajtha László szakértő 
programja alapján és személyes vezetése mellett Veress [Sándor] és Volly [István] közreműkö
désével végzik”. Veress saját emlékei szerint 1929-ben lett gyakornokként a múzeum munka
társa (B ó n is  1981. 195). Az egyre romló világgazdasági helyzetben azonban az új teamnek 
mind kevesebb múzeumi pénz állt rendelkezésére. „Mert ma az a helyzet (aki idegennek el
mondjuk, alig akarja elhinni) -  írja Bartha Dénes - ,  hogy Magyarországon rendszeres népze
nei és általában néprajzi gyűjtés úgyszólván nincsen. A Néprajzi Múzeumnak (hivatalosan: Or
szágos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára), amely ma az országnak egyetlen nemzetkö
zi viszonylatban számottevő és külföldiektől is állandóan felkeresett néprajzi gyűjteménye, nép
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zenei gyűjtés céljára a minimális összegű állami javadalomból évenként átlag 250 pengő áll ren
delkezésre. Amikor egyeden fonográfhenger vételára 4 pengő, természetes, hogy ebből a java
dalomból rendszeres, tervszerű gyüjtőutat organizálni nem lehet. Más intézmény pedig népze
nei gyűjtéssel Magyarországon nem foglalkozik.” (B a r t h a  1937a. 8.) Bartók 1936. március 
30-án 500 pengőt ajándékozott a Magyar Nemzeti Múzeum Barátainak a fonográffelvételek 
folytatása érdekében, amelyet Bartha Dénes vett át (ifj. B a r t ó k  1981a. 365). Balabán Imre, az 
egykori Bartók-tanítvány és sikeres üzletember bankoktól és biztosítótársaságoktól szerzett 
ugyanekkora összeget a munka költségeinek finanszírozására (B r e u e r  1992. 61-62).11

Ekkoriban terjedt ki a népzenegyűjtés az addig elhanyagolt moldvai magyarok kö
rére, akiknek zenéje iránt Bartók 1913-tól már érdeklődött, de tervezett útja a háború miatt 
meghiúsult. A régóta pódandó feladatot Domokos Pál Péter, Veress Sándor, Lükő Gábor és 
Bállá Péter vállalta föl. Lükő hengereit Romániából való kiutasításakor Bukarestben hagyta, 
ahol elkallódtak.12 A többi moldvai gyűjtés felvételeit a Néprajzi Múzeum őrzi. Domokos 
Pál Péter emlékei szerint Veress a Magyar Néprajzi Társaság, a Néprajzi Múzeum és a Ro
mán Zeneszerzők Egyesületének támogatásával végezte moldvai munkáját (D o m o k o s  1981. 
7-10). Bartók 1936. május 11-i kimutatása szerint Domokos 10 és Veress 57 hengere már 
akkor a Néprajzi Múzeumban volt elhelyezve, de a Magyar Tudományos Akadémia tulajdo
nát képezte.13 Minden bizonnyal azért, mert a múzeum nem tudta finanszírozni a gyűjtés 
hengerköltségeit, s ezt ezek szerint az Akadémia fedezte.

A Népzenei Osztály tevékenysége az 1937-től beindult, később Pátria-sorozat né
ven ismert nagyszabású gyűjtőakcióval lendült föl újra, amely a Néprajzi Múzeum és a Ma
gyar Rádió közreműködésével készült, s a gramofonlemez-gyűjtemény kialakulásához veze
tett.14 A háború előtti időszakban a múzeum szervezeti átalakulásának utolsó fontos esemé
nye az Ethnológiai Adattár létrehozása (1938-1939). Szükségessége mellett így kardoskodott 
K. Kovács László: „A folklore anyag gyűjtése a múzeum feladatának régi értelmezése folytán 
-  hogy t. i. a múzeum csak a tárgyak gyűjtésével és megőrzésével foglalkozik -  teljesen ki
szorult a múzeumból [...] Mi a most megszervezett Etimológiai Adattárban ismét egyesíteni 
kívánjuk a tárgyi és szellemi néprajzot, ideértve a zenefolkloret is.” (K o vács 1939b. 287.) 
A Népzenei Osztály azonban megőrizte szervezeti önállóságát, s a háború idején Lajtha mel
lett Dincsér Oszkár önkéntes gyakornok bekapcsolódásával igen jelentős gyűjtőmunka folyt, 
különösen a visszacsatolt , területeken (DOMANOVSZKY 1943c. 261).

A második világháború után
A népzenei gyűjteményben fönnmaradt Lajthának egy 1945. december 20-i keltezésű levele 
a miniszterhez (B r e u e r . 1992. 168),15 amelyben beszámol arról, hogy a Népszövetség Szel

11 Balabán korábban maga is gyűjtött fonográffal a múzeum számára. 1912-ben készült felvételei igen je
lentősek a kalotaszegi hangszeres zene korábbi állapotának megismeréséhez (lásd az MH 2775-2817. 
jelzetű fonográfhengereket a Néprajzi Múzeum népzenei gyűjteményében).

12 Lükő Gábor szíves szóbeli közlése.
13 A gyűjtemény 1936. május 11-i keltezésű irata.
14 Részletesebben lásd az egyes gyűjteményi egységek tárgyalásánál.
15 Nem tudjuk, hogy ez a dokumentum eljutott-e a címzetthez. Azonos tárgyú feljegyzés található a 

Lajtha-hagyatékban 1944. február 14-i keltezéssel. A nemzeti fonotéka felállításának javaslatával 1946. 
január 16-án fordul Keresztúry Dezső kultuszminiszterhez.
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lemi Együttműködési Intézete az 1920-as évek óta vizsgálta tudományos rangú nemzeti 
fonotékák alapításának lehetőségeit. Az intézet művészeti bizottsága („Commission de Lettres 
des Arts”) Bartókot kérte föl egy erre vonatkozó tervezet kidolgozására.16 1931-ben egy 
négytagú nemzetközi szaktekintélyekből álló bizottságot hívtak össze, amelynek Lajtha is tag
ja volt, s amely kidolgozta „a kívánt szervezeti szabályzatot, javaslatot tett arra nézve, hogy 
az egyes nemzetek miképp oldják meg az idevágó szervezeti és muzeológiai feladatokat, és 
számbavette a létesítendő intézetek nemzetközi együttműködésének lehetőségeit is”. A há
borút megelőző évek feszültségei megnehezítették a terv összeurópai megvalósítását, de pél
dául a franciák létrehozták nemzeti hangarchívumukat, és „az Észak-Amerikai Egyesült Álla
mok kormánya is utasítást adott ilyen fonotéka felállítására washingtoni elhelyezéssel (a 
Library of Congress keretében)”.

Lajtha terjedelmes levelében beszámol arról is, hogy az előző kormányok idején 
többször is szorgalmazta a megfelelő magyar intézmény létesítését, amely Szinyei-Merse Jenő 
kultuszminisztersége alatt állt a legközelebb a megvalósításhoz, de a politikai-hadi események 
miatt a terv meghiúsult. A háború utáni új helyzetben az előzményekre hivatkozva Lajtha -  
aki a hangosfilm néprajzi alkalmazását is már régóta szorgalmazta - , a nemzeti ÍQnotéka lét
rehívásának gondolatát immár Magyar Nemzeti Mozgókép- és Hanglemeztár néven indítvá
nyozta a miniszternél. Elképzelései szerint az általa vezetendő intézmény prózai és zenei rész
ből állt volna, egy-egy tisztviselővel (javaslata szerint Szabolcsi Bence és Ortutay Gyula), se
gédszemélyzettel, tartalmilag magában foglalva nemcsak a néprajzi, hanem minden országos 
(nemzeti) jelentőségű hang- és mozgókép-dokumentációs anyagot is. Remélte, hogy egy ilyen 
intézet nemzetközi cserekapcsolatok révén megszerezheti azokat a folklórfelvételeket, ame
lyek segítségével lehetőség nyílt volna az összehasonlító zenetudományi kutatások intézmé
nyesítésére. Az intézmény elhelyezését a Néprajzi Múzeum épületében képzelte el, amelyben 
ő akkor „múzeumi igazgató-őr”-ként volt alkalmazásban. (1946-ban néhány hónapig a Népraj
zi Múzeum megbízott igazgatójaként is tevékenykedett.) (Berlász 1984. 60)

Említést kell tennem még egy intézményalapítási kísérletről, amely megvalósulása 
esetén a népzenekutatásnak a Néprajzi Múzeumból való kiszakításához vezetett volna. Az 
1941-ben alapított Teleki Pál Intézet, illetve ennek jogutóda, az 1945 után Bibó István igaz
gatásával működő Keleteurópai Tudományos Intézet romjain 1948-ban a kommunista párt
vezetés egy Társadalmi Tudományok Intézete elnevezésű, központilag irányított és politikai
lag ellenőrzött intézményhálózatot kívánt felállítani. Ennek keretében tervezték a Zenetudo
mányi Intézet létrehozását, amelynek hivatása -  korabeli megfogalmazás szerint -  a „marxis
ta zenetudomány” megteremtése lett volna, s amely népzenei osztályának vezetését Lajthára 
kívánták bízni, szakképzett munkatársaiként pedig Ligeti Györgyöt, Rajeczky Benjámint, Var- 
gyas Lajost és Vass Lajost jelölték ki. Végül az intézményhálózat az átszervezett Tudományos 
Akadémia alárendeltségében született meg, de mivel Lajtha és Bartha Dénes (zenetörténeti 
osztályvezető-jelölt) közben nemkívánatos személyeknek minősültek, a Zenetudományi Inté
zet egyelőre nem jött létre, s a népzene-kutatási feladatok továbbra is a múzeum hatásköré
ben maradtak (Breuer 1992. 168-173).

16 Bartókot 1931-ben kérték fel, hogy legyen tagja a genfi székhelyű Népszövetség egyik bizottságának, a 
Comitépermanent des Lettres et des Arts-nak. Ennek még abban az évben megtartott ülésén Karel Capekkal 
együtt javasolta, vizsgálják meg „egy, a Népszövetség égisze alatt álló hanglemez- és hangosfilm-gyűjte
mény létesítésének lehetőségét” ( F u c h s  1975. 48-51).
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1947-ben a Néprajzi Múzeumnak a Történelmi Múzeumból való kiválásakor ki
alakított intézménystruktúrájában a Népzenei Osztály határozott körvonalú státust kapott, 
amelyhez azonban nem tartozott megfelelő számú személyzet. Kezdetben Lajtha ismét egye
dül dolgozott, majd számtalan beadvány nyomán sikerült elérnie Rajeczky Benjamin alkal
maztatását (B e r l á s z  1982). Utána azonban külföldi útjai miatt hosszabb időszakokra Rajecz- 
kyre hárult a háború okozta rongálódások orvoslásának és a korábbi időszakban felhalmozó
dott feldolgozási és nyilvántartási munkák folytatásának feladata. Ebben a nehéz időszakban 
azért jutott energia egy Bartók-emlékkiállítás rendezésére is, amelynek gondolatát Lajtha már 
Bartók halálának második évfordulóján a rádióban fölvetette (L a jt h a  1992e. 276), s amely
ről az Ethnographia (1948) Néprajzi Hírek rovata így számolt be:

„A Néprajzi Múzeum a Bartók Béla emlékére rendezett nemzetközi zenei ver
sennyel kapcsolatban kiállítást rendezett a Zeneművészeti Főiskola földszinti és elsőeme
leti előcsarnokaiban. A földszinti előcsarnokban, két vitrinben azok az eszközök kerültek 
bemutatásra, melyekkel Bartók Béla gyűjtőmunkáját végezte. Itt voltak elhelyezve feljegy
zései, fonográfhengerei, fonográfja, stb. A középső részen a nagy tudós közéleti szereplé
seinek emlékei: kitüntetések, levelek, ifjúkori arcképek, kinevezések voltak láthatók. Az 
előcsarnok másik részében, három vitrinben a Bartók Béla által gyűjtött néprajzi anyag (ke
rámia, textília, zeneeszközök) volt elhelyezve. Az emeleten, három nagy tárlóban részben 
magyar, részben olyan idegen eredetű zeneszerszám-anyag került bemutatásra, melyekkel 
Bartók Béla foglalkozott. Itt és az egyik csatlakozó folyosón kaptak helyet Bartók Béla 
munkái, nyolc nagy tárlóban. A két, igen nagy méretű térkép egyike azokat a helyeket tün
tette fel, amelyeken Bartók Béla gyűjtött; a másik pedig azokat, ahol hangversenyezett. A 
kiállítást húsz darab nagyméretű fénykép (zeneszerszámok használatáról, táncokról, stb.) 
tette változatossá.”

Nem maradtak fenn múzeumi iratok arra a tényre vonatkozóan, hogy 1951-ben 
Lajtha munkaviszonyát akaratával ellentétben megszüntették, s a saját anyagát tartalmazó 
népzenei gyűjteményből kitiltották.17 Ő azonban ezt nem vette tudomásul, utána is bejárt he
tente háromszor, s ekkor egy tanítványi kör is kezdett kialakulni körülötte. Még ugyanebben 
az évben Kossuth-díjat kapott, majd a Népművelési Minisztérium zenei osztálya javaslatára 
évente rendszeres támogatást utaltak ki számára a Népművelési Intézeten keresztül munká
ja folytatásának finanszírozására. így alakult ki az úgynevezett Lajtha-csoport, amely éveken 
át a Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályától függetlenül működött (B e r l á s z  1984. 65-68). 
A népzenekutatás intézményes támogatásának sokéves visszaszorítása után, az ötvenes évek
ben egyszerre működött a többfős Lajtha-csoport, végre a múzeumi Népzenei Osztályt is föl
fejlesztették, s ezzel párhuzamosan 1953-tól az MTA Népzenekutató Csoport is megkezdte 
tevékenységét (Vikár 1997. 113).

Az ötvenes évek
A Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályának fellendülése Vargyas Lajos 1952-ben történt osz
tályvezetői kinevezésével kezdődött. Ekkor még a múzeumban volt Magyarország legna
gyobb s Európa egyik legjelentősebb népzenegyűjteménye (V argy a s  1952. 11). A külföldi 
érdeklődés is számottevően megnőtt, de a belföldi közönségszolgálat is ekkor érte el csúcs

17 Özvegye visszaemlékezési szerint ekkor ávós zaklatásoknak volt kitéve (Breuer 1992. 190).
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pontját.18 Tekintélyes gyűjteménygyarapodást jelentett a Népművészeti Intézet közel tízezres 
nagyságrendű támlapanyagának a múzeumba való áthelyezése, illetve ennek az intézetnek a 
múzeumba telepített úgynevezett kataszteri munkája, amelynek során ottani belső és külső 
munkatársi gárda segítségével nagyszabású népköltészeti-, zenei- és tánckataszter megvalósí
tásán dolgoztak.19 1960-ban a múzeum Népzenei Osztályán Vargyas és Rajeczky mellett te
vékenykedett Avasi Béla népzene- és Pesovár Ernő néptánckutató, s időnként részmunkaidős 
külső munkatársak is. Ugyanekkor szorgalmazta Vargyas egy hanglaboratórium felállítását 
hangtechnikussal, továbbá Halmos István népzenekutató és Martin György néptánckutató al
kalmazását. Ekkor vetik fel az Etimológiai Adattár kézirattárában található zenei vonatkozá
sú anyagok kikeresésének kérdését is (népzenei gyűjtemény iratai 23/1960; 31/1960). A sze
mélyzeti állomány fejlesztése és a szakmai sikerek ellenére Vargyas így ír emlékirataiban er
ről a korszakról: „Engem ezek a harcok [a múzeum vezetőségével] akkor már kissé fárasztot
tak, s nagy megkönnyebbüléssel vettem Kodály üzenetét, amit Rajeczky hozott meg, hogy 
Mathia Károly halálával [1961] megürült egy hely a[z MTA] Népzenekutató Csoportban, jöj
jek át oda -  ahová 45 óta állandóan illett volna kerülnöm. így végre néhány évig nyugodtan 
dolgozhattam Kodály védőszárnyai alatt.” (V a r g y a s  1993. 313.)

A Lajtha-csoport
A Lajtha-csoport munkája, bár intézményes szempontból nem tartozott ide, több szálon is ösz- 
szefonódott a múzeummal. Lajtha korábbi fonográf- és gramofonfelvételei, lejegyzései a mú
zeum tulajdonában voltak, amelyeket használnia kellett a népzenei monográfiák készítéséhez 
(L a jt h a  1954a; 1954b; 1955; 1956; 1962).20 A Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályán folyó 
zenetudományi munkáról szóló beszámolóban olvashatjuk: „az osztály munkája egy másik 
szervezethez kapcsolódik: annak a hanglemez-akciónak részére végzett gyűjtéshez, amelyet a 
Népművelési Minisztérium Lajtha László vezetésével végzett. Ennek a gyűjtésnek túlnyomó 
része hangszeres táncdarabok gyűjtése és felvétele népi zenekarok játékában. A felvételek le
jegyzése osztályunkon történik, valamint a gyűjtés és lemezakció adminisztrálása is, részben 
saját dolgozóink közreműködésével, részben ennek az akciónak dolgozó külső munkatársak
kal.” (Ra je c z k y - V argy a s 1953. 24.) így „a hanglemez-anyag és lejegyzése a Lajtha-csoporttal 
közös gondozásban” volt (népzenei gyűjtemény 23/1960). A közreműködés mégsem lehetett 
teljesen problémamentes, mert 1960 februárjában a főigazgató megbízásából egy háromtagú 
bizottság vizsgálta meg a Vargyas távozásával válságba került Népzenei Osztály helyzetét.21 A 
vizsgálat többek között megállapította: „Lajtha László csoportjával kapcsolatos jogi problé
máink megbeszéléssel és megállapodással tisztázandók” (népzenei gyűjtemény 31/1960).

Élete utolsó éveiben Lajtha ismét gyakran járt külföldre, s ezeket az alkalmakat ar
ra is felhasználta, hogy szorgalmazza a kutatás nemzetközi összefogását, ugyanakkor szívügye

18 A Népzenei Osztály kapcsolata a kulturális élettel és mozgalmi intézményekkel című számjelzet nélküli irat 1953- 
ból. Lásd még R a je c z k y - V a rg ya s  1953.

19 Vargyas Lajos: Jelentés a Népművészeti Intézet Néprajzi Múzeumban folyó, tudományos jellegű munkájáról. 1955. 
március 8-i keltezésű, számozatlan gyűjteményi irat, továbbá: POGÁNY 1953; M orv áy  1954b.

20 A  sorozat kiadását Kodály javaslatára határozta el a Magyar Zeneművészek Szövetsége (B r e u e r  1992. 
191).

21 A bizottság elnöke Sándor István, tagjai Manga János és Járdányi Pál.
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volt a kutatási szemlélet kiszélesítése a dallamrepertoár felgyűjtésétől a népzene egészének 
társadalmi jelenségként való vizsgálatáig. Az ilyenfajta kutatást antropomuzikológiának ne
vezte, s hatására több nemzetközi szaktekintély támogatta az új elnevezésnek a tudományos 
terminológiában való meghonosítását. A csoport gyűjtőmunkája távollétében is folytatódott 
helyettese, Tóth Margit vezetésével, aki már 12 éve tevékenykedett mellette (L a jth a  1992a. 
302). 1963-ban bekövetkezett halála után a csoport beolvasztásával élesztették újra a múze
um Népzenei Osztályát, amelynek vezetője Tóth Margit lett: „1963 decemberében a Népraj
zi Múzeum Vezetősége átvette a Csoport tagjait, anyagát, felszerelését és a nagymúltú nép
zenei osztály tevékenységét ezzel 1964. január 1.-vel újra elindította” (népzenei gyűjtemény 
12/1964). Bodrogi Tibor főigazgató a minisztériumhoz intézett levelében írja: „a Lajtha-cso- 
port átvételével kapcsolatban a rendelkezésünkre álló hitel 1964-től a Néprajzi Múzeumnál 
nyert előirányzást. A Néprajzi Múzeumnál a népzenei gyűjtést ugyanolyan módszerrel foly
tatjuk, mint a Művelődésügyi Minisztérium Színházi és Zenei Főosztályánál.” (Népzenei 
gyűjtemény 4/1964.) A múzeumba való integrálás pillanatában a Lajtha-csoport segédsze
mélyzettel együtt 12 főből állt, s egy ideig még a múzeumtól függeden, közvetlen miniszté
riumi alárendeltségű költségvetéssel rendelkezett, amelyből gyakran a nem zenei jellegű mú
zeumi munkát is támogatta.22

Az akadém iai népzenekutatás árnyékában
Tóth Margit az 1964-1979 közötti időszakban vezette a Népzenei Osztályt, 1956-ban Ko
dálynál szerzett zenetudomány-népzenekutató szakos zeneakadémiai végzettséggel, illetve a 
Lajtha-csoportban kiérlelt gyűjtői-lejegyzői tapasztalattal. Ebben az időben dolgozott itt töb
bek között belső vagy külső munkatársként, hosszabb-rövidebb ideig Pesovár Ernő, Sárosi 
Bálint, Erdélyi Zsuzsanna, Lányi Ágoston, Domokos Pál Péter, Paksa Katalin, Tari Lujza, 
Sztanó Pál és mások. Ez a Néprajzi Múzeum keretében folytatott zenetudományi munka 
utolsó jelentős műhelye, amely az akadémiai kutatócsoport fokozatos erősödésével, a múze
umi munkatársak áthívásával az utóbbi két évtizedben rohamosan vesztett jelentőségéből. 
Tóth Margit és a külső munkatárs Domokos Pál Péter kivételével a fentiek közül mindannyi
an az MTA Népzenekutató Csoport munkatársai lettek (Erdélyi Zsuzsanna a Néprajzi Ku
tatócsoporté) -  vagy már múzeumi működésük alatt is főállásban azok voltak amely 1974- 
től beolvadt az újonnan létrehozott MTA Zenetudományi Intézetbe. A történtek jobb meg
világítása érdekében vessünk rövid pillantást a két intézmény kapcsolatának alakulására.

A Magyar népzene tára szerkesztésére Kodály vezetésével 1949-ben létrehozott ku
tatói gárda 1953-ban alakult át az MTA Népzenekutató Csoportjává. A népzenei összkiadás 
megkezdése óta a Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályának éves munkabeszámolóiban ál
landóan szerepelt ennek a munkának a rendszeres támogatása (népzenei gyűjtemény 
23/1949; R a je c z k y  1952. 483; V ik á R 1997. 113). „Amíg a magyar népzene központi kér
dése, a nagy kiadvány befejezve nincs, az osztály munkája természetesen szoros kapcsolat
ban áll az akadémiai csoport munkájával” -  olvashatjuk Rajeczky és Yargyas beszámolójá
ban, ahol ugyanakkor azt is leszögezik: „Népzenekutatásunk állandó intézménye a Népraj
zi Múzeum Népzenei Osztálya. Hatalmas munkát végez jelenleg a Tudományos Akadémia 
népzenei csoportja is [...] ez a munkacsoport kizárólag ennek a kiadványnak a megvalósítá-

22 Erdélyi Zsuzsanna szíves szóbeli közlése.
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sára jött létre és addig áll fenn, amíg az utolsó kötet is el nem hagyja a sajtót.” 
(Rajeczky-Vargyas 1953. 23-24.)

Hat év múlva viszont már arról számolnak be, hogy az „MTA I. Osztálya 6000 Ft. 
céltámogatásban részesítette osztályunkat, hogy őrzésünkre bízott, pótolhatadan értékű fonog
ráf-felvételeket (Vikár, Bartók, Kodály, Lajtha és mások magyar gyűjtését, Bartók román, szlo
vák és török gyűjtését) teljes pusztulása előtt magnetofonra és pyral-lemezre átjátsszuk. Mivel 
múzeumunknak nincs megfelelő technikai személyzete, külső munkaerővel végeztettük el a 
feladatot (ugyanavval, aki az Akadémiai Népzenekutató Csoport hasonló munkáit is végzi).” 
(Népzenei gyűjtemény 71/1959.) Tehát időközben ott is elkezdődtek az archivális munkála
tok. Ez a profil azonban egyelőre továbbra is elsősorban a múzeumhoz tartozott. 1968-ban 
egy szakbizottság megállapította: „fő feladat a romlandó anyagra, fonográfhengerekre, magne
tofonszalagra felvett népzenei felvételek tartós megőrzésre alkalmas lemezmatricákra való át
játszása. Ezt a feladatot is a Népzenei Osztály sajátos munkájának kell tekinteni: rá vár az MTA 
Népzenekutató Csoport válogatott felvételeinek matricára való átjátszása is, melyek ugyancsak 
az osztályon fognak megőrzésre kerülni.”23 Ugyanakkor fontosnak tartják hangsúlyozni a mú
zeumi specifikumokat: „A kutatás fő témái hangszeres zene, parasztzenekarok és cigányzene- 
karok vizsgálata. Ez sajátos, önálló kutatási feladata az osztálynak, mivel ebben a témakörben 
az MTA Népzenei Kutatócsoportja hasonlóan rendszeres kutatómunkát nem végez.”24

Az ötvenes-hatvanas években a Néprajzi Múzeum még többfős Népzenei Osztá
lyán néptánckutatás is folyt, a gyűjteményhez filmarchívum és tánclejegyzések is tartoztak. 
Hosszabb ideig Pesovár Ernő dolgozott itt, részmunkaidősként Lányi Ágoston, s mint láttuk, 
Martin György alkalmazását is szorgalmazta Vargyas, de sikertelenül. A múzeumi kutatásnak 
ez a területe teljesen megszűnt, miután 1970-ben Pesovár Ernő is az akadémiai népzeneku
tató csoport 1965 óta működő néptánckutató részlegéhez csatlakozott (Martin 1977.165 1. 
lábjegyzet). Ugyanígy maradt gazdátlanul a múzeumon belül a szakrális népi szövegemlékek 
kutatásának munkája is Erdélyi Zsuzsanna távozása után. A kilencvenes évek elején Lovász 
Irén kulturális antropológiai megközelítésből foglalkozott újra ezzel a tematikával, de szer
ződését hamarosan megszüntették.

A hetvenes évek egy része a Néprajzi Múzeum Kossuth térre való költöztetésének 
nehézségeivel telt el. 1980-tól Tóth Margit a kairói Kopt Intézet meghívására Egyiptomba tá
vozott, ahol ma a kopt zene nemzetközileg elismert legjelesebb szakértője. 1979 szeptembe
rétől az elsősorban zene- és hangszertörténeti érdeklődésű Gábry György vette át a gyűjte
mény kezelését, amely akkor szavai szerint a „holtpont állapotában találtatott”, s amelynek 
akkori „ellátottsága, minden tekintetben, minimálisnak mondható” volt.25 A nyolcvanas évek
ben Gábry egymaga próbálta ellátni az előző évtizedek félbemaradt feladatait a különálló 
osztály jellegétől megfosztott, az Etimológiai Adattárba beolvasztott és személyzeti állomá
nyában minimalizált (1 fős) népzenei gyűjteményben.26 A korszak jelentősebb eseményét az

23 Nem tudunk arról, hogy bármilyen MTA Zenetudományi Csoportnál keletkezett archivális hangzó
anyag a múzeumba került volna matricázásra és megőrzésre.

24 Lásd az 1. lábjegyzetet.
25 Gábry György 1981. május 21-i keltezéssel írt feljegyzése az Etimológiai Adattár számára, a népzenei 

gyűjtemény ellátottságáról (számozatlan gyűjteményi irat).
26 LánCZOS 1982; Gábry György munkabeszámolója a z 1985-as évben (1983. december 13-i számozatlan gyűj

teményi irat).
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1981-ben rendezett Ázsiai hangszerek című kiállítás jelentette. Az 1984. évre készített munka
tervét Gábry ezzel a kijelentéssel zárja: „a népzenei gyűjtemény (gyűjtemények) helyzete és 
jövője megoldatlan”.27 1987-ben viszont a viaszhengerek magnetofonszalagra való átjátszása 
terén mutatkozó hiányokra keres megoldást, főleg azért, mert az MTA Zenetudományi Inté
zet a fonográfos gyűjtések tekintetében „rendszeresen hozzánk utasítja az egyes kutatókat”.28

Ez év végétől Birinyi József részmunkaidős alkalmazásban vette át a gyűjtemény 
kezelését, egy ideig azonban még Gábryt is tovább foglalkoztatták. 1990-ben elkészül a hang
szerek állapotának felmérése. A gyűjtemény munkatársainak köre egy ideig a teljes munka
idős Lovász Irénnel bővült, aki kulturális antropológiai szemlélettel, elsősorban a szakrális 
kommunikáció kérdéskörével foglalkozott, ugyanakkor jelentős gyűjteményrendezési munkát 
is végzett. Szintén részmunkaidősként kapcsolódott be ekkor a munkába Gelencsér Ágnes, 
aki főleg az újabban gyűjtött anyag lejegyzésében segédkezett.

1994-től Pávai István került a csoport élére, amely rövid ideig újra osztályként mű
ködött, az Ethnológiai Adattár főosztály keretében. Ekkor indult be az egyes gyűjteményi 
egységek számítógépes nyilvántartási rendszereinek kialakítása, amelyek többsége a speciális 
zenei ismeretek miatt nem volt megoldható a múzeum központi Nyilvántartási Osztálya ál
tal. A múzeum költségvetési gondjainak halmozódásával azonban a munkatársak szerződése
inek megújítása rendre elmaradt, így a múzeum belső szerkezetének átalakításával a Népze
nei Osztály 1997. július 1-jétől ismét megszűnt, s egyetlen muzeológussal elkülönített gyűj
teményként működött tovább az Ethnológiai Adattár keretében.

1998. szeptember 1-jétől Pávai István főállásban az MTA Zenetudományi Intézet
be került, de a múzeumi népzenei gyűjteménnyel részmunkaidőben, Pálóczy Krisztina segéd
muzeológus közreműködésével napjainkig foglalkozik. Sok év után először 1998-ban jelent 
meg a gyűjtemény anyagából kottás kiadvány, az erdélyi Aranyosszék népzenei monográfiá
ja, amelyhez hangzó CD-mellékletet is készítettünk ( D e m é n y  1998). Az általános teendők 
mellett a jelenlegi feladatok közé tartozik a fonográfhenger-gyűjtemény CD-lemezekre való 
mentése, amely kétharmad részben már elkészült, s megkezdődött a gramofonlemez-gyűjte- 
mény hasonló átírása is. Minkét esetben megfelelő számítógépes adatbázis is készül, amely 
megkönnyíti a visszakereshetőséget. Ugyancsak történtek kezdeményezések a népzenei gyűj
temények, illetve azok nyilvántartásának internetes publikálására is.

A hangszergyűjtemény
A gyű jtem ény  ö ssze té te le  A Nemzeti Múzeum hangszergyűjteményének

körvonalai 1846-tól kezdtek kialakulni, önálló 
kollekció rangjára viszont csak 1902 körül emel

kedett. Az 1850-es években, a kuruc romantika hatására fellendülő tárogató- (töröksíp-) gyűj
tés nyomán olyan hangszerek is kerültek a gyűjteménybe, amelyek részben „népi” használa
tát feltételezni lehet. Gábry György írja: „A tárogatónak a 17. század az igazi virágkora. A há
borúk miatt a művészi kedvtelés a várakba, udvarházakba szorult. Sok adat van arról, hogy a

27 Gábry György: A népzenei gyűjtemény 1984-es munkaterve (1983. december 13-i számozadan gyűjteményi 
irat).

28 Gábry György: Jelentés a múzeumi fonogramm-anyag helyzetéről (1987. augusztus 7-i keltezésű számozadan 
gyűjteményi irat).
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tárogató, ill. más nevén töröksíp, ekkor már nemcsak tábori hangszer volt, hanem a korabeli 
élet minden területén jelen volt.” (Gábry 1998. 12.) Ugyanezt mondhatjuk a Schunda cég ál
tal 1927-ben a Nemzeti Múzeumnak adományozott közel száz régi hangszer egy részéről, 
különösen akkor, ha a népzene és a népzenélés fogalmát kissé tágabb értelemben vesszük. 
Ezeket a hangszereket viszont akkor és később is történeti hangszereknek tekintették, és ek
ként kezelték (Gábry 1969. 5-7).

A későbbi Néprajzi Múzeum létrejöttében kulcsszerepet játszó legjelentősebb tárgyi 
gyűjtemények kezdettől tartalmaztak „valódi” népi hangszereket is. Xántus János 1869-1870 
között végzett kelet- és délkelet-ázsiai gyűjtésének anyagában például 90 hangszer, illetve hang
szeralkatrész található. Gróf Zichy Jenő oroszországi és kelet-ázsiai expedíciója nyomán a Ma
gyar Nemzeti Múzeumba került tárgyak között szintén vannak zenével kapcsolatos tárgyak, s 
ezekből az 1899-ben rendezett kiállítás bemutatott osztják sámándobokat, csontdorombot, két- 
húrú hegedűt, hárfaféléket és énekszámláló pálcikákat (E t h n o g r a p h ia  1899a. 167).

A hazai hangszerek gyűjtése később és lassabb ütemben kezdődött el. Igaz, Xán
tus még 1872-ben, a következő évi bécsi világkiállításra javasolt „magyar népismei kiállítás” 
leírásában a népi műveltség gyűjtendő tárgyi világának egyik kategóriájaként a hangszereket 
is szerepeltette: „mindenféle népies zeneszerek, mint például furulyák, sípok, dudák stb.” 
(XÁNTUS 1872. 267; idézi Sándor 1953. 327-328). Vikár Béla 1893-ban a „milleniumi nép
rajzi gyűjtés” tárgykategóriái között szintén szerepeltet hangszereket is: „a zenei szerszámok, 
a pásztorok kürtje, sípja stb.” (Vikár 1893. 91). Ezzel együtt a jelenlegi népzenei gyűjte
ményben található hangszerek közül mindössze 38 darab van, amely 19. századi szerzemény, 
és a korabeli Magyarország területéről származik. (Nem számítottam ide a más gyűjtemé
nyekben található hangszereket, amelyeknek kigyűjtése a nyilvántartás jelenlegi állapotában 
nem megoldható, illetve azokat a 19. században készült hangszereket, amelyek 1900 után ke
rültek a múzeumba.) Ez részben azzal is magyarázható, hogy akkortájt nagyobb volt az ér
deklődés az „egzotikus”, távoli országokból eredő tárgyak iránt. Bátky Zsigmond jegyzi meg 
a múzeum 19. századi történetének taglalása közben: „A hazai anyag egybegyűjtéséhez hiány
zott a kellő megértés, s ebből kifolyólag az anyagi támogatás.” (Bátky 1929. 5.)

A 19-20. század fordulója körüli évtizedekben tevékenykedő nem zeneszakos 
néprajzosok a kutatásaikkal kapcsolatos zenei vonatkozásokat is gyakran rögzítették. Például 
Reguly Antal A palóczok ethnographiájábm zenés-táncos témájú adatokat is följegyzett (Reguly 
1994. 152-153). Bátky a vidéki néprajzi múzeumok szervezéséhez nyújtott útmutatójában 
külön fejezetet szentelt a zenének, ugyanakkor további zeneszerszámok, jelzőhangszerek, 
zajkeltő eszközök, tánckellékek találhatók a gazdálkodásról, pásztorkodásról, vadászatról, 
gyermekjátékokról, népéletről (népszokásokról) szóló fejezeteiben, a szobabútorzat része
ként pedig cancionale (vallásos énekeskönyv) is szerepel (Bátky 1992. 54-55, 89-91, 102- 
103, 126-132, 145-146, 150-151, 155, 157, 309-319). Akárcsak a többi tárgy esetében, a 
hangszerek vonatkozásában is fontosnak tartotta a Kárpát-medencében élő népek hagyomá
nyainak párhuzamos kutatását. Gunda Béla írja róla: „törekvése megfelel azoknak az elgon
dolásoknak, amelyek a modern antropológia kívánalmai” (Gunda 1990. 74). Útmutatójában 
tesz azonban néhány olyan megállapítást a magyarság népi hangszeres hagyományairól, ame
lyek a népi kultúráról Herder nyomán kialakult szemléletmód bélyegét hordják magukon, 
egyébként összhangban a korabeli nemzetközileg általános felfogással: „Népi hangszerünk 
nincs sokféle, de a mi van, az csaknem kivétel nélkül primitiv, miként népéletünk is, tehát 
néprajzilag becses [...] Hogy volt-e valamikor saját nemzeti, vagy mondjuk, Ázsiából hozott
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zeneszerszáma, nem tudjuk, ha volt is kiveszett; az, a mi itt-ott ma a kezén van idegen köl
csönzés.” (B á t k y  1992. 313; vö. Sárosi 1996. 5.) Ez a megközelítés határozta meg egy ideig 
a múzeumba begyűjtendő hangszerek körét.

Kezdetben még Bartók is hasonló módon gondolkodott. 1911-ben írja: „Természe
tesen csak népies hangszeren előadott, parasztkezekből származó zene érdekel bennünket. Né
pies hangszereknek vesszük általában véve azokat, melyeket falun maguk a parasztok készí
tenek, anélkül, hogy valamilyen mesterséges gyári hangszert utánoznának.” (BARTÓK 1966b. 
60.) Később így pontosít: „Népi hangszereknek a szó szorosabb értelmében azokat tekintjük, 
melyeket a parasztok sajátkezűleg készítenek és amelyek a parasztosztályban huzamosabb 
ideig és nagyobb területen el vannak terjedve. A magyar parasztoknál e század első két évti
zedében a következő népi hangszerek voltak még használatban: citera, forgólant, furulya, du
da, kanásztülök. Ezenkívül adatokat kaptunk arra vonatkozólag, hogy régen a doromb, tilin- 
kó és havasi kürt is el volt terjedve.” (B a r t ó k  1966c. 358.) Látható, hogy a falusi cigányze
nészek hangszerei (hegedű, brácsa, cimbalom, klarinét, bőgő) s még egy sor más hangszer 
nem szerepel a felsorolásban. Viski Károly is hasonló szemlélet alapján határozta meg A ma
gyarság néprajzában a hangszerekről szóló alfejezetben tárgyalandó instrumentumok körét 
(V is k i 1933c). Ugyanannak a kiadványnak az utolsó kötetében Kodály viszont már így fogal
maz: „A nép kezén találunk magakészítette hangszereket [...] és gyári hangszereket [...] Ma
gakészítette hangszereken is játszhat műzenét, viszont gyári hangszereken is hallhatunk nép
zenét.” (K o d á l y  1937. 61.)

A Néprajzi Múzeum 1924. szeptember 14-én elkezdett és 1925. október 31-én be
fejezett költözködése után az anyagot úgy rendezték el, hogy az két részből álljon. „Az egyik 
és sokszorosan nagyobb, a tudományos búvárkodásra szánt rész, mely raktárszerűen kezelte
tik (jelenleg a földszinten, alagsorban és padláson), a másik a közönség számára szánt rész.” 
Utóbbinak részletes elrendezését Bátky írja le, ahonnan kiderül, hogy a hangszerek ebben a 
kiállítási részben igen nagy szerepet kaptak, részben önálló hangszervitrinekben, részben a 
népélet bizonyos tematikus tárgyegyütteseiben (például pásztorkodás) integrálva (BÁTKY 
1929. 6-7, 13, 39-43, 47-48, 50-56, 58, 60, 66-70, 74-75).

A két világháború közötti időszakban a múzeum Néprajzi Tárának már gazdag 
hangszerállománya volt, az adatok feltárásának jelenlegi szakaszában azonban még nem tud
juk világosan megállapítani, hogy ezek külön gyűjteményként való kezelésére, gondozásuk
nak állandó jelleggel zene szakos munkatársra való bízására mikor került sor. Bátky 1927-ben 
írja, hogy a folklórarchívum kéziratai számára fenntartott egyik üres szekrényt „Lajtha kollé
gánk kijavításra váró hangszerekkel tömte meg” (B á tk y  1927c. 127). Dincsér a múzeum 
hangszergyűjteményére hivatkozik, amikor hangszereket idéz 1943-ban megjelent tanulmá
nyában, s nemcsak Kárpát-medencei, hanem európai, sőt afrikai tárgyak esetében is ( D in c s é r  
1943. 66-68. kép). A második világháború utáni, változóan 1-2 személyes (Lajtha, Rajeczky) 
Népzenei Osztály gondjait sorjázó emlékirat a gyűjtemény pontokban foglalt felsorolásakor 
nem említi a hangszereket (népzenei gyűjtemény 14/1950). A Vargyas vezette Népzenei 
Osztály első évében (1952) a Mit találunk a Néprajzé Múzeum Népzenei Osztályán című értesítés 
szintén nem szól hangszerekről (Va r g y a s  1952). Egy évvel később az osztály munkatársai ci- 
terakészítők munkájához nyújtanak szakmai segítséget.29 1960-ban már 450 beleltározott

29 A Népzenei Osztály kapcsolata a kulturális élettel és mozgalmi intézményekkel című, 1953-as keltezésű számjelzet
nélküli gyűjteményi irat
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hangszerről számolnak be, s ekkor a hangszerraktár gondozását, új darabok beszerzését, a 
hangszerek tudományos feldolgozását Avasi Béla feladatai közé sorolták. Ugyanebben az év
ben „az Osztályvezetői Értekezlet tisztázza a múzeum különböző osztályain elszórt európai 
és primitív hangszerek egy gyűjteménybe foglalásával kapcsolatos elvi kérdéseket” (népzenei 
gyűjtemény 23/1960; 31/1960).

A hangszergyűjtemény fejlesztésének, szakszerű feldolgozásának, kiállításokban 
való folyamatos bemutatásának legtermékenyebb időszaka a hatvanas évektől következett 
be, amikor gondozását Sárosi Bálintra, a téma nemzetközileg elismert legjelesebb magyaror
szági kutatójára bízták, aki minden tárgyról szakszerű leírókartont készített (népzenei gyűj
temény 40/1970). Ugyanakkor az ország egyetlen számottevő hangszergyűjteménye tette 
lehetővé Sárosi számára, hogy a magyar népi hangszerekről szóló monográfiáját megírja, s 
a nemzetközi hangszermonográfia-sorozat, a Handbuch der europäischen Volbmusikinstrumente 
első köteteként közzétegye (Sá r o si 1967; lásd még Sá r o si 1973; 1976; 1980; 1996). Ugyan
ebben az időszakban számos jelentős hangszerkiállítás szervezése is kapcsolódik az osztály 
munkájához.30

A többszöri költöztetés, kiállításokban való szerepeltetés, kölcsönzés gyakran oko
zott rongálásokat. A hangszereket hosszú ideig muzeológiai szempontból alkalmatlan helyen 
tárolták (népzenei gyűjtemény 20/1965; 13/1968), jelenleg a népzenei gyűjtemények közül 
viszonylag a legmegfelelőbb módon vannak elhelyezve. Jelenleg ez a gyűjtemény 984 hang
szert, illetve hangszeralkatrészt tartalmaz, amely a külön gyűjteményi egységet nem képező, 
a népzenei hangrögzítés korai szakaszának technikai módozatait dokumentáló, már nem 
használható műszaki eszközökkel együtt eléri az ezret.

Bár szinte minden kiállításban használtak hangszereket is, igen régóta nem volt a 
Néprajzi Múzeumban speciális hangszerkiállitás. A magyar nép hagyományos kultúrája című állan
dó kiállításnak is csak a felújított változatába került be egy kisebb hangszercsoport, s többszö
rös inszisztenciára sem sikerült elérni, hogy az idejében leadott feliratokat a tárlóban akár 
utólag is elhelyezzék. A kiállítás katalógusa említést sem tesz hangszerekről, nemhogy fényké
peket közölne róluk (S e l m e c z i K ovács -  Szacsvay  1997). Az MTA Zenetudományi Intézet
1969-ben létrehozott Zenetörténeti Múzeumának állandó kiállításában viszont jóval nagyobb 
számban szerepelnek a Néprajzi Múzeumtól kölcsönzött hangszerek. Itt vannak kiállítva a 
gyűjtemény legrégebbi és legreprezentatívabb darabjai, mivel a Zenetörténeti Múzeum saját 
népihangszer-gyűjteménye nem számottevő. Ennek a kiállításnak a katalógusában részletes el
igazítást találunk minden egyes tárgyról, fényképeken láthatjuk viszont a Néprajzi Múzeum 
hangszereit, sőt a katalógus anyaga az interneten is elérhető (B a r a n y i 1996. 49-60).31

A fonográfhenger-gyűjtem ény
Edison 1877-ben találta föl a gépi hangrögzítés első eszközét, a mechanografikus elv alapján 
működő fonográfot, amelyet később Bell és Tainter fejlesztett tovább, majd 1885-ben szaba
dalmaztatott graphophone néven (R o w l e y  1981. 132). Ma nem tudjuk pontosan meghatá
rozni, hogy mikor és minek a hatására született meg a hazai fonográfos népzenegyűjtés ötle

30 A Népzenei OszUély-Lajtha Goport tudományos tevékenysége 1964-től 1967-ig s további tervei című számozatlan, 
1968. március 2-i keltezésű gyűjteményi irat.

31 Az internetes változatot szerkesztette Pávai István (lásd: http://www.zti.hu).
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te, s Vikár Bélának mikor jutott tudomására az, amire később maga is hivatkozik, hogy e 
hangrögzítő eszköz kezdedegesebb, lábbal hajtott változatát az amerikai Fewkes már 1889- 
ben használta az új-mexikói cunyi indiánok körében végzett népzenei gyűjtésre (V ik á r  1943. 
89).32 Tény, hogy Herrmann Antal már 1890-ben ezt írja egy fotókiállítás kapcsán: „az 
ethnographiának általán, ha valóban exact tudomány akar lenni, fel kell használnia a techni
ka legújabb vívmányait. A dialektológia, a népnyelvi hagyományok tanulmányozása általán 
csak akkor fog valóban biztos és objectiv alapra helyezkedni, ha phonographszerü készülé
kekkel foghatjuk fel a népnyelv és népzene hangját, amint photographiákban fixirozzuk a 
néprajzi tárgyakat.” ( H e r r m a n n  1890b. 57.) Ugyanazon évben Herrmann Antal konkrétabb 
javaslatról értesíti az Ethnographia olvasóit: „A magyar népzenehagyomány megmentése és 
megőrzése iránt figyelemre méltó indítványt terjeszt bizalmasabb körök elé Pungur Béla ko
lozsvári távirótíszt. Azt ajánlja, a mit mi is megpendítettünk az »Ethnographia« I. füzetében 
(57.1.), hogy a népdalok országszerte fonográffal fogandók fel s annak alapján teendők hang
jegyre. E célra külön társaságot vél alakítandónak Budapesten; a költségek gyűjtésekkel vol
nának beszerzendők.”(HERRMANN 1890c. 162.)

Gergely Pál így emlékszik a kérdéssel kapcsolatban Vikártól szóban hallottakra: „A 
szerkesztésében kiadott Gyorsírászati Lapok 1890. évi 3. számában megjelent Rónay Károly 
előadása: »Edison fonográfja és a gyorsírás jövője« címmel, s ebben vigasztalta a »beszélőgép« 
miatt aggódó kollégákat, hogy a gép nem konkurálhat a stenográfiával! A gyorsíró ugyanis se
gédeszköze, a súlyos masina nélkül, a puszta ceruzájával örökíti meg a bármily hosszú beszé
deket, és nem kellenek drága viaszhengerek a szöveg megörökítéséhez. Vikár ekkor még nem 
gondolt rá, hogy népdalt is lehetne fölvenni e hengerekre, de később újból elővéve Rónay 
cikkét elismerte -  mint nekem is mondta 50 év múlva -: ez a »vigasztaló« cikk »dugott bol
hát a fülébe«, s így négy év múlva maga is csináltatott egy Edison-féle gépet egyik pesti mű
szerésznél.” (G e r g e l y  1971. 413.)33

A fonográfos népdalgyűjtés ödetéhez vezető együttgondolkodás másik előzményét 
képezte Káldy Gyula 1892-ben kiadott kurucdal-gyűjteményének Vikár Bélára tett hatása, aki 
az alig néhány éves Magyar Néprajzi Társaság főtitkáraként annak titkárával, Herrmann An
tallal együtt felkereste Káldyt, s velük egyetértésben úgy vélekedett, hogy „nemcsak kuruc, 
hanem mindenféle más dalok még sűrűn élnek a nép ajkán országszerte. Mindezeket érde
mes volna pontosan, kataszterszerüleg felgyüjteni és ugyanúgy kiadni, mint a kuruc dalokkal 
történt. Nemcsak a szövegeket, hanem a dallamokat is le kellene jegyezni.” (V ik á r  1943. 88.) 
Vikár a Magyar Néprajzi Társasághoz fordult: „Indítványoztam a választmány előtt, hogy az 
eddigi gyűjtések kiegészítése, de főkép a már ismeretes népköltési szövegekhez tartozó dal
lamok megmentése végett új és rendszeres gyűjtés történjék. Az eszmét választmányunk egy
hangúlag elfogadta, s a vezetéssel az indítványtevőt megbízta. A néprajzi társaság helyzete 
azonban eleve is lehetetlennek tüntette föl azt, hogy a szükséges költségeket társaságunk te
remtse elő.” (V ik á r  1901. 133.)

Herrmann Antal 1907-ben fogalmazott visszatekintése az ügy további részleteit vi
lágítja meg: „a népzenei kincsek gyűjtését 12 évvel ezelőtt, az akkor még fiatal agilis Magyar

32 Fewkes gyűjtését lejegyezte és 1891-ben a Journal of American Archeology and Ethnology című folyóirat
ban közreadta B. J. Gilman, a Haward Egyetem tanára (V o ll y  1959. 30-31; Ra je c z k y  1976. 334).

33 A műszerész neve két hivatkozásban különbözőképpen szerepel: Rákóczi Izidor (Gergely 1947. 82), 
illetve Rákóczi Jakab (V o l l y  1959. 31).
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Néprajzi Társaság vette kezébe. Kiindulva abból, hogy a melódiák még jobban elvesznek, le
gyenek azok bár lírai dalok, vagy elbeszélő fajtájú költemények kisérő dallamai, vagy táncnó
ták, bizottságot küldött ki, mely el is készített egy beható munkálatot. Mintegy 4-5 nyomta
tott Ívnyi emlékirat volt ez, melyet a társaság választmányi ülésén Yikár Béla főtitkár bemu
tatván, azt egyhangú lelkesedéssel fogadták el és egyben kimondották, hogy a főtitkár meg- 
bizatik annak átadásával a közoktatási miniszter kezéhez.” ( H e r r m a n n  1907. 15.) Az emlék
iratot Sztankó Gyula közreműködésével szerkesztették, majd Vikár adta át Volf György vá
lasztmányi taggal együtt gróf Csáky Albin kultuszminiszternek,34 amelyben arra kérték, hogy 
küldjön „képzett zenészeket a magyarlakta vidékekre s gyűjtéssé fel a nép ajkán még élő ré
gi és újabb dalokat, melódiákkal együtt”. A miniszter anyagi fedezet hiányára hivatkozva el
utasította a javaslatot („a hangjegy drága, a bankjegy pedig kevés” -  Vikár utólagos megfogal
mazása szerint), pedig a tiszaeszlári per védőügyvédéként nemzetközi hírnévre szert tett Eöt
vös Károly, a reformkori liberalizmus képviselője is felszólalt ez ügyben az országgyűlésben 
(V ik á r  1901. 133; 1907. 6).

A kérelmezők a következő kultuszminiszter, Wlassics Gyula bársonyszékbe való 
kerüléséig35 kellett hogy várjanak ahhoz, hogy újra előterjeszthessék elképzeléseiket (V ik á r  
1907. 5), amelyeket időközben maguk is újragondoltak. Vikár rájött arra, hogy „iskolázott ze
nésztől alig lehet várni a néphagyománynak érintetlen fölvételét, hacsak külön és alaposan ki 
nincs tanítva a népköltési gyűjtésre. Ilyen erőkkel pedig mi nem rendelkeztünk, és ha rendel
keztünk volna is, nem tudtuk volna őket megfizetni [...] S valamint az emberek és tárgyak ké
pét tudományos vizsgálat céljaira inkább fotografikus hűséggel megrögzítve kívánjuk bírni, 
mintsem egy művész egyéni felfogásának tükrében: úgy kínálkozott a szóban vagy dalban élő 
néphagyomány gyűjtésére szerintem a szakzenészek helyett a hangírógép, a fonográf alkal
mazásba vétele, annál is inkább, mert ily módon a folklorisztikai cél elérését egyesíthetőnek 
véltem azon egyéb fontos érdekek szolgálatával is, melyekkel az ily gyűjtés kapcsolatos. Me
chanikailag összeszedni és hamisítadan mivoltában készen idehozni az élő népnyelvi és nép
zenei anyagot bármely irányú vizsgálódás számára: ez volt szerintem a fonográf útján megol
dandó feladat.” (V ik á r  1901. 134.)36

Az előző miniszteri elutasítás tanulságait leszűrve Vikárék jóval szerényebb kérés
sel járultak Wlassics elé 1896 októberében, nevezetesen egyetlen fonográf megvásárlását kér
ték a néprajzi társaság számára, amelyet egy héten belül meg is kaptak. „A gyűjtést, bízva a 
miniszter jóindulatában, és alkalmasabb vállalkozókat egyelőre nem találván, én magam kez
dettem meg, és pedig már előbb, ugyanazon év decemberében, a nagy magyar Alföldön. Bor- 
sodmegye mezőcsáti járásában” -  írja Vikár (V ik á r  1901. 134).37 Még egy fontos szempont

34 Gróf Csáky Albin 1888. szeptember 22-től 1894. június 10-ig volt kultuszminiszter, az emlékirat átadá
sa tehát 1894-ben történhetett.

35 Wlassics kultuszminisztersége 1895 januárjában kezdődött, különböző vélemények szerint 6-án ( H e r r 

m a n n  1907. 15), 15-én (V o l l y  1959. 31; M a g y a r  é l e t r a jz i l e x ik o n  II. Budapest, 1969. 1049), és 
utóbbi forrás szerint 1903. november 3-ig tartott.

36 A szakzenészek néprajzi képzedensége akkoriban ismert probléma volt a folklórral és népélettel fog
lalkozók körében. Amikor Serly Lajos operettkomponista és karmester 1895-ben Magyarország dalokban 
címmel lapot akart kiadni, s ehhez népdalgyűjtésre kért támogatást, a Zeneakadémia Jankó Jánostól 
kért néprajzi szempontú véleményezést. Jankó leszögezte, hogy a zenei szaktudás mellé „ethnographi- 
ai módszer és kritika kell” (NMI 147/1895).

37 Az első fonográffelvétel datálásával kapcsolatos problémákról lásd: Sebő 1994.
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miatt volt ő a legalkalmasabb személy abban a pillanatban a munka megkezdésére. Vikár fő
állásban akkoriban parlamenti gyorsíróként dolgozott, ahol a Gabelsberg-Markovits-féle 
gyorsírás maga által továbbfejlesztett változatát alkalmazta (G e r g e l y  1947. 82; 1971. 412- 
413). Ezt a tudását kamatoztatta a népköltészeti szövegek följegyzése során is: „a folklorista 
gyűjtés nem lehet el azon eszköz nélkül, mely a legrövidebb idő alatt a legtöbb szöveg le
jegyzésére képesít és egyszersmind lehetővé teszi, hogy a közlőt előadásában meg ne állítsuk, 
értem a gyorsírást, még pedig ennek nem mindennapi mértékét. Csakis ennek az eszköznek 
köszönhetem, hogy már első gyűjtésem során magából Somogyból 60 mesét írhattam le szó 
szerint, köztük nem egyet, melynek tárgya ugyanaz, csak közlője más, a melyek tehát szépen 
feltüntetik azt a jelenséget, hogy ugyanazon néphagyomány, ugyanazon a helyen, vagy tő
szomszédos helyeken, más-más egyének ajkán mennyire különböző lehet az előadás módjá
ban érvényesülő egyéni sajátságok miatt.” (V ik á r  1899. 26.) Hátránya volt Vikárnak, hogy 
nem rendelkezett olyan zenei szakképzettséggel, hogy maga jegyezhette volna le a dallamo
kat is, ezért azok „kőtára tevésével” a múzeumban dolgozó zenei képzettségű Kereszty Ist
vánt bízták meg.38

Wlassics később is figyelemmel követte a fonográfos népzenegyűjtés eredményeit, 
s ő nyújtott segítséget azon a téren is, hogy a gyűjtött anyag a Nemzeti Múzeum Néprajzi Tá
rában kerüljön elhelyezésre. A múzeum részéről ezt az akkori igazgató, Szalay Imre támogat
ta, aki néhány évvel korábban már készséggel átvette Vikár Béla Finnországból hozott nép
rajzi tárgygyűjteményét, amely egyebek mellett hangszereket is tartalmazott (M u n k á c s i 
1896. 4; V ik á r  1943. 89). Akkoriban egy darab nyers henger 1,5 Ft-ba került, s Vikár maga 
vásárolta meg. A gyűjtést saját költségén végezte, majd a 2-4  dalt tartalmazó hengereket a 
múzeum darabonként 5 Ft-ért vette át a gyűjtőtől, aki azonban köteles volt „a kifogástalan 
fonogrammon kívül az illető népdal teljes provenientiáját, továbbá szövegét az Osztálynak 
beszolgáltatni, mely azt tetszés szerint és gyűjtő tulajdonjogának megsértése nélkül, bármikor 
felhasználhatja és saját közlönyében ki is adhatja”. A múzeum vezetősége ugyanakkor azt is 
leszögezte, hogy „e célra évenként legföljebb 150 irtot fordíthatnánk, mely az első évben 60 
írttal nagyobbodnék meg, tudniillik egy az Osztály számára beszerzendő fonográf árával” 
(NMI 59/1898).

A korabeli dokumentumokból kiderül, hogy Vikár szabadidejében járt gyűjteni, a 
gyűjtés és a nyers hengerek költségeit előlegezte, s a múzeum költségvetési okokból a felvé
teleket mindig késéssel vásárolta meg tőle, a gyűjtés üteméhez képest jókora lemaradással. 
Munkájának patronálását a minisztérium a múzeum vezetésénél általában nagyobb megértés
sel kezelte és támogatta, s gyakran közbejárt utóbbinál a hengerek átvétele ügyében. A mun
ka így is évről évre tovább folytatódott, amint az a néprajzi társaság egy-egy közgyűlési be
számolójából vagy pénztárosi jelentéséből is kiderül (például Se b e s t y é n  1898. 241; V e is z -  
Z o l n a i  1898. 245).

Vikár később sem múzeumi megrendelésre dolgozott, időről időre újra rákérdezett 
a múzeum vezetőségénél, hogy érdeklődnek-e munkájának eredménye iránt. Semayer Vili- 
báldnak írja 1905 decemberében: „Minthogy a legközelebbi napokban előreláthatólag ismét 
huzamos ideig meghosszabbodó hivatali szünetelésre van biztos kilátásom: azzal a kéréssel 
fordúlok a t. Osztályigazgatósághoz, méltóztassék velem sürgősen közölni, hogy reflektál-e 
az osztály további fonografikus gyűjtéseimre a beálló 1906. év folyamán.” Ekkor pénzügyi

38 A néprajzi osztály dalgyűjtése. Ethnographia 1901. 7.
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okokból ismét a miniszter közbelépésére van szükség, aki a Magyar Nemzeti Múzeum „nép
rajzi osztálya számára eszközölt népzenei gyűjtések folytatása céljából”, „egyelőre 3 hónapi 
gyűjtésre” 900 korona segélyt engedélyez. Vikár „e segély fejében azonban köteles leend [...] 
a phonogram henger felvételeket első feldolgozásuk után a M. N. Muz. népr. Osztályának in
gyen átengedni, illetőleg beszállítani”. A miniszter határozatát „tudomás és miheztartás vé
gett” Szalay Imre múzeumigazgatóval is közli (NMI 77/1905; 29/1906). A következő évből 
újabb dokumentum -  Semayer ajánlása -  jelzi a szűk anyagi lehetőségek változatlanságát: 
„Vikár Béla urnák a néprajzi Társaság választmányi tagjának, ismert folklore-gyűjtőnek a 
nagymélt. vall. és közokt. miniszter úrhoz intézett folyamodványát, melyben a népköltészeti 
emlékek gyűjtésére újabb 900 korona segélyt kér, a magam részéről ugyanazzal a melegség
gel ajánlom Méltóságod pártfogásába, mint azt a megelőző években tettem. Eléggé sajnálom, 
hogy osztályunk berendezésének költségei miatt ez évben még nem vagyunk abban a hely
zetben, hogy Vikár ur kutatásait a magunk részéről is kellő mértékben szubvencionálhat
nánk.” (NMI 49/1907.)

Egyébként volt, aki a minisztérium által Vikár munkájához a Néprajzi Osztály szá
mára kiutalt pénzt sokallta, szemben a néprajzi tárgyak vásárlására fordítható összeggel. 
A népzenei gyűjtőmunka eredményességéből Jankó János azt vonta le következtetésként, 
hogy „azok a népdalok, melyeket eddig már kihaltnak hirdettek, nem csak, hogy ki nem hal
tak, hanem számos variatióban élnek és virulnak”, ezért szerinte „a népdalok fonografikus 
gyűjtése bármily fontos is, nem oly sürgős” (NMI 68/1990; 77/1905; 29/1906; 29a/1906).

A múzeum vezetősége elsősorban a „folklore kutatók” és az „érdekelt körök” szá
mára kívánta elérhetővé tenni a fonogramgyűjteményt.39 A Vikár országszerte tartott előadá
sairól szóló híradások viszont arról tanúskodnak, hogy eredményeit szélesebb körben akarta 
népszerűsíteni, „bárki által hozzáférhetővé” tenni.40

A szűkös anyagi lehetőségekkel magyarázható az is, hogy Vikár gyűjteményében a 
nemzetiségek anyaga nem szerepel olyan nagy súllyal, mint később a Bartókéban, pedig a 
Kisfaludy Társaság ülésén Vikár még 1897-ben kijelentette: „a dallamok gyűjtésének a hazai 
nemzetiségek zenéjére is ki kell terjednie, mert ezek közt szintén számos igazgyöngy és sok 
magyar kölcsön van, ép úgy amint népünk is sok dallamot vesz át a nemzetiségektől” (Pesti 
Hírlap, 1897. április 29). 1907-ben „a gyűjteményben mintegy 30 olyan henger van, amelyen 
nem magyar, hanem más ajkú, még pedig hazai tót, román és cigány dallamok vannak” 
( H e r r m a n n  1907. 16).41

Vikár új módszere nemsokára nemzetközi sikert is hozott. 1900-ban az Ethno- 
graphia Néprajzi hírek rovatában Sebestyén Gyula tollából jelent meg az alábbi közlemény: 
„A párisi világkiállítás magyar kormánybiztossága a M. Nemzeti Múzeum hozzájárulásával 
módot nyújtott Vikár Bélának, hogy állami támogatással 500 phonograph-hengerre menő nép
költési adalékot összegyűjthessen s gyűjtése eredményeit a kiállítás magyar osztályában elhe

39 A néprajzi osztály dalgyűjtése. Ethnographia. 1901. 7. 336; NMI 2/1907.
40 Vikár 1899. 26; Sárosmegyei Közlöny 1897. 15; A matyók dalai. Reggeli Újság 1899. október 15; Fonog

ráf hangverseny 1900. november 10. Szabolcsi Híradó 1900. november 18; Fonográf hangverseny. Nyírvidék 
1900. november 18; Tudomány és Irodalom. Pesti Napló 1905. október 19; Esemény a néprajzi társaságban. 
Magyar Hírlap 1910. február 27.

41 Vö. Vikár ugyancsak 1907-ben papírra vetett mondatával: „Marci fiammal 30 db. új hengert gyűjtöt
tünk tót dalokkal” (NMI 37/1907).
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lyezhesse. Vikár a felgyűjtött dunántúli, alföldi, palóc és székely adalékok nyomán egy térké
pet is szerkesztett, a melyen az epikai dallamok földrajzi elterjedése és a változatok egymás
hoz való viszonya van föltüntetve. A kiállított hengerek a kiállítás bezárása után a Magyar 
Nemzeti Múzeum tulajdonába mennek át s a néprajzi osztály e nemű gyűjteményét fogják 
gazdagítani.” (E t h n OGRAPHIA 1900.192.) A kiállítás alkalmából nemzetközi szakmai tanács
kozást is rendeztek,42 amelynek nyomán Jankó János joggal könyvelhette el: „A párizsi világ- 
kiállítás alkalmából tartott kongresszusok két irányban is nagy elégtételt szolgáltattak a Nép
rajzi Osztálynak. A folklór kongresszuson felmerült ugyanis a fonogramm-muzeum eszméje, 
s míg az egész művelt nyugat legkiválóbb szakemberei azon tűnődtek és vitatkoztak, hogy 
miképen kellene belefogni a folklore fonografikus felgyűjtésébe, addig Dr. Sebestyén Gyula 
m. n. muz. s. őr, aki a nevezett kongresszuson a M. N. Múzeumot képviselte, abban a hely
zetben volt, hogy jelenthette, hogy a Népr. Tár Magyarországban ez eszmét már megvalósí
totta, hogy Vikár Béla országos gyűjtéseiből máris mintegy félezer hengeren másfélezer dal 
van felvéve hogy rajta kívül az országban ily gyűjtésekkel már többen is foglalkoztak, s így a 
művelt nyugat kénytelen volt a kezdeményezés babérját a M. N. Múzeumnak átengedni, 
amelynek gyűjtései immár mintául fognak szolgálni egész Európában.” (NMI 37/1901.)43

Volly István szerint „Vikár Béla első gyűjtéseinek egy része eltűnhetett. 1897-ben 
például bemutatott a Néprajzi Társaságban olyan felvételeket, amelyek a telefonhírmondó -  
ma úgy mondanánk vezetékes rádió -  részére készültek [,..] Ezek a fonográfhengerek aligha 
kerültek be a fonográftárba.” (V o l l y  1959. 32.)44 E feltételezett hiányokhoz képest jóval 
jelentősebb a párizsi világkiállításról történt visszaszállítás után konstatált veszteség (NMI 
78/1901).45 A hengerek és a felgyűjtött dallamváltozatok számával kapcsolatos korabeli ada
tok részben ellentmondásosak. Míg Jankó János fent idézett 1902-es centenáriumi beszá
molója „mintegy félezer hengeren másfélezer dal”-ról tudósít, Bátky Zsigmond ugyanabban 
az évben, egy másik évfordulós kiadványban „400 hengeren körülbelül másfélezerre menő 
népdaláról beszél, kiemelve az anyag nyelvészeti fontosságát is (B á t k y  1902a. 356). A 100 
hengernyi eltérés lehet sajtóhiba is, hiszen a dalok száma mindkét esetben 1500, de az sem 
valószerűtlen, hogy az addig be nem leltározott, részben a múzeumban leadott, részben 
Vikárnál tartott hengerek számáról nem készült pontos kimutatás, arra csak emlékezetből 
hivatkoztak.

42 III. Etnográfiai kongresszus, 1900. augusztus 26.-szeptember 1. (Sebó 1995. 302).
43 A párizsi események további részleteivel kapcsolatban lásd még: A Magfar Néprajzi Társaság jegyzőkönyve. 

ETHNOGRAPHIA 1900. 383; Sebestyén 1901a; Jankó 1902b. 10; V ikár 1901. 131-132, 135; 1907; 
1943. 95; H errmann 1907.15.

44 A Pesti Hírlap 1897. április 29-i száma tudósít arról, hogy a Kisfaludy Társaság ülésén hangzott el Vikár 
A népköltési gyűjtés új módszere című értekezése. Ebben „bemutatott néhány fonogrammot a Telefon Hír
mondó fölvételei közül s egy sorozatát saját dallamgyűjtéseinek”. Ebből még nem feltételezhető, hogy 
a Telefon Hírmondó felvételeit Vikár készítette, az sem, hogy népzenei gyűjtés volt rajtuk. Van adat rá, 
hogy kedvcsinálás végett Vikár gyűjtés előtt lejátszott egy-egy nem népzenei fonográfhengert. „Az is
kolában felállítottam a fonográfot. Megszólaltattam a gépet. A Rákóczi induló hangjai zendültek fel tá
rogatón s a végén bemondta a gép a M. Kir. Operaház tárogatóművészének a nevét s az előadás idő
pontját” -  írja az énlakai gyűjtéséről szóló beszámolójában (VlKÁR 1943. 90). Azért érdemes volna le
véltárakban és a korabeli sajtóban megvizsgálni, hogy a Telefon Hírmondó vagy más hasonló cég ké- 
szített-e akkoriban népzenei felvételeket is.

45 Az NMI 74/1904 jelzetű irat tartalmazza a hiányzó fonográfhengerek teljes jegyzékét.
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A párizsi veszteség arra is figyelmeztette a múzeum vezetését, hogy az addigi 
Vikár-számozás helyett ténylegesen leltározzák be a hengereket, s arról is rendelkeztek, hogy 
Vikár gyorsírásos feljegyzései „közírásba áttétetvén, a néprajzi osztály könyvtárában a folklore 
kutatóinak rendelkezésére álljanak”.46 A hengereken ugyanis egy-egy dalnak, balladának 2-4 
versszakát rögzítette, a továbbiakat gyorsírással jegyezte föl. Vikár az egyre szaporodó gyűj
temény gyorsírásos adalékainak feldolgozásával időhiány miatt mindig késett. Végül „amikor 
1905-ben feltűnt Somogy megyei kötetével a Kisfaludy-Társasá^n, az akkori vezetőség továb
bi köteteinek kiadását is tervbe vette, és megbízták Vikárt gyorsírásos jegyzeteinek folyó-írás- 
ba való áttételével, nyomdai előkészítésével is. Vikár pár év alatt maga körmöké le szép 
gyöngy betűivel a gyűjteménye nagyobbik részét, s 1916-ban átadta a Társaság akkori főtitká
rának, Vargha Gyulának előzetes lektorálásra. Vesztére azonban Vargha egyúttal államtitkár 
és orsz. képviselő is volt, s valamelyik kortesútján az egész paksamétát elvesztette.”

1940-ben az Akadémia megbízásából Vikár újra elkezdett foglalkozni gyorsírásai 
áttételével, de munkája egészsége megromlásával, majd halálával félbeszakadt. Gergely Pál 
1945-ben az ócskapiacról vásárolta vissza a Vikár több ezer népdalszövegét és azok adatait 
tartalmazó, de már hiányos gyorsíráscsomagot. Vikár előadásaiban több mint 7000 általa 
gyűjtött népdalról beszélt, az előkerült 19 gyorsírásfüzetben viszont már csak 5500 található 
( G e r g e l y  1971. 415-416). Ezek a füzetek ma az MTA K Kézirattár Ms 1055/28-31 és 
Ms 5088 tételeiként vannak nyilvántartva. A Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában 
EA 2299, illetve EA 4535 jelzet alatt, továbbá az ELTE Folklór Tanszékén és az MTA Ze
netudományi Intézet birtokában is van egy-egy idevonatkozó gyűjteményrész.

Vikár gyűjtéseinek kezdetén még nem alakult ki az adatolás később alkalmazott, 
pontosabb módja (lásd KOVÁCS 1939b. 284). Az egy dallamváltozathoz tartozó összes doku
mentum (hangfelvétel száma, adatközlés helye, ideje, adatközlő neve, életkora, kottás lejegy
zés, gyorsírásos versszakok stb.) nem kerültek egy helyre, ezért igen nagy filológiai erőfeszí
tések árán lehetne ma az adatok egyesítését elvégezni, amelyben a több intézményben őrzött 
dokumentumok mellett a gyűjteményre vonatkozó levéltári adatokat, korabeli sajtóközlemé
nyeket, személyes visszaemlékezéseket egyaránt fel kellene használni. Igen sürgető feladat az 
immár százéves, legelső hangfelvétellel is dokumentált európai dallamgyűjtemény nyilvántar
tási rekonstrukciója. A feladat elvégzésének módszerét Sebő Ferenc dolgozta ki, publikált 
példáiban világosan szemléltetve e munka gyakorlati hasznát a népzenei és népköltészeti ku
tatások szempontjából. Sebő diagramja a kéziratos Vikár-források összevetésének láncolatát 
mutatja be (Sebő 1990; 1994; 1995), lásd az 1. számú ábrát.

Vikár saját munkáját nemcsak zenei és népköltészeti adalékok gyűjtésének tekin
tette, figyelemmel kísérte a zenének a népéletben betöltött szerepét is. Kuun Géza, a Magyar 
Néprajzi Társaság akkori elnöke szabadon idézve írja le az egyik Vikár-előadásban felvetett 
gondolatot: „A népdal a népélet valódi mikrokosmosa, melyben örömei, bánata, költészete, 
hite, babonái, szokásai, emléke a múltról, foglalatosságai, vágyai, reményei oly híven tükrö
ződnek vissza, mint a kristálytiszta vízben a napfény.” (K u u n  1897. 324.) Vikár alábbi gon
dolatait a millenniumi tárgyűjtési indítványában vetette papírra, ezek minden bizonnyal a 
népdalgyűjtéssel kapcsolatos felfogására is fényt vernek: „A fődolog nem az, hogy mindent 
összegyűjtsünk, a mi összegyűjthető, hanem az, hogy a jellemzőt, a tanulságost, a szükségest 
összegyüjtsük; ez pedig csak szakemberek, avatott és gyakorlott gyűjtők utján lehetséges, mi

46 A néprajzi oszJály dalgyűjtése. Ethnographia 1901. 7. 336.
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nőkkel a törvényhatóságok csak kivételesen, a legritkább esetben rendelkeznek.” (V ik á r  
1893. 86.) Máshol így ír: „A közös dallam sokszor rávezet az összefüggésre egy egésznek 
olyan széthullott részei közt, melyeknek együvé tartozását máskülönben nem vennők észre. 
Ezenkívül a népi dallam, mint a külön nemzeti egyéniségnek egyik erős alapja, csaknem 
olyan fontos, mint maga a nyelv, és az utóbbit, legalább költői nyilvánulásainak alakjait, a 
nemzeti versidom kérdéseit, sokszor mindennél jobban magyarázza.” (V ik á r  1899. 26.)

Vikár kutatópontjainak térképre vetítésével megfigyelhetjük, hogy tervszerűen tö
rekedett a nyelvterület egészének átfogására, gyűjteménye mind a négy, később Bartók által 
meghatározott magyar zenedialektus területéről tartalmaz adatmintákat ( O lsv a i 1981. 278). 
Fonográfhenger-gyűjteménye új perspektívákat nyitott, többek között a variáns- és dialektus
vizsgálatok vonatkozásában is, elsősorban a Párizsban bemutatott térképe révén (NMI 
68/1900; Se b e s t y é n  1901a; V ik á r  1943. 95). Fabó Bertalan írja 1908-ban az egyik ballada
dallam kapcsán: „Vikár Béla ezen dallamnak huszonkét változatát szedte össze és azokból, 
meg más megfigyelésekből a dallam elváltozásainak a dialektusokkal való összefüggését akar
ja levezetni.” Fabó megjegyzi ugyanakkor, hogy ő variánsok ismerete nélkül nem vállalkoz
hat ilyen feladatra, majd a korabeli modern dallamok, városi népies műdalok folklorizálódá- 
sának, másodlagos archaizálódásának bizonyítékaiként is Vikár felvételeit említi: „E daloknak 
kőtára tevője, Kereszty István megütközött a sok ismert nótának felmerült rossz s elforgatott 
variánsain.” (F a b ó  1908. 171. 488.)

Korábban, a 19. századi gyűjtők kijavították a „nép hibáit” vagy nem szalonképes 
kifejezéseit a helyszíni kottás lejegyzéseikben vagy a szerkesztés során, a fonográffelvétel vi
szont híven őrzi az adatközlő által megszólaltatott, folklorizált formát. Kereszty, a „tanult ze
nész” megütközéséből következtethetünk arra, hogy helyszíni gyűjtés esetén ő is kijavította 
volna a hallottakat az általa ismert általános forma szerint, hiszen nem rendelkezett azokkal 
a folklorisztikai ismeretekkel, amelyek a típus-variáns viszonyrendszert megvilágítják, tehát 
ebből is látszik, hogy Vikárnak igaza volt a szakzenészek néprajzi képzetlensége tekinteté
ben.47 Ebbe a problémába ütközött népköltészeti gyűjteményének a Kisfaludy Társaság által 
tervezett kiadása során is, amikor levélben volt kénytelen figyelmeztetni a szövegmódosítá
sokat szorgalmazó kiadót a szöveghűség szempontjának szigorú szem előtt tartására, s „tudo
mányos lelkiismeretére” hivatkozva inkább vállalta a „nehezményezett darabok” egészben való 
kihagyását, mint a hiteles szövegek módosított közlését.48

A Vikár által felvállalt munka mérete és többoldalú (zenei, folklorisztikai, technikai) 
szakértelmet igénylő jellege miatt felvetődik az a kérdés, hogy miért nem állandó alkalmazású 
szakképzett munkatárssal vagy munkacsoporttal végeztek már a kezdet kezdetén egy ilyen 
nagyszabásúnak tervezett, a történelmi Magyarországon élő népek mindegyikét átfogni szándé
kozó munkát Nem volt rá anyagi fedezet, pedig a minisztérium néha az előre megszabott éves 
dotáció fölött további támogatást is nyújtott esetenként (V ik á r  1899. 26; NMI 59/1898, 
79/1898, 68/1990,77/1905, 29/1906,2/1907,37/1907, 49/1907, 46/1910; H e r r m a n n  1907. 
16). Seprődi János már 1901-ben figyelmeztetett a csoportmunka szükségességére: „egy-két em
ber ebben nem mehet nagyon sokra; csak egyesült erővel lehet a célt ebben megközelíteni, ami

47 „Mátray [Gábor] és Bartalus [István] lejegyzései példázzák, hogy Vikár teljes joggal kritizálhatta a szak
zenészeket” (Paksa 1988. 83. 114. jegyzet).

48 Lásd Vikár Béla levele Vargha Gyulához (MTA Kézirattár: Ms 4758/57, eredetileg Vargha Zoltán gyűj
teményében).
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itt éppenséggel nem frázis” (Se p r ő d i 1901. 362). Egyfajta csoportmunka azért már Vikár mel
lett is megvalósult, hiszen több följegyzés tanúskodik arról, hogy a munkában fiai is segítették, 
s arról is, hogy néhányan vele párhuzamosan, ha nem is ugyanolyan lendülettel, de részt vettek 
a gyűjtőmunkában. Kúnos Ignác török népdalokat, Balassa József tájszólási szövegeket, Sebes
tyén Gyula regösénekeket. Veress Gábor hangszeres táncdallamokat vett fonográfra (NMI 
37/1901, 37/1907, 83/1909, 61/1911, 251/1916; Se b e st y é n  1901b; H e r r m a n n  1907. 17).

Gyakran hivatkoztak később arra, hogy Vikár zenei képzettség hiányában folyamo
dott a gépi eszközzel való népdalrögzítés lehetőségéhez. Herrmann Antal is így emlékszik 
vissza a történtek után tizenkét évvel: „Vikár a gyűjtésnek ezt a módját inkább kényszerűség
ből választotta, de csakhamar meggyőződött arról, hogy ez a mód nemcsak a legegyszerűbb 
de egyúttal a legcélszerűbb is.” (H e r r m a n n  1907. 16.) Seprődi kifejezetten ellenezte, hogy 
zenéhez nem értő személy végezze a gyűjtést, mivel ő a fonográffelvétellel párhuzamosan el
készítendő helyszíni dallamlejegyzést feltétlenül szükségesnek tartotta (Se p r ő d i  1909. 143). 
A múzeum vezetése kezdetben úgy gondolta, hogy a dallamlejegyzés gondja a kötelékében 
dolgozó komolyzenei képzettségű munkatárs bevonásával megoldható,49 illetve 1904-ben a 
lejegyzés gépesítésére tett külföldi kísérletekre is felfigyelt: „a németek legelőkellőbb népraj
zi], folyóirata a »Zeitschrift für Ethnologie« f. é. 2-ik füzete a phonogrammikus felvételek 
fontosságáról szól, a mi különösen arra vezethető vissza, hogy Abraham és Hornbostel újabb 
eljárása segítségével a phonogrammoknak kottára való áttételét többé nem a zenészeknek, eb
ben a tekintetben teljesen praeoccupált fülére kell bíznunk, a mennyiben az ezentúl a rezgé
sek számát registráló gépecske segélyével fog eszközöltetni, mégpedig absolut pontossággal” 
(NMI 74/1904).

Kodály már 1903 őszén, amikor először kereste föl Vikárt, s megnézhette az addig 
végzett munka eredményeit, észrevette Kereszty hibáit. „Kereszty lejegyzései elég vázlatosak 
voltak. Helyettük ma Bartók lejegyzései vannak a múzeumban, akkor készültek, mikor a 20-as 
években a Néprajzi Múzeumba volt beosztva szolgálattételre, tanítás helyett” -  írja később, 
majd azt is megállapítja, hogy „Lejegyzései a végső határt jelentik, ameddig emberi fül műsze
rek nélkül eljuthat. Ezen túl már csak a hangfényképezés következik.” (K o d á l y  1964b. 455; 
1964c. 404; 1989. 167.) Módszerének jelentőségét Rajeczky is hasonlóképpen méltatja: „fel 
kell hívnunk a népzenekutató figyelmét a Néprajzi Múzeum fonográfhenger-lejegyzéseire, 
melyek nagyrésze Bartók munkája. Nem azért, mert az ő kézírása, hanem mert a gondos ta
nulmányozó számára a legtanulságosabb lejegyző-iskola.” (R a je c z k y  1948. 28.)

Lajtha egyrészt elismerte a fonográf jelentőségét, pontosan abban, hogy zeneileg 
képzetlenek is gyűjthettek értékes felvételeket (s itt külföldi példákra utal), Vikár érdemeire 
is hivatkozott, de ő is szerencsésebbnek tartotta a szakképzett kutatók munkáját: „Vikár kitű
nő folklorista volt, ámde nem rendelkezett a szakzenész ismereteivel. Bartók Béla és Kodály 
Zoltán voltak az elsők, akik teljes felkészültséggel fogtak 1905-ben a fonográffal való gyűj
téshez. Hozzájuk csadakozott később még Kodály Zoltánná, Garay Ákos, Molnár Antal, 
Lajtha László.”50 (L a jt h a  1992b. 32; La jt h a - V e r e ss  1992. 87, 89.)

Vikár mindig méltányolta a nála képzettebbek munkájának magasabb tudományos 
értékét, de azért nem állt félre: „1905 után 5 -6  évig Bartókkal és Kodállyal -  megosztva a

49 NMI 59/1898; A néprajzi osztály dalgyűjtése. Ethnographia 1901. 7. 336.
50 Vő. Vargyas 1949. 3: „A fonográf-gyűjtés maga azonban még nem jelenti a zenefolklore-tudomány 

megindulását is”.
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megyéket -  fonográféit. Ezidőben már megtehették, mert több gépe volt a múzeumnak. Né
hány megyét egymaga vállalt Vikár, így Erdélyben Brassó és Hunyad megyében csak ő járt 
egyedül, Kolozs, Maros-Torda és Udvarhely megyében pedig túlnyomó részben ő gyűjtött. 
Udvarhely megyében egymagában 35 községben járt, jórészben gyalog, hiszen a székely kör- 
vasúton kívül semmiféle vonat nem közlekedett Erdélyben. Az övé maradt Vas megyével és 
természetesen a szülőmegyével, Somoggyal szinte az egész Dunántúl.” (V o l l y  1959. 56.)

A Néprajzi Múzeum fonográfhenger-gyűjteményének egyetemes jelentőségét növeli, 
hogy a nyelvterület egészét átfogó magyar anyag mellett megtaláljuk benne a szomszéd népek és 
nemzetiségek dallamait, amelyek Bartók arab és török, Yrjö Wichmann cseremisz és Róheim 
Géza pápua gyűjtésével tovább szélesítik a kollekció nemzetközi kitekintésének horizontját.

Közismert a fonográfnak a népdalkutatásban betöltött korszakalkotó szerepe, az 
esetenkénti fenntartásokkal együtt (B a r t ó k  1966e; K o d á ly  1981. 5-6).51 Arra viszont Sep- 
rődi János világított rá, még Bartók előtt, hogy a népi tánczene gyűjtéséhez szinte elenged- 
heteden:52 „Az előadó egyéni sajátságai s a kezelt hangszer természete olyan nehézségek elé 
állítják a gyűjtőt, melyeket az énekelt adalékoknál alkalmazott közvetlen módszerrel legyőz
ni nem lehet. A gyors menet és sűrű cifrázat miatt teljes lehetedenség egyszeri hallásra leír
ni a népi tánczenét; ha pedig ismételtetni próbáljuk, esedeg egészen egyebet kapunk, mint 
amit vártunk. A nép muzsikásának előadása ugyanis a lehető legösztönszerűbb. Ez az ösztön
szerűség általános jellemvonása a népköltészetnek, de sokkal inkább észlelhető a népzenénél 
s éppen a táncoknál. A falusi cigány másképp húzza, ha jókedve van, másképp, ha ráijeszte
nek, másképp, ha jó táncosok lába alá muzsikál, s ismét másképp, ha csak napszámba veszi a 
dolgot. A kedélyállapot enemű hatásainak ugyan minden ember ki van téve, de a népi mu
zsikus oly mértékben, hogy e szerint változtatja a cifrázások mennyiségét és minőségét, 
észrevehetőleg lassítja vagy gyorsítja az időmértéket [...] tán a legjobb akarat mellett sem tud
na egy táncdarabot kétszer egyformán eljátszani [...] Főképp ez utóbb említett sajátosság miatt 
kell a gyűjtőnek segítségül venni a fonográfot. Nehézség így is jócskán marad, de ha a fonog
ráfot nem pusztán magára használjuk, mint eddig különösen a zenéhez nem értők tették, ha
nem a közveden módszer eszközéül tekintjük, annyira megközelíthetjük a tánczenét, ameny- 
nyire egyáltalában jegyekkel vissza lehet adni a zenei hangokat. Mert a közveden megfigye
lés ellenőrzi azokat a hibákat (pl. hamis fogás, ütemcsonkítás), melyek a fonográfnak az elő
adóra gyakorolt izgató, szokatlan hatásából veszik eredetüket; pótolja a fonográf hiányait az
zal, hogy mindjárt felvétel előtt meghatározza a hangmagasságot és időmértéket, s megjegy
zi az elmosódott hangokat. így is az előadók egyéni sajátságai a fonográfhengeren maradnak 
ugyan, de minden általános, tipikus vonás papírra kerülhet, s ezzel a tudomány céljainak ele
get tettünk.” (S e p r ő d i 1909. 323-324.)

Két évvel Seprődi közlése után Bartók is hasonlóan vélekedett a hangszeres nép
zene dokumentálása vonatkozásában: „Már dallamok éneklésében is -  főleg a kultúrától ke
véssé fertőzött parasztoknál -  elég sok a cifrázás és az improvizáltság, úgy, hogy lejegyzésük 
a jó fülű, de ilyesmikben járatlan zenészt is zavarba hozhatja. A hangszeren előadott dalla
mokat a jó parasztmuzsikusok annyira kicifrázzák, a cifrázatok és a tempó módosulásai any- 
nyira rögtönzöttek, tehát minden megismédésnél változók, hogy lekottázásuk, ha nem is le

51 Kevésbé idézett Bartóknak az az 1913. január elsejei keltezésű levele, amelyben ezt írja: „A fonográf
felvevő rakoncátlankodott. Egyszer csak jóval kevésbé hangérzékeny lett. Most minden egyes felvétel
előtt bele kell sípolni, megkopogtatni, de aztán legalább fájnul működik.” (ifj. Bartók 1981b. 223.)
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hetetlenség, de legalább is roppant hosszadalmas. Egy-egy dallam lejegyzése eltarthat akár fél 
óráig is. A folytonos ismétlés az előadót annyira elcsigázza, hogy tömeges lekottázásról szó 
sem lehet. Ettől eltekintve, a lejegyzés mégis csak hozzávetőleges, mert a sok ismétléstől el
fáradó muzsikus előbb-utóbb mégis csak el-elhagyogatja a cifrázatok egy részét. A minden 
szépet leromboló találmányok kora, mintha valamivel úgy ahogy kárpótolni akarna bennün
ket a mérhetedenül nagy pusztításért, nagyszerű eszközt adott kezünkbe: a fonográfot. En
nek segítségével néhány perc alatt a legcikornyásabb dallamot felvehetjük a maga épségében, 
természetességében, melynek lejegyzése a fonogrammról már könnyű munka.” (Bartók 1966b. 
59; vö. Lajtha 1992c. 98.)

Seprődíhez hasonlóan Bartók és Kodály is ragaszkodott a gépi felvétel mellett a hely
színi kézi lejegyzéshez mint a gépi felvétel során felmerülő hibákat ellenőrző eszközhöz. Bar
tók azonban a népi tánczene megszólaltatói esetében ezt az ellenőrzést nem tartotta szükséges
nek: „Hangszeres zene gyűjtésénél inkább tekinthetünk el a helyszíni lejegyzéstől; először is, 
mert a hangszeres -  rendesen »hivatásos« -  muzsikusok általában véve sokkal biztosabbak a dol
gukban, tehát alig hibáznak; másodszor pedig, mert hangszeres zeneszámoknál alig akad annyi
ra kevéssé eltérő variáns, hogy nem volna érdemes fölvenni.” (Bartók 1966e. 591.)

A hangszeres táncdallamok rögzítésében is Yikáré az úttörő szerep. A Székelyud
varhely című lap 1900. április 18-i száma tudósít arról, hogy Medeséren „Vikár Béla vette fel 
fonográfjába a Balogh bandájának kesergőit”. A felvétel alkalmával fénykép is készült, amely
ről kiderül, hogy Balogh János zenekara hegedű-cimbalom-bőgő összetételű. Az amúgy is na
gyon rossz minőségű hangfelvételen viszont alig lehet érzékelni, hogy a hegedű mellett egy
általán vannak kísérőhangszerek. A Bartók által lejegyzett és az 1. rapszódiájában felhasznált 
árvdtfalvi kesergő támlapja csak a hegedű által játszott dallamot tartalmazza, s még megjegyzés
sel sem jelzi, hogy ez egy zenekari felvétel.52 53 Pontosan a hangszeres zenét rögzítő hengerek 
egy részének lejegyzését volt kénytelen Bartók föladni, s ilyen esetben gyakran találunk ilyen 
megjegyzést a támlapokon: „hangszeres zene. Nem jegyezhető le: túl gyenge.”54

„A népzenetudományban korszakot alkot Edison fonográfjának felfedezése” -  írja 
Lajtha, s több alkalommal is leszögezi, hogy „a teljes tudományos értékű gyűjtés egyedül helyes 
eszköze a gép” (Lajtha 1992d. 172; 1992b. 32; 1992f. 156). A fonográf még az ötvenes évek
ben is gyakran alkalmazott népdalgyűjtő eszköz volt (Vargyas 1949. 7), de -  mint láttuk -  las
san a korlátjai is kiütköztek: zenekari felvételre nem alkalmas, nagyon magas a zajszintje, csak 
néhány perces felvétel készítése lehetséges, a felvétel könnyen nem sokszorosítható (Vikár 
1901. 135; Lajtha-V eress 1992. 89; Lajtha 1992c. 95; Ortutay 1942. 4; Vargyas 1949. 6). 
Bartha Dénes 1937-ben a lemezfelvételek mellett kardoskodó cikkében írja: „a fonográfhenger 
rendkívül érzékeny anyagból, viaszból lévén, könnyen romlik és a használat által feltartóztatha
tatlanul kopásnak, pusztulásnak van kitéve. Ezért az érdeklődő nagyközönség kezébe nem ad
ható. A fonográfhengerekről csak egyenként lehet másolatokat készíteni és így terjesztésre, pro
pagandára sem alkalmas. Mindezenfelül pedig akusztikailag annyira torz képét adja a dallam 
hangképének, hogy azt bemutatás céljára, akár előadóteremben, akár rádióközvetítésben, telje
sen használhatatlanná teszi.” (Bartha 1937a. 7-8.)55 Kezdettől a hengerek másolása oldhatta

52 A témáról részletesebben lásd Pávai 1997.
53 Vö. So m f a i 1981a. 305. lapon közölt támlapváltozattal.
54 Lásd a Néprajzi Múzeum népzenei gyűjteményének MH 98/1. jelzetű támlapján.
55 Részben szó szerint ismédi Bartha 1937a. 9-10.
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volna meg a lejegyzés, lehallgatás során keletkező további minőségromlás megelőzését, sőt ez 
az elkallódásból, penészesedésből származó veszteségek számát is csökkentette volna. A mú
zeum csak 1927-ben szerzett be „egy drága fonográfhenger-sokszorosítógépet”, de nem archi
válásra, hanem „cserék számára” (Bátky 1927c. 125).56 A fonográffal kapcsolatos technikai 
problémák egy részét a gramofon alkalmazása oldotta meg.

Bartók a Szellemi Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottsága számára a magyar- 
országi népzenekutató munka eredményeiről írt jelentésében részletes statisztikát közöl az 
1936. május 11-ig elkészült hangfelvételek mennyiségéről, megnevezve a gyűjtőket és a fo
nográfhengerek tulajdonosait is. Kimutatásából kiderül, hogy ekkor a Néprajzi Múzeum 
2359 hengert őrzött, amelyből 58% magyar, egyharmada román, a többi szlovák, rutén, szerb, 
bolgár, szlovén és cseremisz felvételeket tartalmaz. Ezek közül 67 darab múzeumbeli elhe
lyezéssel az akadémia tulajdonában volt, amely még további 111 hengerrel rendelkezett. Még 
két vidéki múzeum rendelkezett akkor hengerekkel, a szombathelyi és a debreceni, továbbá 
több magángyűjtő, köztük Bartók és Kodály is.57

Bartók 103 arab hengere sosem került a múzeumba, ma az MTA Zenetudományi 
Intézet Bartók Archívumában őrzik, 248 darab szlovák hengerét viszont még 1923 októbe
rében eladta a turócszentmártoni székhelyű Matica Slovenskának. Amint az egy kiadatlan le
veléből kiderül, korábban román felvételei egy részének bukaresti értékesítését is fontolgat
ta, de ez végül nem valósult meg.58 Valóban, a kimutatásban szereplő 450 hengernyi magán- 
gyűjteménye tetemes részét 381 román henger teszi ki. Valószínűleg ezek képezhették a siker
telen alku tárgyát. Később, 1939. június 11-én Bartók (akkor már csak) 447 darabból álló fo- 
nográfhenger-gyűjteményét a megfelelő támlapokkal együtt, darabonként 12 pengőért eladta 
a Magyar Nemzeti Múzeum Barátai Egyesületének.59 A Bartók-kimutatásban szereplő „kb. 
400” Kodály-henger nagy része később sem került be a múzeumba. Érdemes még megemlí
teni ebből a kimutatásból Keszi (Kramer) Imre 36 hengernyi dunántúli anyagát, amely német 
anyaggal szélesítette a magyarországi fonográfhenger-felvételek etnikai palettáját.

Jelenleg a fonográfhenger-leltárkönyvbe beleltározott utolsó tétel száma 4551. Ez 
azonban nem azonos a gyűjteményben jelen levő hengerek számával, amelyekből a költözé
sek során néhány eltört, s egyéb úton is keletkeztek valós vagy nyilvántartási hibából történt 
hiányok. Volly István saját tulajdonú hengerei lejegyzés céljából a múzeumba kerültek, ahol 
ezeket tévedésből beleltározták, majd később a gyűjtő kérésére visszaadták.60 Volly saját hen
gereit halála után az örökösök ajánlották fel megvételre a Néprajzi Múzeumnak. Erre a mú
zeumnak nem volt módja, így ez a jelentős gyűjtemény az Országos Széchényi Könyvtár Ze-

56 Vö. NMI 64/1928; továbbá Bartók Hornbostelhez írt, 1912. május 22-i keltezésű levele, amelyben a 
hengermásolás módozatai és az archívumok közötti cserelehetőségek iránt érdeklődik. A német szöve
gű levél fakszimiléjét és angol fordítását közölte: Kurt Reinhardt: The Berlin Phonogramm-Anbiv. In: The 
Folklore and Folk Music Archivist. 1962. V/2. ( D e m é n y  1976. 188-189, 763).

57 1936. május 11-i keltezésű gyűjteményi ira t A Bartók által összeállitott statisztikai kimutatás címe: 
A Szellemi Együttműködés Magyar Nemzeti Bizottságának. Jelentő a magyarországi népzene-kutató munkálatok eredmé
nyéről. Statisztikai beszámolót Bartók már korábban is készített, az Institut International de Coopération 
Intellectuelle 1928. évi prágai kongresszusa számára (KARPÁn 1981. 2).

58 László Ferenc szíves szóbeli közlése.
59 A hibás hengerekért nem számított fel vételi díjat (ifj. B a r t ó k  1981a. 411-412).
60 Elismervény 10 darab fonográfhenger átvételéről, Volly István aláírásával. 1958. december 15-i kelte

zésű, számozatlan gyűjteményi irat.
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neműtárába került. Jelentős tétel még Manga Jánosnak az az ötvenhengernyi gyűjteménye, 
amely a balassagyarmati Palóc Múzeumban található.

A gramofonlem ez-gyűjtem ény
A gramofont E. Berliner találta fel 1896-ban. A hangrögzítés előbb fémkorongra, később sel- 
lakkeverékből előállított lemezekre készült, ami megkönnyítette az „apalemezek” segítségé
vel történő sokszorosítást, s ezzel a kereskedelmi forgalomban való terjesztést (R o w l e y  1981. 
132). Lajtha a gramofonlemez előnyeit, muzeológiai jelentőségét többször is megfogalmaz
ta, talán az egyik legtömörebb módon így: „A hanglemez nem oly érzékeny, nem pusztul oly 
könnyen, muzeális kezelése is egyszerűbb a viaszhengerekénél. A különböző présmatricák
ról tetszés szerinti számban azonos értékű lemezek préselhetők s az elpusztult présmatricá
kat is pótolhatjuk akármelyik kész lemez nyomán. Tehát a hanglemez a megörökítés céljaira 
mindenkép alkalmas. Alkalmas a mellett akárhányszori ellenőrző lehallgatásra, tehát a tudo
mányos megfigyelésnek szinte laboratóriumi alkalmat kínál: az élő hagyomány megfigyelésé
nek eszményi kiegészítője lehet. A technikai fejlettség mai fokán nem kell attól tartani, hogy 
a hanglemez az élő beszéden, dallamon a legkevesebbet is torzít: személytelen hűség jellem
zi a hanglemezt, még a gépiség sajátos vonásai is itt a legártadanabbak.” (L a jt h a  1992c. 96; 
lásd még: O rtutay  1942. 4.)

Egyes gramofonlemez-kiadó cégek (Odeon, His Master’s Voice, Columbia, Pathé) 
saját kezdeményezésből, kutatóintézetek bevonása nélkül, pusztán üzleti szándékkal is készí
tettek népzenei felvételeket a keleti „primitív egzotikus népek”, valamint a románok, szer- 
bek, bolgárok körében. Természetesen a kutatóintézetek is használni kezdték az új technikai 
lehetőségeket Párizstól Bukarestig. A magyar kutatás viszont a fonográf alkalmazásában szer
zett elsőbbsége ellenére -  vagy talán éppen azért -  késve élt a gramofon igénybevételének le
hetőségével (Rajeczky 1976. 335; Lajtha-V eress 1992. 91; Ortutay 1942. 5).

A Néprajzi Múzeum első gramofonlemezeit kész felvételekkel vásárolta 1913—
1914-ben. A mintegy 40-50 darabból álló készleten „nemzetközi orosz, szerb, néger, chinai, 
török, maláj stb., dalok” voltak felvéve, amelyeket azért szereztek be, hogy a múzeumban „a 
nyitási napokon egy-egy óra hosszat ezeket az idegen dalokat a látogató közönség is hallgat
hassa”. A gramofon esetében lényeges különbség volt a felvevő- és a lejátszókészülék között. 
A gyártó cégek üzleti lehetőséget láttak a műsoros hanglemezek terjesztésében, ezért a fel
vevőgép beszerzése jóval nehezebb volt. Ennek egyik berlini írású típusához „csakis úgy jut
hattunk -  írja Semayer, a Néprajzi Múzeum akkori igazgatója - ,  hogy Ljeitner], L[ajos]. ne
vű iskolatársam az egyik budapesti grammophon-gyárnak volt igazgatója, (jelenleg ő is had
ban áll) a tudomány érdekében egyik fölvevő gépet [...] számunkra átengedte”. Semayer ar
ról is beszámolt, hogy az új hangrögzítő gépet sikerrel kipróbálták (NMI 251/1916).61 Lajtha 
is utal később erre: „1914-ben kísérleteztünk először a grammofonlemez múzeumi beveze
tésével” (Lajtha 1992c. 99). Bartók 1914. február 14-i keltezésű leveléből arról értesülünk, 
hogy felolvasást készül tartani a Hunyad megyei román zenéről, amelyre a Néprajzi Társa
ság költségén eredeti adatközlőket kíván felhozni, s az előadás második pontjában azt fogja 
illusztrálni, hogy „miképen készülnek a Néprajzi Osztály számára fonográf és grammofón- 
felvételek”. Bartók március 18-án megtartotta előadását (Demény 1976.217; ifj. Bartók 1981a.

61 A felszerelési leltárba 2591/1913 szám alatt került be (NMI 24/1914).
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137-138), s a hunyadi adatközlők budapesti tartózkodása alatt a múzeum saját felvevőgépé
vel 13 lemezen mintegy 30 dallamot rögzített.62

Az első világháború idején történt még egy kísérlet a lemezre való népzene-archi
válás terén, amelynek kezdeményezője gróf Teleki Pál volt, mint a Magyar Keleti Kultur Köz
pont alelnöke. Az erre vonatkozó 1916. augusztus 25-én kelt levélből mindössze annyi derül 
ki, hogy „orosz” hadifoglyok körében végzendő sokoldalú kutatás között népzenei felvételek 
készítését is szorgalmazták. A Néprajzi Múzeum vezetője ehhez Sebestyén Gyulát, Vikár Bé
lát, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt ajánlotta, nagy mennyiségű nyerslemez és egy felvevőgép 
beszerzését, „gépet kezelő gépész”, valamint „oroszul és lehetőleg török-tatárul beszélő ma
gyar drágomán tolmács” alkalmazását tartotta szükségesnek (NMI 251/1916).

Az archív népzenelemezek készítése azonban továbbra is késett, mert a sokszoro
sítási lehetőség révén olyan sorozatot szerettek volna kiadni, amely a népzenét a szélesebb 
közönség körében is népszerűsíti, s attól féltek, hogy erre az eredeti népzenefelvételek nem 
alkalmasak. Ezért előbb 30 darab His Master’s Voice lemez jelent meg főleg Bartók, Kodály 
és Lajtha zongorakíséretes népdalfeldolgozásaival, énekművészek előadásában (Rajeczky 
1976; Lajtha 1992a. 308).

Bartók 1934 februárjában bukaresti útja során tapasztalta, hogy a román kutatás 
Constantin Bräiloiu vezetésével a budapestinél korszerűbb módszereket alkalmaz a népzene 
archiválása tekintetében. A magyar népzene megörökítésének fontossága című fogalmazványában ír
ja; „1925-ig alig néhány fölvételük volt és akik a gyűjtés mesterségbeli részét tulajdonképpen 
tőlünk tanulták, jelenleg már kb. 8000 fon. hengert kitevő gyűjteményük van Bukarestben. 
Sőt az ottani »Román zeneszerzők egyesülete« még ezzel sem elégedett meg: 1934 óta nagy 
és egyre bővülő grammofon-lemez gyűjteményt létesített parasztzenefölvételekkel; nagysága 
már eddig is kb. 100 lemezre tehető. Nekünk viszont egyetlen egy grammofón fölvételünk 
sincs parasztzenével, paraszti előadásban.” (Somfai 1981b. 7.63)

Bartók 1935. május 20-án papírra vetett, idézett gondolatait eredetileg Gömbös 
Gyula miniszterelnöknek szánta, s beadványtervezetében 5-6 évre ádag évi 2000 pengőt tar
tott volna szükségesnek egy magyar népzenei hanglemezsorozat elkészítéséhez. A következő 
év áprilisában az MTA Néprajztudományi Bizottságához beadott javaslatában már csak 500 
pengőt igényelt, amely a múzeum ugyanolyan mértékű hozzájárulásával lehetővé tette az el
ső, „szűk szakmai kör számára” készült, dunántúli népzenét tartalmazó hanglemezsorozat el
készítését (Bartha 1937a. 11; 1937b. 1; Somfai 1981b. 7). A felvételeket Bartók mellett „a 
Néprajzi Osztály részéről” Lajtha László és Semayer Vilibáld vezette, utóbbi mint a felvéte
leknek a terepen munkálkodó előkészítője. Az egyenként 50 példányban készült, 4 lemezből 
álló sorozat anyaga Bartók és Kodály szívességből elkészitett kottás lejegyzéseivel, az adat
közlők fényképeivel, Bartha Dénes tájékoztatójával és jegyzeteivel kétnyelvű (magyar-angol) 
múzeumi füzetként is megjelent (Bartha 1937c). Bár a kiadványban a cím alatti „1. sorozat” 
felirat folytatásra utal, a felvételek nem ebben a formában vitték tovább.

62 Lásd a 57. lábjegyzetet. A múzeumi gyűjteményben jelenleg 36 ép és néhány törött olyan pyral-lemez 
van, amely a Pátria-felvételek leltározási rendje előtt készült „lemezvágási próba”.

63 Később Vargyas is hasonlót állapít meg a magyar népzenei gramofonfelvételek elkezdésének indítéka
iról: „Erre a példát a románok adták, akiknél a népzenekutatás magyar hatásra fejlődött ki s jóval Bar
tók román munkássága után indult meg, de aztán sokkal nagyobb anyagi erőt és szervezettséget fektet
tek bele s előbb tették lehetővé a zenei felvételeknek ezt a modern formáját, mint a magyar társada
lom.” (Va r g y a s  1949. 6.)
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A folytatás a Néprajzi Múzeum és a Magyar Rádió közös akciója volt, Ortutay 
Gyula kezdeményezésére és szervezésével, amely a teljes magyar zenei és szöveges folklór
anyag rögzítését tűzte ki célnak, akár műalkotásonként több változatban is. Ilyen nagyszabá
sú munka elvégzésére akkoriban sem volt elég anyagi fedezet a szakintézmények költségve
tésében, a program támogatásához a Magyar Nemzeti Bank, a Takarékpénztárak és Bankok 
Egyesülete, valamint a Gyáriparosok Országos Szövetsége biztosította a 4000 pengős alapot.

A lemezfelvételek elkezdésével kapcsolatos késedelemnek volt annyi előnye, hogy 
ekkorra már a 600-1200 Hz közötti szűk frekvenciatartományt áteresztő felvevőtölcsért 
100-tól 5000 Hz-ig terjedő elektroakusztikus mikrofonokkal helyettesítették. így a hangsze
res zenekari felvételek esetében is áttetszőbb hangkép alakult ki. A népmesék rögzítését 
Ortutay Gyula, a zenei felvételek szakmai irányítását Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajtha 
László végezte, segítségükre voltak az akkori fiatal kutatók legjelesebbjei: Veress Sándor, 
Bállá Péter, Volly István, Dincsér Oszkár, Manga János, a vallásos népénekek kiválasztását pe
dig Bárdos Lajos végezte.

Az akciót tudományos szempontok vezették, ám a gramofon használata a fonog
ráfhengernél megbízhatóbb archiválási eljárás mellett a sokszorosítás lehetőségét is magában 
foglalta, ami lehetővé tette a gyűjtött anyag kereskedelmi forgalmazását. Ebből előnyei mel
lett az a hátrány is származott, hogy a lemezek kottás lejegyzésekkel együtt való kiadása csak 
részben valósult meg, mivel a lejegyzési munka üteme nem tudta beérni a kiadó cég keres
kedelmi érdekei által diktált tempót. Kilenc év alatt 125 lemez készült, amelyből 107 került 
kereskedelmi forgalomba. Az így létrejött lemezgyűjtemény Pátria-sorozat néven vált ismert
té a szakmai köztudatban.64

Tekintve, hogy az akkor használt, percenként 78 fordulatos hanglemezre mindösz- 
sze 3-4 percnyi zene fért föl, az anyag, bár jelentősége kétségtelenül igen nagy, a magyar nép
zene gazdagságához képest mennyiségileg nem tudta elérni a kitűzött célt: a magyar népze
ne egészének dokumentálását. A háború után készült ugyan még mintegy száz hanglemez 
(1950-től a Tonalit stúdióban), részben már magnetofonfelvételek archív másolataként, de 
ezek már nem kerültek kereskedelmi forgalomba (L a jt h a  1992c. 96; O r tu ta y  1938; 1942; 
Va r g y a s  1949. 6; R a je c z k y  1976. 335). Ezek közül hézagpótló jelentőségű a Dunántúlra 
menekített moldvai és bukovinai magyarok körében végzett gyűjtés, amely Domokos Pál Pé
ter és Rajeczky Benjamin közreműködésével készült, s később nagyrészt közreadásra is került 
(B r e u e r  1992. 168; D o m o k o s - R a je c z k y  1956; 1961; 1991).

A háború utáni zűrzavaros helyzetben a hanglemez-gyűjteményben is keletkeztek 
veszteségek: „nyomtalanúl eltűnt a grammofon-matricák két leltárkönyve. Az egyik a népze
nei matricákra vonatkozó adatokat, továbbá szállítási jegyzékeket, ki nem dolgozott matricák 
adatait, a másik pedig a népmese matricákra vonatkozó szükséges tudnivalókat tartalmazta 
[...] Kisebb károk érték már a gyűjteményünket: lemeztörés, sőt lemez eltűnés is, valamint 
géprongálódás, stb. Ilyen súlyos és pótolhatatlan veszteség azonban most éri először a gyűj
teményünket. A gramofon-gyűjtemény leltári könyve önálló leltár volt, amelynek adatai a mú
zeum más leltári könyveiben nem szerepelnek.” (NMI 342/1948.)

A Pátria-lemezeken a népéletben betöltött szerepéhez képest igen kis mértékben 
szerepel a hangszeres zene, különösen a falusi cigányzenészek által játszott repertoár. En-

64 Az elnevezés Kelen Péter Pál magánvállalkozása, a lemezek préselésével és forgalmazásával foglalkozó
Pátria cég nevéből származik (Somfai 1981b. 9).
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nek oka a fonográfos gyűjtésekkel kapcsolatban említett technikai nehézségeken kívül ab
ban is keresendő, hogy kezdetben a kutatók fenntartással kezelték ezt a fajta zenét. Ezen az 
előítéleten Bartók az erdélyi román anyag behatóbb helyszíni vizsgálata nyomán lépett túl, 
amikor kutatásait a néptáncokra és az azokat kísérő falusi zenészbandákra is kiterjesztette 
(M a r t in  1983). Később Lajtha László kutatásai is megerősítették azt a tényt, hogy a falusi 
cigányzenész népzeneileg teljesen hiteles, a faluközösség által igényelt és ellenőrzött dal
lamanyagot játszik. Lajtha fedezte föl a huszonöt éve működő táncházmozgalom alapját ké
pező széki hangszeres tánczenét, és néhány más erdélyi és magyarországi együttessel is ké
szített felvételeket, amelyek anyagát a Népzenei monográfiák sorozatban adta közre.65 Mint ké
sőbb kiderült azonban, Erdély-szerte számtalan ilyen együttes muzsikált, az általuk játszott 
dallamok száma is jóval nagyobb az első gyűjtések alapján feltételezhető mennyiségnél. 
Lajtha például még a felét sem vette föl a későbbi kutatók által egészében rögzített széki 
dallamrepertoárnak. így az idevonatkozó népzenei anyag megközelítőleg teljes feltárása 
napjainkig elhúzódott.

A fonográfhenger és a gramofonlemez közötti minőségbeli különbség, illetve előb
bi utóbbira való átírásának lehetősége már 1924-ben felkeltette Bartók érdeklődését ( D e - 
m é n y  1976. 305). Ezzel kapcsolatos kísérletekre viszont csak 1950-ben került sor, amikor 
Kertész Gyula néhány henger Gevafon-áttételét elkészítette. Rajeczky lelkesen érdeklődött e 
lehetőség iránt, hiszen ezáltal a kereskedelmi forgalomba is be lehetett volna vinni az addig 
csak a kutatók számára hozzáférhető fonográffelvételeket. A megvalósításról azonban nincs 
mdomásunk (népzenei gyűjtemény 29/1950). A Pátria-lemezekről (akárcsak korábban a hen
gerekről) szintén tervezték másolatok készítését, amely cserealapot jelenthetett külföldi ar
chívumok anyagainak a megszerzésére (népzenei gyűjtemény 11/1949).

A m ikrobarázdás-hanglem ez gyűjtemény
A fonográfhengerek egyik hátránya, a néhány perces játékidő a gramofonlemezek esetében 
is fennállt. Ennek áthidalására kezdték alkalmazni a folytatólagos lejátszású lemezeket. Ezek 
előnyeit ecseteli Bartók 1942-ben a New York Times június huszonnyolcadikai számában, a 
nyolclemeznyi hangszeres muzsikát is tartalmazó Parry-féle jugoszláv népzenegyűjtemény 
kapcsán, megjegyezve, hogy az ott használt alumíniumlemezek tartósabbak és kevésbé sérül
nek a többszöri visszajátszás során (B a r t ó k  1966d. 495).

1948-ban megjelent a mikrobarázdás technika, amely 20 percre növelte a lemezek 
oldalankénti játékidejét. A Pátria-felvételeket folytató, háború utáni sorozat utolsó, közel 100 
darabja már ilyenre készült (R a je c z k y  1976. 337; népzenei gyűjtemény 5/1964). Közben 
többször fölmerült a korszerű archiválási technikák alkalmazásának kérdése, amelyek nélkül 
a hosszú távú megőrzés nem megoldható. 1960. február 18-án a múzeum osztályainak folya
matos vizsgálata során a főigazgató megbízásából Sándor István mint elnök, valamint Járdá
nyi Pál és Manga János mint bizottsági tagok megvizsgálták a Népzenei Osztály munkáját, s 
többek között arra tettek javaslatot, hogy „Műszaki szakemberekkel vitassa meg az osztály a 
hangos anyag konzerválásával kapcsolatos kérdéseket” (népzenei gyűjtemény 31/1960).66

65 Lásd a 20. lábjegyzetben felsoroltakat.
66 Tóth M argit aláírásával és a Sztanó Pál által készíte tt m elléklettel. A  korróziós p roblém ákat

regisztrálja az 1969-es revíziós jegyzőkönyv is (a n ép zen e i gyűjtem ény iratai).



844 Pávai István

A kérdés megoldása több évig késhetett, mert még 1969-ben is így érvelt Sztanó Pál, a hosz- 
szú távú megőrzés hive s legkompetensebb szakembere: „már régebben azt terveztük, hogy 
az anyag egysége érdekében nem csupán a hiányzó példányokat, hanem a teljes »normál« 
anyagot korszerű micro-matricák formájában készíttetjük el. Indokolttá teszi ezt az a körül
mény is, hogy a háború előtt készült matricák jórészt réz, ill. nikkel felületűek, s ezeket a 
többszöri paraffinozás sem óvja meg az oxidációs, korróziós sérülésektől. Sokkal tartósabbak- 
nak ígérkeznek a jelenlegi ezüst felületű matricák.” Ebből mindössze a teljes Pátria-sorozat 
mikrobarázdás lemezre való átírása valósult meg.

Sztanó ugyanott egy másik javaslatot is felvetett: „hasonló archiválásra kívánkozik 
az Osztály által készített és erre alkalmas felvételek, valamint a MTA Népzenekutató Cso
port által felvett hanganyag jelentős része is. Ennek ilyenfajta megőrzése kifejezetten múze
umi »profil«, a[z MTA Népzenekutató] Csoport jelenlegi feladatai között nem szerepel és 
nem is tartozik, nincs is rá költségvetése. A mintegy 2000 magnótekercsen őrzött anyag vár
ható élettartama korlátozott. Sürgősen fel kellene verni tehát tartósabb megőrzésének kérdé
sét, mert különben a Magyar Népzene Tára kötete kiadásának ez a pótolhatatlan értékű »mel
lékterméke« veszendőbe megy.” (Népzenei gyűjtemény 46/1969.) Ezt a feladatot a Nép
rajzi Múzeum nem vállalta magára, így az MTA Zenetudományi Intézet az archiválási felada
tokra is egyre inkább berendezkedett, s az utóbbi évtizedben saját anyagának már jelentős 
mennyiségű részét fémmatricára mentette.

A mikrobarázdás hanglemeztárhoz még 394 darab műsoros hanglemez tartozik, 
amelyek a világ minden kontinenséről származó, részben eredeti, részben (kisebb-nagyobb 
mértékben) feldolgozott népzenét tartalmaznak.

A mognetofonszalag-gyűjtemény
Bár az elektromágneses hangrögzítés elvén működő magnetofon már 1935 óta ismert volt, 
szélesebb körben csak a második világháború után kezdett terjedni, a németek által tovább
fejlesztett változatban. Kezdetben a ma ismert mágnesezhető szalag helyett a rögzités drótte
kercsre történt. 1949-ben Vargyas Lajos így foglalta össze tömören az új eszköz előnyeit: „Ki
vihető a helyszínre s ott gramofonszerű tökéletes felvételt ad. Megszakítás nélkül 20 percig 
(vagy tovább is) működik s Így eddig a leghosszabb zenei felvétel érhető el vele. A felvevő 
drót olcsó, s a felvétel gramofonra átjátszható, utána pedig a drót »letörölhető« és új felvétel
re felhasználható. Ilyenformán a felvétel nem kockázatos és azonnali, előkészíteden gyűjtés
re is alkalmas. Egyelőre csak villannyal ellátott helységekben használható, de motorral hajtott 
dinamóval szintén működik s így autóval történő gyűjtés esetén bárhol használható. Nálunk 
ezideig csak a Néptudományi Intézet alkalmazta néprajzi gyűjtésben. Az 1948. év folyamán 
több bedehemes játékot vettek fel bukovinai székelyek közt, mégpedig teljes szövegével és 
összes dallamával együtt, ezenkívül népdal- és egyéb hangfelvételek is készültek.” (V argy a s  
1949. 6-7.) Drótos népzenei magnetofonfelvételeket saját felszereléssel kezdetben Kertész 
Gyula és K. Kovács László készített. Anyaguk később az MTA Zenetudományi Intézetének 
hangarchívumába került, ahol 1997 óta CD-re írják át.67

A magnetofon nem a lemezfelvételeket, hanem a fonográfos munkát kezdte hát
térbe szorítani, már az ötvenes évek elejétől (R a je c z k y  1952. 483). A Néprajzi Múzeum

67 Németh István szóbeli közlése.
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hanglemezre archivált felvételeit 1952-től nem helyszíni vágással, hanem előzetes magneto
fonfelvételekről készítette. így alakult ki fokozatosan a Népzenei Osztály hangszalaggyűjte
ménye. Azzal természetesen már kezdettől tisztában voltak az osztály vezetői, hogy hosszú 
távú archiválásra a szalag nem alkalmas. Hanghordozó anyaga sérülékeny, könnyen szakad, 
kiszáradás után jobban törik stb., de ami ennél még fontosabb: a teljes épségben, megfelelő 
hőmérsékletű és páratartalmú helyiségben őrzött szalag is évtizedek múltával fokozatosan de- 
magnetizálódik, a sokáig le nem játszott tekercsek szomszédos sávjai kölcsönösen átmágne
sezik egymást, ezáltal a felvétel egyre zajosabb és használhatatlanabb lesz. E hiányosságok ha
tásának csökkentése -  kiküszöbölésről nem lehet szó -  a felvételi sebességtől is függ (2,4; 
4,7; 9,5; 19; 38; 76 cm/s), ez viszont a percenként felhasznált szalagmennyiséget növeli egye
nes arányban a minőségnövekedéssel és az előállítási költségekkel. Ezért a stúdiók által hasz
nált 76 és 38 cm/s sebesség vagy a félprofesszionális 19 cm/s helyett többnyire az amatőr fel
vételekre jellemző 9 cm/s-os szalagsebességet, prózai anyagra néha a 4,7-et használták. (Ki
vételt képeznek a stúdiók közreműködésével készült felvételek.)

A Néprajzi Múzeum Népzenei Osztályán 1960-ban már 55 hangszalagnyi új gyűj
tés volt (nem számítható ide az akkor még különálló Lajtha-csoport anyaga), illetve a fonog
ráfhengerek anyagának szalagra való átjátszását is megkezdték, ami a hengerek további leját
szástól való kímélése és az anyag könnyebb kezelhetősége szempontjából volt fontos (népze
nei gyűjtemény 23/1960).

A magnetofon fejlettebb változatainak megjelenése, majd a tömegkereskedelembe 
való bekerülése időben nagyjából egybeesett az 1945 után új módszerekkel újraindult magyar 
néptánckutatás 15-20 évvel későbbi kiteljesedésével (K a po si 1947; M orva y  1949; P eso vá r  
1955; 1970; MARTIN 1965; 1976; 1977), Kallós Zoltán erdélyi és moldvai gyűjtőtevékenysé
gének megkezdésével. Martin György és Kallós Zoltán tartós szakmai kapcsolata révén az új 
szempontok a népzene koreológiai perspektívájú kutatására is hatottak. Lehetőség nyüt hosz- 
szabb, egy-egy vidék teljes táncrendjét felölelő zenei folyamatok rögzítésére. A harmóniavizs
gálat szempontjából fontos áttetsző zenekari hangzás tekintetében azonban még ekkor sem 
születtek tökéletes megoldások. A hagyományosan hangtompító nélkül játszó cimbalom húr
jainak tömeges egybecsengése, több azonos hangszeren játszó előadó egyeden mikrofonnal, 
egyeden hangsávra való rögzítése továbbra is megnehezítette a pontos lejegyzést.

Sárosi Bálint az akkor jelenkutatásnak számító vizsgálatait, a városi éttermekben 
muzsikáló cigányzenészek repertoárjának, spontán játékmódjának rögzítését, a közvetlen 
(funkcióban való) megfigyeléskor észlelt zenei jelenségek dokumentálását csak a magneto
fon segítségével végezhette el. Máskor Sárosi a kísérőhangszerek játékmódjának illusztrálá
sa céljából az egyik közreadott hanglemezen olyan felvételt mutatott be Ádám István (Icsán) 
széki zenekarának játékáról, ahol a mikrofont a gyűjtés alkalmával rendre a hegedű, kontra, 
majd a bőgő közelébe helyezték, a hangszer specifikus játékmódjának visszaadása érdeké
ben (Sárosi 1980. 5. lemezoldal, 2. sáv). Ez azonban azt is jelzi, hogy a monaurális techni
ka a hangszeres zenekari felvételek tekintetében, de akár a csoporténeklés esetében sem te
szi lehetővé a hangszerek, illetve több adatközlő énekhangjának világos szétválasztását a le
jegyzés során.

Az egyszerre két sávra rögzítő sztereótechnika 1958-tól kezdett terjedni, de a köz
kézen forgó olcsóbb készülékek esetében később tértek rá erre a megoldásra, a népzenei 
gyűjtések esetében pedig csupán a hetvenes években kezdett általánosabbá válni. Ez viszont 
egybeesett a kazettástechnika terjedésével, amely viszonylag olcsó felszereléssel, olcsó hang
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hordozóra elég jó minőségű felvételt rögzített. Az adatbiztonság meg a hosszú távú megőr
zés tekintetében azonban a keskeny és vékony szalag, az alacsony sebesség (4,7 cm/s), a me
chanikai és mágneses sérülékenység miatt hivatásos archívumok számára a modern eszközök 
közül a legkevésbé elfogadható.

A Néprajzi Múzeum kazettagyűjteménye részben a professzionális hangfelvevő 
felszerelés hiánya miatt, részben az Ethnológiai Adattár amatőr gyűjtők számára kiírt pályá
zataira beküldött hangzó mellékletanyagból alakult ki, illetve kis részben kiadott népzenei 
műsoros kazettákat is tartalmaz. Az alábbi táblázat az orsós szalagra és hangkazettára készült 
múzeumi felvételek mennyiségét mutatja be, gyűjteményi egységek szerint részletezve:

Szalagok -  kazetták Leltárban Hiány
MH szalagok (hengerátjátszások) 208
MMt szalagok (múzeumi magnótekercs) 98 47
Lajtha-csoport szalagjai 197 4
XMt szalagok (külföldi anyagok) 25
YMt szalagok (hangdokumentumok, 

rádióműsorok, előadások) 9 1
K jelzésű szalag (EA-pályázati anyag) 316
K jelzésű kazetta (EA-pályázati anyag és 

múzeumi kazettás gyűjtés) 484 9
Azonosítadan szalagok 90
Szalagok és kazetták összesen 1427 61

A digitalizált hangfelvételek és a videogyűjtemény
A kilencvenes években kezdett terjedni az új digitális technika, amelynek rögzítőeszköze az 
úgynevezett DAT (Digital Audio Tape) felvevő. Hangminősége a korábbi analóg, hifi (hight 
fidelity) technológiánál is jóval magasabb, gyakorlatilag stúdióminőséget jelent. Bár a demag- 
netizálás és átmágneseződés tekintetében is jobb, archiválási célra nem alkalmas. A Néprajzi 
Múzeum Népzenei Osztályának munkatársai közül Birinyi József és Pávai István készített sa
ját felszereléssel DAT-felvételeket, mivel azonban a múzeum nem rendelkezett a lejátszáshoz 
szükséges felszereléssel, és a hagyományosnál jóval drágább DAT-kazetta beszerzését sem 
tudta vállalni, felvételeik analóg kazettára átjátszva kerültek be az archívumba, ami minőségi 
visszaesést jelent. A DAT-tal azonos színvonalat a lézerlemez (audio-CD) jelenti, amelynek 
alkalmazására a DAT-felvételek átjátszásakor nem volt még lehetőség. Jelenleg a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram támogatásából beszerzett felszereléssel folyik a fonográfhenger-fel- 
vételek CD-lemezre való mentése.68

Részben a hangdigitalizálással, részben a számítógépes adatnyilvántartási munkák
kal összefüggésben kezdődött el a népzenei gyűjtemény anyagának -  egyelőre részleges -  
multimédiás és internetes tükröztetése. Ezt a munkát az Országos Műszaki Fejlesztési Bizott
ság Információs és Kommunikációs Technológiai Alkalmazások támogatására kiírt pályázata 
keretében kezdtük el, az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet és az MTA Zenetudományi 
Intézet közreműködésével.

68 A kézirat lezártakor az első 1418 henger került átjátszásra.



Népzenei gyűjtemény 847

Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány pályázati 
támogatásából Pávai István gyűjtéseinek egy 188 órányi töredéke került be 1998-ban a Nép
rajzi Múzeum népzenei gyűjteményébe, amely erdélyi és moldvai falusi hangszeres együtte
sek zenei anyagát és a hagyományos működésükkel kapcsolatos interjúkat tartalmazza hifi 
sztereó hangsávú videokazettán, ami lehetővé teszi a hangszertechnika, illetve az adatközlők 
egymás közötti vizuális kommunikációjának, a zenélés, a zenész-táncos viszony proxemikájá- 
nak tanulmányozását.

A tómlapgyűjtemény
A tdmlap elnevezés Vikár Bélától származik, s lényegében azt jelzi, hogy a nyomtatott vonal
rendszeres (kezdetben gyakran kézzel vonalazott) kottalapot, amely a hengerről lejátszható 
dal grafikai képét rögzítette, egy kartonlapra ragasztották föl. így a használat során kevésbé 
fordulhatott elő, hogy a kottalap megrongálódik, elszakad. A mai papírrestaurátori tudo
mány szemszögéből nézve -  a ragasztónak a tintára való vegyi hatása, a kiszáradás folytán 
görbülő kartonnak a ráragasztott kottalapra ható feszítőereje stb. miatt -  ez a módszer tar
tós tárolás esetén nem szerencsés. Napjainkban már nem is alkalmazzák, azonban a hagyo
mány folytán minden népzenei adatot tartalmazó archívumi kottalapot támlapnak neveznek 
a kutatók (az MTA Zenetudományi Intézetben is), s ezt a fogalmat rangos kiadványokban 
is használják.

Mint zenei információhordozó a támlap rendszerint egyetlen dallam egy vagy több 
versszakos lejegyzését tartalmazza. A hangfelvételen hallható következő dallam már egy má
sik támlapra kerül. Ez alól igen ritkán van kivétel. Főleg Kodály esetében találunk azonban 
úgynevezett összevont támlapokat, ahol egy lapon, a végig lejegyzett dallamadat alá vagy mel
lé máskor, más adatközlőtől rögzített változatok adatai, illetve daliami eltérései vannak följe
gyezve. Archiválási szempontból ez nem szerencsés, mert nem felel meg az egy dallamadat 
-  egy támlap (a számítógépes adatbázisban: egy rekord) elvének, viszont méltányolni kell 
ilyen esetben a lejegyzőnek azt a szándékát, hogy már a lejegyzés pillanatában próbálja nyo
mon követni a változatok típusokká tömörülését.

Különösen a kutatási folyamat rekonstruálása szempontjából fontos a támlapok lel
tári rendben való őrzése (is). A klasszikusnak számító fonográffelvételek és gramofonleme
zek esetében csak a Néprajzi Múzeum támlapgyűjteményében követhető részben ilyenkép
pen az anyag, az MTA Zenetudományi Intézetben található támlapmásolatok a zenei rend 
kategóriái szerint vannak tárolva.

A támlapokra rögzített anyag alapvetően kétféle lehet: 1. valamilyen hanghordozó
ra rögzített dallam lejegyzése; 2. helyszíni (fül utáni) dallamlejegyzés. Az első tudományos 
értéke nyilván jóval nagyobb, s még jobban fölértékelődik, ha olyan hanghordozóról került 
lejegyzésre, amely időközben megsérült vagy elveszett. A legrégibb támlapok több mint 100 
évesek, a rajtuk található többszínű feljegyzések fontos kutatástörténeti emlékeket őriznek. 
Digitalizálásuk, CD-lemezre való archiválásuk igen sürgető feladat, amely megkezdéséhez a 
népzenei gyűjtemény már rendelkezik A3-as méretű színes szkennerrel.

A Néprajzi Múzeum támlapgyűjteményének összetételét, a hagyományosan hasz
nált jelzetekkel, az alábbi táblázat mutatja be (a csillag hozzávetőleges értéket jelöl):
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Támlapok Időköz Darab
MH (múzeumi fonográfhenger) 1897-1949* 13 653*
F (fonogram = gramofonfelvétel) 1937-1963 1910*
NI (a Népművelési Intézettől 

a Néprajzi Múzeumba áthelyezett anyag) 1951-1957 10 850*
NO (Népzene Osztály) 1986-1993 1140*
MSz (múzeumi szöveg = helyszíni, hangzó 

párhuzammal nem rendelkező lejegyzés) 1905-1963 7732*
összesen 1897-1993* 35285*

Vargyas Lajos írta, még 1949-ben: „Minden
A gyű jtem ény  jövője néprajzi munka alapja a nagyszabású, részletes

anyaggyűjtés. Ennek tökéletes, vagy hiányos 
volta döntően befolyásolja az összes tudományos problémák megoldását is. Ebben a tekintet
ben a népzenei gyűjtés messze felülmúlja a néprajz többi ágának eredményét. Nincs még egy 
ága a néprajznak, mely az ország egész területéről egyenlőkép alapos gyűjtéssel rendelkez
nék.” (Vargyas 1949. 4.) Napjainkra ez még inkább érvényes, hiszen a hangtechnika fejlődé
se és viszonylag olcsó hozzáférhetősége lehetővé tette, hogy amatőrök, képzetlen érdeklődők 
is több ezer óra hangfelvételt készítsenek. Az Etimológiai Adattár által szervezett gyűjtőpá
lyázatok hozadékaként számos műkedvelő gyűjtő anyaga került ebbe a hangarchívumba, ame
lyek részletes vizsgálata, alapos feldolgozása, a népzenekutatás hivatásos vonalába való beil
lesztése még várat magára. Az is igaz ugyanakkor -  amire pontosan a Néprajzi Múzeum Nép
zenei Osztályának virágzóbb korszakaiban elődeink többször is hivatkoztak - ,  hogy miköz
ben az MTA Zenetudományi Intézetben folyó dallamrendezési és összkiadási munkák a nép
zenekutatás dallamtipológiai ágát fejlesztették világszinten is első helyre, a népzene etnoszo- 
ciológiai szempontú kutatása, az interetnikus vizsgálatok, a Lajtha által dédelgetett „népze
ne-biológia” és „antropomuzikológia” művelése a múzeumi munkacsoportra hárult, de a ku
tatásnak ez az iránya a fent leírt okok miatt többször megszakadt, majd végleg abbamaradt. 
Igen nagy sikerrel kecsegtet ennek a kutatási iránynak a felelevenítése, ami persze egy erre 
szakosodott kutatócsoport kialakítását feltételezi. A következő években érdemes lenne foglal
kozni ezzel a lehetőséggel, megvizsgálni a rendelkezésre álló személyi feltételeket, együttmű
ködni a Liszt Ferenc Zeneakadémia Zenetudományi Tanszékével, ahol már megkezdődött az 
elméleti előkészítése egy etnomuzikológiai specializáció bevezetésének, hiszen a népzeneku
tatásnak ilyen módon való művelése a zenei képzettség mellett társadalomnéprajzi, kulturális 
antropológiai, kommunikációelméleti felkészültséget is feltételez. Ilyenfajta kutatáshoz a nép
zenei gyűjtemény hangarchívumában található Bartók- és Lajtha-felvételek, feljegyzések, vala
mint a már meglévő népzenei videotár (lásd fentebb) nyújthat adatgyűjtési kiindulópontot.

A néprajz más ágaihoz viszonyítva azt is le lehet szögezni, hogy a népzenei kutatás 
tárgyával kapcsolatos hazai revival mozgalmak sokkal szélesebb társadalmi sávot fognak be. Ér
deklődésük a Kárpát-medencében élő népek teljes hagyományát felöleli, sőt azon is túl terjed 
(például nemcsak erdélyi, hanem balkáni román és délszláv népzene, továbbá ír, görög, klezmer 
anyag stb.). A Kárpát-medencei népzenék iránt ugyanakkor igen nagy a nemzetközi érdeklő
dés, nemcsak a magyar emigráció részéről, hanem a bármely nemzethez tartozók között, Japán
tól Észak-Amerikáig, Dél-Amerikától Ausztráliáig. Pontosan Bartók, Kodály és Lajtha egykori 
nemzetközi működése folytán ez a nemzetközi érdeklődés nemcsak a zenekedvelők, hanem a
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tudományos kutatók részéről is igen nagy. Ezért a Vargyas által említett „tudományos problé
mák megoldásához” nemcsak az „alapos gyűjtés” igen fontos, hanem a hatalmassá dagadt archí
vumi anyagok rendszerezése, áttekinthetővé, kutathatóvá tétele, távoli elérhetőségének megol
dása. Ezért tervezzük már a közeljövőben egy internetes dallamkereső rendszer kialakítását, 
amely a gyűjtemény szellemi értékeinek tudományos és társadalmi kamatoztatását föllendítené.

A hangszerek leírókartonjainak számítógépre vitele a legfontosabb adatmezők 
szintjén már megtörtént. Ezt kellene további, részletesebb tájékoztatást nyújtó adatokkal bő
víteni, majd számítógépes adatbázissá alakítani, s közzétenni az interneten, a hangszerek di
gitalizált fényképeivel együtt. A hangszergyűjtemény a Néprajzi Múzeum viszonylag kisebb 
méretű tárgyi gyűjteményei közé tartozik, földrajzilag leginkább a Kárpát-medencére és an
nak környezetére korlátozódik. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy e földrajzi övezetben a 
szakirodalomból ismert hangszerek közül melyek hiányoznak, illetve a meglévőknek milyen 
sajátosan táji, helyi vagy etnikailag differenciált hangszerváltozatai nincsenek képviselve a 
gyűjteményben. Felmérés nélkül is szembeödő, hogy például a moldvai csángók hangszer- 
készlete a beszerzendő tételek közé tartozik, miközben az utolsó helyileg készített dudát is 
felvásárolták tőlük a revival népzenei mozgalmak képviselői. Ez ugyanakkor azt a lehetősé
get is fölvillantja, hogy az eredeti példányokat másodkézből próbáljuk beszerezni, vagy leg
alább azokról pontos másolatokat készíttessünk. Ez azért is sürgető feladat, mert a városi 
táncházzenészek mai generációja a közvetlen kapcsolat révén még gyűjtési adatokat tud szol
gáltatni a birtokolt hangszerekről, erre viszont a generációváltás és a hangszerek többszöri tu
lajdonoscseréje után már kevésbé lesz lehetőség.

Ugyancsak a régóta halogatott feladatok közé tartozik a Néprajzi Múzeum más, 
földrajzi vagy tematikus szempontok alapján kialakított gyűjteményeiben (Afrika-, Amerika-, 
Ázsia-, Európa-, Óceánia-, szokásgyűjtemény) található több száz hangszer nyilvántartási 
szinten való egyesítése a népzenetár hangszergyűjteményével. Ez lehetőséget teremtene át
fogóbb szemléletű, nagyobb nemzetközi érdeklődésre számot tartó hangszerkiállítások ren
dezésére, illetve más európai múzeumokkal való együttműködésre. Ugyanide kapcsolódik az 
Etimológiai Adattár kézirat-, fotó- és filmtárában található zenei vonatkozású kéziratoknak, 
fotóknak és filmeknek az ott folyó számítógépes adatrögzítési rendszerekből való virtuális 
kiszűrése, zenei szempontú értékelése, és a zenei nyilvántartási rendszerbe való integrálása. 
Ilyen téren a legegyszerűbb feladat a filmek esetében mutatkozik, hiszen a filmtár teljes szá
mítógépes és nyomtatott katalógusa elkészült, amely a gyűjteményi anyagot teljes részletes
séggel mutatja be.69 A kézirattár anyagának tekintélyes része szintén számítógépen van, de a 
kéziratokat leíró adatmezők szerkezete nem minden esetben ad eligazítást a zenei vonatko
zásokról (például jelzi, ha van kottamelléklet, egyértelmű a zenei vonatkozás, ha a címben 
van rá utalás, de számos népszokás és más témában szakmutatózott kéziratban is vannak fon
tos zenei adatok). A fotótár számítógépes nyilvántartásának megoldása a gyűjtemény több 
százezres nagyságrendje miatt is nehézségeket okoz. Itt is van számos olyan eset, hogy a le
írókartonon kijelzett általánosabb téma (például lakodalom) keretében a fényképen zenészek 
vagy táncosok is láthatók, de ez csak a felvételek egyenként való átnézése után derül ki.

A hatvanas években a legjelentősebb népzenei archívum Magyarországon a Nép
rajzi Múzeum Népzenei Osztályán volt. Ez napjainkra, az MTA Zenetudományi Intézet 
Népzenei Archívumának kiteljesedésével a második helyre szorult. Feltáradan és rendezet-

69 Néprajzi filmkatalógus 1995.



850 Pávai István

len népzenei anyaggal azonban ma is bőven rendelkezik. A népzenei muzeológia aktuális fel
adata ebben a gyűjteményben a korszerű hangarchiválási és számítástechnikai eszközök al
kalmazása lehet. Az utóbbi hat évben már megtettük a kezdő lépéseket ezen a téren, s ren
delkezünk olyan technikai berendezésekkel (hangrögzítésre alkalmas számítógép professzio
nális hangkártyával, CD-író) és szoftverekkel, amelyek a korszerű hangarchiválási és nyilván
tartási munkában elengedhetetlenek. Jelenleg a fonográfhenger-gyűjtemény digitális archivá
lása folyik (az anyag több mint fele elkészült), s elkezdődött a gramofon (Pátria-) lemezek 
hasonló mentése is. Ezek befejezésével elkezdődhet a hangarchívum legkevésbé áttekinthe
tő részének, a szalagos, majd a kazettás hangfelvételeknek a digitalizálása, archív CD-leme- 
zekre való írása. Mivel erre már 1-2 éven belül sort lehet keríteni, nem érdemes a szalagok 
számítógépes nyilvántartását korábban elkészíteni, hiszen ezzel azok állagát veszélyeztetnénk. 
Tapasztalataink szerint technikailag is jóval egyszerűbb és gyorsabb a nyilvántartás elkészítése 
a CD-lemezek alapján, ami által ugyanakkor az eredeti hanghordozó is megkímélődik.

A digitalizálás után a hangfelvételek és a támlapok esetében egyaránt fontolóra kell 
venni egy védettebb, megfelelő hő- és páratartalom-értéket folyamatosan biztosító helyiség
be való áthelyezés lehetőségét, hiszen a jelenlegi (több évtizede kialakított) elhelyezés fő 
szempontja a könnyű hozzáférhetőség és használhatóság volt. Erre azonban már nem lesz 
szükség, ha minden hangfelvétel 2 darab CD-másolattal rendelkezik, hiszen ezekből egy az 
eredeti hanghordozóval együtt a megfelelő paraméterekkel rendelkező raktárhelyiségbe ke
rülhet, míg a 2. CD-példány szolgálhat a napi használatra. Utóbbi meghibásodása esetén az 
első CD-példányról könnyűszerrel újabb másolat készíthető.

A hangarchívumnak van még egy része, amely országosan egyedi jelentőségű, s kö
zönségszolgálati szempontból is gyakran igénybe vett. Ez a mikrobarázdás hanglemeztár, 
amely a világ legkülönbözőbb részein kiadott, nagyrészt eredeti, kisebbrészt feldolgozott 
népzenét tartalmaz. Minden lejátszás alkalmával mechanikai rongálásnak vannak kitéve, 
ezért CD-másolat készítése esetükben is szükséges. Ezek digitalizálásának halasztását csupán 
az indokolja, hogy míg a többi hanghordozón őrzött anyag jobbára egyedi, a gyűjtemény szá
mára készült hangfelvétel, utóbbiak műsoros, kereskedelmi forgalomba került hanglemezek, 
s ha ezeket beszerezni kereskedelmi úton ma már nem is lehet, a világ számos más múzeu
mában, hangarchívumában is megtalálhatók.

Legutóbb sikerült a gyűjtemény technikai felszerelését egy, a támlapok digitalizá
lásához szükséges színes A3-as méretű képolvasóval bővíteni, amely megoldást jelent a kot
tás lejegyzések digitalizált formában CD-lemezre írt hosszú távú megőrzésére, illetve a kü
lönböző korokban keletkezett, azonos támlapra került írásrétegek számítógépes tanulmányo
zására anélkül, hogy az eredeti kartonlapokra ragasztott kottás lejegyzések további rongálás
nak lennének kitéve. A közeljövőben tehát ez a fajta archiválási munka is elkezdődhet.

A felsorolt -  nem kevés, nem egyszerű, speciális műszaki és zenei szakértelmet 
igénylő -  feladatsor elvégzése csak megfelelően képzett, megfelelő számú szakszemélyzet 
közreműködésével oldható meg. A sürgető archivális kérdések rendezése a belső személyzet 
növelésével vagy más intézményekkel való együttműködés útján, illetve ezeknek a lehetősé
geknek az együttes alkalmazásával lenne megvalósítható. A jelenlegi személyzettel a 
gyűjteménymegőrzési és közönségszolgálati feladatkör ellátható, de saját kutatási profil kiala
kítására nincsen mód. Ehhez olyan kutatócsoportra lenne szükség, amely felmérve a kevés
bé vizsgált szakterületeket, korszerű szemlélettel foglalkozhatna, a gyűjtemény folyamatos 
bővítése mellett, új kutatási feladatok megvalósításával.
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(10):145-158.

1900b A gyapjúguzsaly és orsója. Néprajzi Hírek 1(4):49—50.

N emes Tamás
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N émeth László 
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N émeth Péter 
1964 Emlékezés Darnay Kálmánra (1864-1945). A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 

2:5-19.
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1946 Az egyesiga meghonosodása a kemenesaljai Vásárosmiskén. Ethnographia 57(l-4):81-86.

N éprajzi Értesítő 
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1908

Néprajzi felolvasás a M. N. Múzeumban. Néprajzi Értesítő 3(1).T6.
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Néprajzi Értesítő 9(1—2):133—149.

1909a
1909b
1928a
1928b
1940a

A téli népviselet emlékeinek gyűjtése. Néprajzi Értesítő 10(1):64.
Kérdőív Magyarország ember- és néptani kutatásához. Néprajzi Értesítő 10(3-4):249-252. 
Néprajzi múzeumunk az 1928. év I. negyedében [...]. Néprajzi Értesítő 20(2):94.
Néprajzi Múzeumunk az 1928. év III. negyedében [...]. Néprajzé Értesítő 20(3—4):127. 
Jelentés a Néprajzi Múzeum (Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára) 1939. 
évi állapotáról és működéséről. Néprajzi Értesítő 32(l-2 ):2 2 0 ~ 2 2 3 .
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Museums 1960. Néprajzi Értesítő43:55-140.
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Két előadás. Budapest: Egyetemi ny.
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Magyar néprajzé lexikon. II. Főszerk — . Budapest: Akadémiai. 
Magyar néprajzé lexikon. III. Főszerk — . Budapest: Akadémiai. 
Magyar néprajzé lexikon. IV. Főszerk — . Budapest: Akadémiai. 
Magyar néprajzé lexikon. V. Főszerk — . Budapest: Akadémiai.
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(Előmunkálatok a Magyarság néprajzához, 7.) Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport. 
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1941 Ismeretlenebb erdélyi magyar hímzéstípusok. Néprajzi Értesítő 3 3 ( l):l-3 5 .

Pa n n e l l , Sandra 
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1993
1994
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1998 Municipal displays. Civic self-promotion and the development of German ethnographic 
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A magyar tánckutatás 25 éve. Tánctudományi Tanulmányok 1969-1970:79-89.
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1994 A képes levelezőlap története. Miskolc: Herman Ottó Múzeum; Eger: Dobó István 

Vármúzeum.
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1889 Adatok a magyar agyagipar történetéhez. Művészi Ipar 4(1):1—16, (3):95-106.
1891 Az 1891. évi agyagipari tárlat. Művészi Ipar 6(4):177-185.
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1931 A magyar hocsizás. Budapest: Biró.

Phillips, Tom

1991 Torday at the Museum of Mankind. Anthropology Today 7(3):2-5.

Piróth István

1993 A néprajzi tárgy jelentései. A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 28:3-6.
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1996 Reflexion autour d’un paradoxe: faut-il et comment traiter du contemporain dans les 

musées d’ethnographie? In B a d e t  et al. 1996. 243-249.

Plohn J ózsef

1992 Negyvennyolcas honvédportrék. Összeáll. Dömötör János. Budapest: Zrínyi.

Pócs É va

1964
1965

Zagyvarékas néphite. Néprajzi Közlemények 9(3—4):1—291.
A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. Néprajzi Közlemények 
10(3-4): 1-323.
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1982 Karácsony. Kéziratos kérdőív. Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattár.
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Pozsony F e r e n c  

1997a

sajtórakész népköltési gyűjteménye). Ethnographia 65(3—4):541 —567.

Vallásos tárgyak egy moldvai csángó család tárgyi környezetében. In Népi vallásosság a 
Kárpát-medencében. II. Szerk S. Lackovits Emőke. Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum; Deb

1997b
recen: KLTE Néprajzi Tanszék. 174-180.
Egy moldvai csángó család vallásos tárgyai. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 
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1989 Primitive art in civilized places. Chicago: University of Chicago Press.
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1913

Néprajzi megfigyelések a Tiensánban. Néprajzi Értesítő9 (l-2 ):69 -90 .
Ázsia szivében. Budapest.
Utazásaim Belső-Ázsiában. Budapest: Kertész ny.
Második belsőázsiai utazásom néprajzi eredményei. I. Néprajzi Értesítő 12(1):69—74. 
Második belsőázsiai utazásom néprajzi eredményei. V. Néprajzi Értesítő 14(1—2):165—178.

Pulszky K ároly  

1883 A magyar agyagművesség történetére vonatkozó kérdések. Arcbaeologiai Értesítő 1882 
2:254-274.

PULSZKY KÁROLY-FrISCHBACH FRIGYES
1878 A magyar háziipar diszitményei. (Acta nova Musei Nationalis Hungarici, 2.) Budapest:

Puskás Bernadett 
1991

Egyetemi ny.

Kelet és Nyugat között. Ikonok a Kárpát-vidéken a 15-18. században. Budapest: Magyar Nemzeti 
Galéria.
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1989 A debreceni cívisvagyon. (Agrártörténeti tanulmányok, 14.) Budapest: Akadémiai.
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1879 Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I. Budapest: Franklin.
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Beszámoló a Szőts-film kutatómunkájáról. Kézirat.
Magyar néprajzi ftlmszövegek és témaismertetések A II. Nemzetközi Néprajzi Filmszemle és Tudományos 
Tanácskozáson szereplő fdmekből válogatás a Collegium Hungaricum által rendezendő Magyar Néprajzi 
Filmnapok bécsi vetítésére. Kézirat.
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Filmnapokról. Kézirat.
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1953 Zenetudományi munka a Néprajzi Múzeum népzenei osztályán. Új Zenei Szemle
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A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Történeti Adatgyűjteménye. Ház és Ember 2:221-251.
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Yaboaine, a war god of Normanby Island. Oceania 16(3):210-233, (4):319—336. 
Witches of Normanby Island. O ceania 18(4):279—308.
Totemism in Normanby Island. M a n k in d  5:189-195.
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(Társadalomtudományi könyvtár.) Budapest: Gondolat.

R o m a n  JAn o s

1951
1955

A sárospataki fazekasság vázlatos ismertetése. E thnographia  62(3-4):294-350. 
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Rosaldo, Renato 
1993
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1. szám ú  fü g g e lék . Á lta lános szem p o n to k  a N ép ra jz i M úzeum  gyű jtem ényeit 
ism erte tő -fe ltá ró  tan u lm án y  e lk ész íté séh ez

Tartalm i-tem atikai tagolás

I. Gyűjteménytörténet

-  A gyűjtemény kialakulása;
-  a gyűjtemény fejlődése, legjelentősebb gyarapítások, ajándékok, műtárgycserék;
-  a gyűjteményfejlesztés meghatározó alapelvei, a gyűjtési elvek kitapintható (kimondott vagy kimondat

lan) koncepciói és azok változásai, beleértve az esetlegességeket, a nem közvedenül tudományos-muze- 
ológiai megfontolásokat;

-  kutatói preferenciákra visszavezethető előnyök és korlátok-anomáliák;
-  a gyűjtemény sorsát befolyásoló bármilyen múltbeli körülmény (például háborús pusztítás, természetes 

vagy gondadanság miatti anyagpusztulás stb.).

Ebben a fejezetben a hangsúlyt a gyűjtemény létrejöttét, alakulását befolyásoló felfogásmódok komepciók elemzi re- 
bnstrukciójára kell helyezni. Ez a komoly elemzőmunka szervesen kapcsolódhat a gyűjtemény történetének kronologi
kus leírásához, de szerkezetileg attól elválaszthatóan is megírható.

II. A gyűjtemény jelenlegi összetétele

-  A gyűjtemény belső tagolása a gyűjtemény természetéből adódó szempontok alapján: kor, tárgyfélesé
gek, alapanyagok, műhelyek, stíluskritériumok, használat stb.;

-  a tárgyállomány geográfiai megoszlása, a lokalizál(hat)adan állomány aránya, jellege;
-  az első fejezetben kimutatott egyes gyűjtési koncepciók alapján megállapítható aránytalanságok, illetve 

hiányosságok (például esztétikai, földrajzi, tárgymorfológiai, funkcionális stb. szempontból)
-  a gyűjtemény „ismertségi” állapota, szakirodalmi feldolgozottsága (például a „sztártárgyak” aránya töb

bihez képest stb.), meghatározó tárgycsoportok;
-nyilvántartással összefüggő kérdések, terminológiai problémák;
-  a gyűjtemény állagvédelmi állapota.

A fejezethez csatolhatok különböző, a gyűjtemény belső tagolását, összetételét mutató számszerű ki
mutatások, táblázatok, azonban ezek nem helyettesíthetik a leíró-elemző bemutatást.

III. A gyűjtemény jövője

-  A gyűjtemény jellege (zárt, csak kivételesen bővíthető vagy nyílt, különböző elvek alapján fejleszthető) 
és az ebből fakadó feladatok, illetve lehetőségek felrajzolása;

-  a gyűjtemény története, mai tagoltsága és állapota alapján megjelölhető közveden bővítési, továbbépí
tési szempontok, beleértve az esedeges selejtezés kérdését;

-  a gyűjtemény önnállóságával kapcsolatos kérdések (például a további tagolás szükségessége, más gyűj
teménnyel való összevonás indokoltsága stb.);

-  újabb tudományos szempontok, felfogásmódok támasztotta követelmények s ezek alapján kialakítható 
lehetőségek (például a jelenkutatás, kultúrszociológia, az újabb szemléletű történed és jelenkori „anya
gi kultúra”-kutatás, a kultúrakutatás (Cultural Studies), fogyasztáskutatás stb.); a kiállításcentrikus gyűj
teményfejlesztés kérdése;
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-  a számítógép, multimédia hatása a gyűjteményekre (nyilvántartás, dokumentálás, feldolgozás stb. szem
pontjából).

Követelmények

-  A tanulmánynak a gyűjtemény egészéről kell átfogó képet rajzolnia a megfelelő nyilvántartási, archivális 
és szakirodalmi források feldolgozásával, valamint a továbblépés koncepciójának kidolgozásával;

-  bibliográfiai apparátus: a gyűjteménnyel kapcsolatos publikációk könyvészeti összegzése (és értelemsze
rű feldolgozása), így például a Néprajzi Értesítő gyűjteménygyarapítási beszámolói, az esetleges tárgy
katalógusok, egyes tárgycsoportok ismertetői stb.; a gyűjtemény anyagából rendezett jelentősebb kiállí
tások (és katalógusaik) felsorolása;

-  a gyűjtemény jelenlegi raktározási problémái és igényei függelékben csatolhatok a tanulmányhoz.
(...)

Fejős Zoltán 
1998



2. szám ú  fü g g e lék . A N éprajzi M úzeum  szervezeti v á lto z á sa in a k , e lnevezéseinek , 
e lh e ly ezé se in ek  k rono lóg iá ja

2.1. A  Néprajzi M úzeum szervezeti változásai és elnevezései

1872-1894: Magyar Nemzeti Múzeum Ethnographiai Osztálya
1887-tól használják a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára elnevezést is. 
1890-tól használják az Ethnographiai Múzeum elnevezést.
1897>-tól használják a Néprajzi Osztály elnevezést.

1895-1925: A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya
1925. június 1.-1934. július 31.: Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára 
1934. augusztus-1937: Néprajzi Múzeum
1938-1940:
1941-1947:
1947-1948. szeptember: 
1948. szeptem ber-1950: 
1950-1955:
1955-1968:

Néprajzi Múzeum (Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára)
Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára
Néprajzi Múzeum (Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára)
Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Múzeum
Országos Néprajzi Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Múzeum

Használták még az Országos Néprajzé Múzeum és a Néprajzé Múzeum nevet is.
1969-től napjainkig: Néprajzi Múzeum

2.2. A  N éprajzi M úzeum  elhelyezései

Időpont Helyszín
1872
1892
1893 
1906 
1924 
1974

Magyar Nemzeti Múzeum 
Várkert Bazár 
Csillag utcai bérház 
Városligeti Iparcsarnok
Tisztviselőtelepi gimnázium, Hungária (ma Könyves Kálmán) körút 
Kossuth tér, volt Igazságügyi Palota
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3. szám ú  fü g g e lék . A N éprajzi M úzeum  ig a z g a tó i, fő igazgató i 1 8 7 2 -

Ev Név Megjegyzés
1872-1894 Xántus János igazgató-őr
1894-1902 Jankó János osztály-igazgató
1902-1919. október Semayer Vilibáld osztály-igagató
1919. október-1921 Bátky Zsigmond miniszteri biztos
1922-1934 Bátky Zsigmond Néprajzi Tár igazgató
1934-1935 Madarassy László osztályigazgató
1935-1940 Bartucz Lajos igazgató
1940-1946. február Domanovszky György megbízott főigazgató
1946. február-1946. augusztus Szendrey Ákos megbízott igazgató
1946. szeptember-1946. október Lajtha László megbízott igazgató
1946. október-1950. október Vargha László főigazgató
1950-1956. január 31. Balassa Iván főigazgató
1956. február 1.-1956. október 4. Szendrey Ákos megbízott főigazgató
1956. október 5. -1957. július 31. Kardos László főigazgató
1957. augusztus 1.-1959. november Domanovszky György főigazgató
1959. december-1960. január Orbán Antal adminisztratív vezető
1960. január-1961. február Manga János főigazgató
1961. február-1968. november Bodrogi Tibor főigazgató
1968. november-1969. április Kodolányi János főigazgató
1969-1992 Hoffmann Tamás főigazgató
1992. május-1992, november Selmeczi Kovács Attila megbízott főigazgató
1992-1997 Hofer Tamás főigazgató
1997-től Fejős Zoltán főigazgató
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4. szám ú  fü g g e lék . A N éprajz i M úzeum  gyű jtem énykeze lő  m u zeo ló g u sa i

Gyűjtemény

M agyar Osztály

Földművelés

Állattartás-pásztorművészet

Gyűjtögetés

Halászat

Közlekedés

Építkezés

Ev Gyűjteménykezelő

1945-1951 Balassa Iván
1951-1960 Boross Marietta
1961-1973 Takács Lajos
1973-1975 Molnár Balázs
1975-1980 Hoffmann Tamás
1980-1999 Szuhay Péter
1999-től Selmeczi Kovács Attila

1946-1951 Balassa Iván
1952-1956 Csermák Géza
1956-1973 Hofer Tamás
1974-1986 S. Kovács Ilona
1986-tól Sáfrány Zsuzsa

1947-1951 Balassa Iván
1951-1955 Boross Marietta
1956-1961 Vincze István
1962-1969 Erdélyi Zoltán
1970-1974 Veres Péter
1975-1977 Gráfik Imre
1978 nincs
1979-1986 S. Kovács Ilona
1986-tól Sáfrány Zsuzsa

1947-1948 Márkus Mihály
1948-1955 Balassa Iván
1955-1957 Csermák Géza
1957-1980 Vincze István
1981-1986 Szilágyi Miklós
1986-1990 Sáfrány Zsuzsa
1991 nincs
1992 Horváth Gyula
1993-1995 Barati Antónia
1995-tól Szabó Zoltán

1947-1956 Balassa Iván
1957-1970 Földes László
1970-1985 Gráfik Imre
1985-1990 nincs
1990-1992 Horváth Gyula
1992-től Szabó Zoltán

1947-1949 Varga László
1950-1954 Balassa Iván
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Gyűjtemény Év Gyűjteménykezelő

1955-1957 Hofer Tamás
1958-1969 Erdélyi Zoltán
1970-1985 Gráfik Imre
1986-1990 nincs
1990-1992 Horváth Gyula
1993-tól Szabó Zoltán

Bútor 1947-1974 K. Csilléry Klára
1975-1979 nincs
1979-1985 Páldy Krisztina
1985-1991 Györgyi Erzsébet
1991-2000 Fejér Gábor

Textil és viselet 1925-1934 Györffy István
1934-1935 Gönyey Sándor
1935-1970 Fél Edit

Terézia
1971-1973 Balogh Jánosné Horváth

1973-1995 N. Fülöp Katalin
1995-től Katona Edit

Kerámia 1922-1934 Viski Károly
1935-1940 Gönyey Sándor
1940-1943 Domanovszky György
1944-1946 nincs
1947-1981 Kresz Mária
1981-1995 István Erzsébet
1995-től Csupor István

Táplálkozás 1938-1944 Gönyey Sándor
1944-1951 nincs
1951-1972 Morvay Judit
1972-1996 Molnár Mária
1996-tóí Rékai Miklós

Kosár 1961-1972 Morvay Judit
1972-1994 Molnár Mária
1994-1996 Barati Antónia
1996-tól Rékai Miklós

Mesterség 1948-1949 Bakó Ferenc
1950-1990 Szolnoky Lajos
1990-1999 Horváth Gyula
1999-től Gráfik Imre

Szokás 1947-1963 Szendrey Ákos
1963-1996 Györgyi Erzsébet
1996-tól Szűcs Alexandra
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Gyűjtemény Év Gyűjteménykezelő

Egyház 1968-1976 Varga Zsuzsa
1976-1979 nincs
1979-tól Szacsvay Éva

Átány 1954-1980 Hofer Tamás
1980-1990 nincs
1990-1997 Balogh Balázs
1998-tól Selmeczi Kovács Attila

N em zrtközi Osztály

Európa 1945-1949 Kodolányi János
1949-1957 Szolnoky Lajos
1957-1987 Kodolányi János
1987-től Kcrczsi Ágnes

Afrika 1940 Gunda Béla
1941-1946 nincs
1947-1949 Vajda László
1950 Bodrogi Tibor
1951-1957 Vajda László
1958-1966 nincs
1967-1979 Ecsedy Csaba
1979-1982 Agüero Irma
1982-1983 Vidacs Bea
1984-1995 nincs
1996-tól Földessy Edina

Ázsia 1909-1915 Mészáros Gyula
1916-1935 nincs
1936-1944 Tagán Galimdsán
1945-1946 nincs
1947-1963 . Diószegi Vilmos
1963-1970 Molnár Benő
1965-1981 Gáborján Alice (Ázsia-tex-

til)
1971-1980 nincs
1981-1983 Kerezsi Ágnes
1984-1985 S. Kovács Ilona
1985-1989 Lágler Péter
1989-1990 Szűcs Szergej
1991 nincs
1992-tól Wilhelm Gábor

Indonézia 1949-1968 Bodrogi Tibor
1968-1975 Boglár Lajos
1975-1984 Agüero Irma
1985-1986 nincs
1987-től Wilhelm Gábor
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Gyűjtemény Év Gyűjteménykezelő

Óceánia és Ausztrália 1945-1968 Bodrogi Tibor
1969-1978 nincs
1979-1984 Vargyas Gábor
1985-1986 nincs
1987-1989 Wilhelm Gábor
1990-től nincs

Amerika 1949-1979 Boglár Lajos
1979-1984 Agüero Irma
1984-1987 Mesterházy Erika
1987-től Főzy Vilma

anyag)
1993-tól Gyarmati János (régészeti

Etimológiai A dattár

Kézirat 1939 Gunda Béla
1940-1947 Némethy Endre
1948-1949 Bánó István
1950-1973 K. Kovács Péter
1973-tól Forrai Ibolya

Dokumentációs (EAD) 1949-1952 K. Kovács Péter
1953-1954 Kardos László
1955-1969 K. Kovács Péter
1970-1975 Medgyes Éva
1976-1982 Forrai Ibolya
1982-től Szemkeő Endre

Rajz, festmény és nyomat 1946-1949 Csikós Tóth András
1950-1956 Cs. Sebestyén Károly
1957-1962 Kovács Ágnes
1962-1966 Grynaeusné Papp Emília
1966-1998 Marosán Lajosné
1998-től Tasnádi Zsuzsanna

Inventárium 1979-1980 Árva Judit
1980-1990 Benda Gyula
1991-1995 Árva Judit
1996-tól Granasztói Péter

Térkép 1947-1948 Csikós Tóth András
1948-1949 Barabás Jenő
1949-1974 Molnár Balázs
1975 nincs
1976-1980 Medgyes Éva
1981 nincs
1982-től Szemkeő Endre
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Gyűjtemény ÉV Gyűjteménykezelő

Fénykép 1894-1902 Jankó János
1902-1920 nincs
1920-1923 Gönyey Sándor
1923-1934 Viski Károly
1934-1938 Tagán Galimdsán
1938 Krompecher Bertalan
1939-1943 Némethy Endre
1943-1948 Manga János
1949 Farkass Endre
1949-1952 Szendrey Ákos
1952-1957 L. Kovács Ágnes
1957-1970 Erdélyi Zoltán
1970-1978 Ruitz Izabella
1978-1988 Tari János
1988-tól Fogarasi Klára

Diapozitív 1962-1967 Krepuska Gyuláné
1967-1996 Iványi Imréné
1997 Rácz Gabriella
1998-tól Granasztói Péter

Film 1967- 1971 Boglár Lajos
1971-1988 Papp János
1988-1990 Lehel László
1990-től Tari János

Népzene 1913-1951 Lajtha László
1951-1952 Rajeczky Benjamin
1952-1961 Vargyas Lajos
1962-1963 nincs
1964-1979 Tóth Margit
1979-1987 Gábry György
1987-1995 Birinyi József
1995-től Pávai István
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5. s z á m ú  fü g g e lék . A N éprajzi M úzeum  k iadványa i

Az alábbiakban a N éprajzi Múzeum (és elődintézményei) nyomdai úton és házilag sokszorosított kiadványainak -  
folyóiratoknak, periodikáknak, egyedi köteteknek, kiállításvezetőknek stb. -  eddig legteljesebb könyvészeti listáját 
adjuk közre. Az anyag összeállításakor felhasználtuk a Néprajzi Múzeum Könyvtárának állományát, az Etimológiai 
Adattár aprónyomtatvány-gyűjteményét, valamint az Országos Széchényi Könyvtár nyilvántartását. A kiadványlista 
azonban -  a kisebb nyomtatványok sajátos állományba vételéből fakadóan -  így sem teljes. A „Néprajzi Múzeum ki
adványai” megfogalmazást némileg tágan értelmeztük: nemcsak azok a publikációk kerültek összeállításunkba, ame
lyek kiadója bibliográfiai szempontból (a kolofonon jelölve) a múzeum, illetve 1947 előtt anyaintézményei, hanem 
azok is, amelyeknek intézményünk megrendelője (ezek többnyire gyűjteménykatalógusok és kiállításvezetők) vagy 
tudományos műhelyként összeállítója volt. Az ilyen tételeket csillaggal (*) jelöltük. Az 1960-as évektől itt fel nem 
sorolt gyűjtési útmutatókat és kérdőíveket adott ki továbbá a Néprajzi Múzeum részére a Művelt Nép Kiadó, és ha
sonló kiadványok jelentek meg a Honismeret mellékleteként is.

Az összeállításban szereplő kiadói rövidítésekhez: MNM -  Magyar Nemzeti Múzeum; MNMNO -  
Magyar Nemzeti M úzeum Néprajzi Osztálya; MNMNT -  Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tára; NM -  Népraj
zi Múzeum; OMTMNT -  Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára.

Folyóiratok, évkönyvek 

Néprajzi Értesítő (1 9 0 0 -1 9 1 6 ,1 9 2 6 -1 9 4 3 ,1954-)
A Néprajzi Múzeum évente tíz, 1905-től négy számban megjelenő értesítője, 1954-től évkönyve. Főként tárgyi nép
rajzi, fizikai antropológiai, népművészeti, muzcológiai -  az 1960-as évektől mind gyakrabban folklorisztikai, társa
dalom-néprajzi -  tárgyú tanulmányok, közlemények, német, ritkábban angol, orosz nyelvű rezümékkel; szakkönyv- 
és szakfolyóirat-ismertetések; beszámolók a Néprajzi Múzeum tevékenységéről és gyűjteményeinek gyarapodásáról. 
1980-tól gyakran tematikus kötetek. Teljes címe: A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője -  Az „Etbno- 
graphia’ melléklete, 1926-tól: A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője -  Az „Ethmgraphia" melléklete, 1935-től: 
A Néprajzi Múzeum Értesítője, 1954-től: Néprajzi Értesítő. 1954 a Tankönyvkiadó, 1955-1956 a Művelt Nép, 1957 a Bib
liotheca, 1958-1967 az Akadémiai Kiadó, 1969-1979 a Népművelési Propaganda Iroda, 1980-1991 a Múzsák 
Közművelődési Kiadó gondozásában jelent meg. Szerkesztette Jankó János (1900-1902), Semayer Vilibáld (1902- 
1916), Bátky Zsigmond (1926-1934), Bartucz Lajos (1935-1940), Domanovszky György (1941-1943, 1958- 
1959), Vargha László (1943), Balassa Iván (1954-1955), Szolnoky Lajos (1955-1976), Kardos László (1956), Man
ga János (1960), Bodrogi Tibor (1961), Hoffmann Tamás (1977-1979), Selmeczi Kovács Attila (1981-1997), 
Szacsvay Éva (1998—); a szerkesztőbizottság tagja Domanovszky György (1954-1955), Fél Edit (1954-1955), Sán
dor István (1954, 1956-1960), Szendrey Ákos (1954-1961), Vargyas Lajos (1954-1961), Kardos László (1955), 
Diószegi Vilmos (1956-1957), Vincze István (1956-1957), Bodrogi Tibor (1958-1960), Manga János (1961), Ben
da Gyula (1985-1988), Hoffmann Tamás (1985-1988), Molnár Mária (1985-1988), Gráfik Imre (1994-), Hofer 
Tamás (1994-1997), Szacsvay Éva (1994-), Wilhelm Gábor (1994-1997), Fejős Zoltán (1998-).

I. 1900. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. sz. 196 p. XIII. 1912. 1 /2/3-4. sz. 280 p.
II. 1901. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. sz. 178 p. xrv. 1913. 1 -2 /3 -4 . sz. 372 p.
III. 1902. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. sz. 240 p. XV. 1914. 1 -2 /3 -4 . sz. 312 p.
rv. 1903. 1-2/3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 . sz. 380 p. XVI. 1915. 1-4. sz. 160 p.
V. 1904. 1 -2 /3 -4 /5 /6 /7 /8 -9 /10 . sz. 384 p. XVII. 1916. 1-4. sz. 168 p.
VI. 1905. 1/2/3/4. sz. 328 p. XVIII. 1926. 1/2/3/4. sz. 188 p.
VII. 1906. 1 /2 /3 -4 . sz. 316 p. XIX. 1927. 1/2/3/4. sz. 176 p.
VIII. 1907. 1 -2 /3 -4 . sz. 316 p. XX. 1928. 1/2/3-4. sz. 128 p.
IX. 1908. 1 -2 /3 -4 . sz. 224 p. XXI. 1929. 1/2/3-4. sz. 128 p.
X. 1909. 1 /2 /3 -4 . sz. 252 p. XXII. 1930. 1 /2/3-4. sz. 172 p.
XI. 1910. 1 -2 /3 -4 . sz. 276 p. XXIII. 1931. 1/2/3/4. sz. 180 p.
XII. 1911. 1 /2 -3 /4 . sz. 308 p. XXIV. 1932. 1 /2 /3-4 . sz. 138 p.
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XXV. 1933. 1-2 /3-4 . sz. 92 p. LI. 1969. 176 p.
XXVI. 1934. 1-2 /3-4 . sz. 112 p. LII. 1970. 184 p.
XXVII. 1935. [1936] 1-4. sz. 136 p. Lili. 1971. 168 p.
XXVIII. 1936. [1937] 1-4. sz. 168 p. LIV. 1972. 224 p.
XXIX. 1937. [1938] 1 -2 /3-4 . sz. 506 p. LV. 1973. [1974] 200 p.
XXX. 1938. [1939] 1/2-4. sz. 360 p. LVL 1974. 159 p.
XXXI. 1939. [1940] 1/2-4. sz. 424 p. LVII. 1975. 208 p.
XXXII. 1940. 1-2 /3-4 . sz. 440 p. LVIII. 1976. 140 p.
XXXIII. 1941. 1/2/3/4. sz. 340 p. LIX. 1977. [1980] 89 p.
XXXIV. 1942. 1/2/3-4. sz. 286 p. LX. 1978. [1982] 127 p.
XXXV. 1943. [1947] 1/2/3-4. sz. 261 p. LXI. 1979. [1982] 131 p.
XXXVI. 1954. 316 p. LXII. 1980. [1986] 230 p.
XXXVII. 1955. 316 p. LXIII-
XXXVIII. 1956. 336 p. LXVI. 1981-1984. [1989] 187 p.
XXXIX. 1957. 308 p. LXVII-
XL. 1958. 259 p. LXX. 1985-1988. [1990] 212 p.
XLI. 1959. 326 p. LXXI-
XLII. 1960. [1961] 191 p. LXXIII. 1989-1991. [1991] 189 p.
XLIII. 1961. 198 p. LXXIV. 1992. 202 p.
XLIV. 1962. 333 p. LXXV. 1993. 228 p.
XLV. 1963. 183 p. LXXVI. 1994. 286 p.
XLVI. 1964. 165 p. LXXVII. 1995. 303 p.
XLVII. 1965. 336 p. LXXVIII. 1996. 259 p.
XLVIII. 1966. 404 p. LXXIX. 1997. 217 p.
XLIX. 1967. 322 p. LXXX. 1998. [1999] 215 p.
L. 1968. 154 p.

Ergänzungsheft (1902)
Anzeiger der Ethnographischen Abteilung des Ungarischen National-M useums (1903-1916)
A Népraja Értesítő német nyelvű, éves, 1905-ben évi négy számban megjelenő melléklete, a párhuzamos évfolyam ta
nulmányainak (többnyire rövidített) változataival. Az 1902-es, illetve az 1909-1916 közötti évfolyamok a tanulmá
nyok rövid összefoglalóit tartalmazzák. Az 1909. 2. sz-1916. évfolyamok jelentős elmaradással, 1922-ben jelentek 
meg. Címe 1903-tól: Anzeiger der Ethnographischen Abteilung des Ungarischen National-Museums. Szerkesztette Semayer 
Vilibáld (1902-1909 [1902-1916]), Bátky Zsigmond (1909-1916 [1922]).

I. 1902. 20 p. IX. 1910. [1922] 12 p.
II-III. 1903-1904. [1907] 194 p. X. 1911. [1922] 7 p.
IV. 1905. 1/2/3-4. sz. 236 p. XI. 1912. [1922] 5 p.
V. 1906. [1910] 164 p. XII. 1913. [1922] 7 p.
VI. 1907. [1914] 326 p. XIII. 1914. [1922] 7 p.
VII. 1908. [1915] 226 p. xrv. 1915. [1922] 8 p.
VIII. 1909. [1916/1922] 1/2. sz. 145 + 5 p. XV. 1916. [1922] 4 p.

Adattári Értesítő (1952-1963)
A Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattárának értesítője. Rövidebb beszámolók az adattár munkájáról, a kérdőíves 
néprajzi társadalmi gyűjtőmozgalomról, a néphagyomány oktatásáról, néprajzi szakkörökről; szemelvények a bekül
dött gyűjtésekből; pályázati felhívások, kérdőívek, gyűjtési útmutatók; az adattár állománygyarapodása; tudománytör
téneti életrajzok, nekrológok; 1955-től rövidebb tanulmányok, könyvismertetések is. Teljes címe: Az Országos Népraj
zi Múzeum Adattárának Értesítője-, 1953-tól: A Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője. Szerkesztette Morvay Péter (1952-
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1963); a szerkesztőbizottság tagja Balassa Iván 
(1952-1955), Kardos László (1952-1956), Szendrey 
Ákos (1952-1958), Domanovszky György 
(1957-1958).
1952. l.sz . 48 p.
1953. 1/2-3. sz. 56 + 80 p.

1954. 1-4. sz. 152 p.
1955. 1-2. sz. 94 p.
1956. 1-2. sz. 112 p.
1957-1958. [1958] 1-4. sz. 160 p. 
1959-1961. [1961] 1-4. sz. 188 p. 
1962-1963. [1963] 1-4. sz. 96 p.

Szovjet Néprajztudom ány ([1950—] 1953—1955,1964)
A Néprajzi Múzeum másodközlő folyóirata. Szovjet, az 1954. 4. számtól KGST-országokbeli néprajzkutatók magyar 
nyelvre fordított tanulmányainak közzététele, esetenként tematikus kötetekben. A Múzeumok és Műemlékek Orszá
gos Központja, illetve az Egyetemi Néprajzi Intézet által 1950-től közösen kiadott folyóirat gondozását a Néprajzi 
Múzeum 1953-ban vette át. A hosszabb kihagyás után megjelenő 1964-es évfolyam az MTA Néprajzi Kutatócso
portjával közös kiadásban jelent meg. Címe 1954-től: Néprajzi Dokumentáció -  Szovjet Néprajztudomány, az 1954. 4. szám
tól: Néprajzi Dokumentáció. Szerkesztette Hofer Tamás.

1953. 2-3/4. sz. II, 172 + 86 p.
1954. 1/2/3/4. sz. 84 + 68 + 84 + 99 p.
1955. 1-2/3/4. sz. 97 + 82 + 78 p.
1964. 1-4. sz. IV, 127 p.

Néprajzi Közlemények (1956-1994)
A Néprajzi Múzeum évente négy számban, 1972-től rendszertelenül megjelenő periodikája. 1963-1968 között az 
MTA Néprajzi Kutatócsoportjával közös kiadásban, 1967-1969 és 1972-1983 között a Népművelési Propaganda Iro
da, 1985-1990 között a Múzsák Közművelődési Kiadó gondozásában jelent meg. 1956-1973 között rövidebb tanul
mányok, közlemények, forrás- és szövegközlések, esetenként német és francia nyelvű rezümékkel. 1958-tól némelyik 
füzete önálló kötetként jelent meg (ezek címleírását az évfolyam-analitikát követően közöljük). 1975-től a társadalmi 
gyűjtők által beküldött válaszkérdőívek közreadása tematikus kötetekben; 1979-től paraszti önéletrajzok, naplók közlé
se, többnyire angol és orosz nyelvű rezümékkel; 1983-tól az egyes füzetek önálló kötetekként jelentek meg. Folytatása 
az 1998-tól megjelenő Tabula. Szerkesztette Némethy Endre (1956-1961), Takács Lajos (1956-1973), Szolnoky Lajos 
(1975), Forrai Ibolya (1977-1994); a szerkesztőbizottság tagja Földes László (1965-1972), Füzes Endre (1965-1972), 
Hofer Tamás (1965-1972), Földesné Györgyi Erzsébet (1977-1994), Gráfik Imre (1977-1987), Kodolányi János 
(1977-1987), Marosán Lajosné (1977-1990), Németh Lajosné (1989-1990), Selmeczi Kovács Attila (1989-1990), 
Fejér Gábor (1994), Lackner Mónika (1994), Molnár Mária (1994).

I. 1956. 1-4 . sz. 286 p. XVIII. 1973. 273 p.
II. 1957. 1 -2 /3 -4 . sz. 352 + 364 p. XIX. 1975. 258 p.
III. 1958. 1-2 /3 /4 . sz. 341 + 126 + 372 P- XX. 1976. 236 p.
IV. 1959. 1 -2 /3 /4 . sz. 326 + 118 + 312 p. XXI. 1977. 158 p.
V. 1960. 1 /2 /3 -4 . sz. 263 + 185 + 318 p. XXII. 1979. 219 p.
VI. 1961. 1 /2 /3 -4 . sz. 239 + 224 + 228 P- XXIII. 1979. 203 p.
VII. 1962. 1 /2 /3 -4 . sz. 236 + 192 + 230 P- XXIV. 1981. 233 p.
VIII. 1963. 1 /2-4 . sz. 188 + 467 p. XXV. 1981. 158 p.
IX. 1964. 1 /2 /3 -4 . sz. 303 + 188 + 291 P- XXVI. 1983. 372 p.
X. 1965. 1 -2 /3 -4 . sz. 424 p. XXVII. 1985. 253 p.
XI. 1966. 1 -2 /3 -4 . sz. 200 + 374 p. XXVIII. 1985. 145 p.
XII. 1967. 1 -2 /3 -4 . sz. 311 + 170 p. XXIX. 1987. 263 p.
XIII. 1968. 1 -2 /3 -4 . sz. 225 + 273 p. XXX. 1987. 218 p.
XIV. 1969. 3 -4 . sz. 175 p. XXXI. 1989. 258 p.
XV. 1971. 1-4 . sz. 188 p. XXXII. 1990. 185 p.
XVI-XVII. 1972. 482 p. XXXIII. 1994. 226 p.
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III. /3. Kovács Ágnes: Magyar állatmesék típusmutatója. Bp.: NM. 1958. 126 p., bibi. 93-99. és a jegyz.;
deutsche Zsf.

IV. /3. Babus Jolán: A lányát vizek néprajza. Bp.: NM. 1959. 118 p., ill, bibi. a jegyz.; deutsche Zsf.
V. /2. Vargyas Lajos: Áj falu zenei anyaga. I. Régi népdalok. Bp.: NM. 1960. 185 p., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf.
VI. /2. Fél Edit; Hofer Tamás: Az átányi gazdálkodás ágai. Bp.: NM. 1961. 224 p., 1 t. föl.; deutsche Zsf.
VI. /3 -4 . Vargyas Lajos: Aj falu zenei anyaga. II. Uj népdalok. I. Bp.: NM. 1961. 228 p.
VII. /2. Nagy Gyula: Hagyományos földművelés a Vásárhelyi-pusztán. Bp.: NM. 1963. 192 p., 82 t ,  ill.; deutsche Zsf.
VIII. / l .  Vargyas Lajos: Áj falu zenei anyaga. II. Uj népdalok, II. Bp.: NM; Néprajzi Kutatócsoport. 1963. 188 p.;

deutsche Zsf.
IX. /2. Pais S Á N D O R : A becsvölgyi gazdálkodás. Bp.: NM; MTA Néprajzi Kutatócsoport. 1964. 188 p., ill.
IX. /3 -4 . Cs. PÓCS ÉVA: Zagyvarékas néphite. Bp.: NM; MTA Néprajzi Kutatócsoport 1964. 291 p.; deutsche Zsf.
X. /3 -4 . Cs. PÓCS ÉVA: A karácsonyi vacsora és a karácsonyi asztal hiedelemköre. Bp.: NM; MTA Néprajzi Kutatócso

port. 1965. 323 p., 17 t. föl., ill., bibi. 260-273.; deutsche Zsf.
XI. /3-4 . Dél-tiszántuli munkásszerzödések (1889-1944). Összeáll., bev. Szabó  Ferenc . Bp.: NM; MTA Néprajzi Kutató-

csoport. 1966. 374 p., 1 t ,  ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf.
XII. /3 -4 . Fél Edit; Hofer Tamás: Arányok és mértékek az átányi gazdálkodásban és háztartásban. Bp.: NM; MTA

Néprajzi Kutatócsoport. 1967. 170 p.; deutsche Zsf.
XIII. /1 -2 . N agy Gyula: Paraszti állattané a Vásárhelyi-pusztán- Bp.: NM; MTA Néprajzi Kutatócsoport. 1968. 225

p., ill.; deutsche Zsf.
XIII./3-4. H. Kerecsényi Edit: A népi méhészkedés története, firmái és gyakorlata Nagykanizsa környékén. Bp.: Népműve

lési Propaganda Iroda. 1969. 273 p., 3 t ,  ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf.
XV./1-4. Gráfik Imre: Szállítás és közlekedés Szentendre szigetén. Bp.: NM. 1971. 188 p., ill., bibi. 165-178. és a 

jegyz.; deutsche Zsf.
XVI-XVII. Horváth Terézia: Kapuvár népviselete. Bp.: Népművelési Propaganda Iroda. 1972. 482 p., ill., bibi. 

352-363.; deutsche Zsf.
XXVI. Gráfik Imre: A magyarországi fahajózás. (A hajóvontatás néprajza). Bp.: Népművelési Propaganda Iroda. 

1983. 372 p., ill., bibi. 332-359.; deutsche Zsf.
XXVII. Fejős Zoltán: Hiedelemrendszer, szöveg közösség. (Esettanulmány Karancskeszi példáján). I. Bp.: Múzsák Köz- 

művelődési Kiadó. 1985. 253 p., ill., bibi. 97-103. és a jegyz.
XXVIII. Fejős Zoltán: Hiedelemrendszer, szöveg közösség. (Esettanulmány Karancskeszi példáján). II. Bp.: Múzsák Köz- 

művelődési Kiadó. 1985. 145 p.
XXIX. Cserbák András: Kalendárium-típusok a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. Bp.: Múzsák Közművelődési 

Kiadó. 1987. 263 p., ill., bibi. 128-131. és a jegyz.
XXX. Forrai Ibolya: Népi írásbeliség a bukovinai székelyeknél. Bp.: Múzsák Közművelődési Kiadó. 1987. 218 p., 

bibi. 95-108. és a jegyz.
XXXI. Molnár Mária: A gimnázium szerepe egy paraszti közösség társadalmi mozgásában. Bp.: Múzsák Közművelő

dési Kiadó. 1989. 258 p., ill., bibi. a jegyz.
XXXII. Besenyőtelki életutak A  századforduló szülöttei, összeáll. Őr s z ig e t h y  E r z sé b e t , S z u h a y  P é t e r . Bp.: Múzsák Köz- 

művelődési Kiadó. 1990. 185 p.; English summ., pyccKOe 3ami.
XXXIII. Qángók a XX. században. Élettörténetek Szerk F o r r a i  Ib o l y a . Bp.: NM. 1994. 226 p., ill.

Index Ethnographicus (1956-1968)
A Néprajzi Múzeum féléves könyvtári tájékoztatója, a XI. kötet az azonos címen induló sorozat első köteteként je
lent meg. Addig hazai és külföldi szakkönyvek, szakfolyóiratok ismertetései a könyvtár gyarapodása alapján; temati
kus és személyi bibliográfiák, 1957-től a magyar néprajztudomány éves bibliográfiái; kisebb tudományos közlemé
nyek. Német nyelvű összefoglalással. Szerkesztette Sándor István (1956-1964), Takács Lajos (1956).

I. 1956. 1/2. sz. 181 P- rv. 1959. 146 p.
II. 1957. 1/2. sz. 215 P- V. 1960. 1. sz. 112 p.a
III. 1958. 1/2. sz. 242 P- VI. 1961. [1/2. sz.] 51 + 135 p.

a V. 1960. 2. sz. nem jelent meg.



1962. 1-2 . sz. 167 p.
1963. 1-2 . sz. 373 p.

IX.
X.

1964. 119 p.
1965. 111 p.
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VII.
V i l i .

11. Szabadtéri néprajzi múzeumok Összeáll. K o vács Z o l t á n . Bp.: NM. 1968. V, 146 p., 24 t.; deutsche Zsf. [Nemzetközi 
bibliográfia.]

Annual Report (198 2 -1 9 8 8 )
Angol, 1988-ban magyar nyelvű, házilag sokszorosított tájékoztató a Néprajzi Múzeum éves tevékenységéről. 
Szerkesztette Hoffmann Tamás.
1982. 11 p.
1987. 11 p.
1988.13 p.

Tabula (1998-)
A Néprajzi Múzeum évi két számban megjelenő folyóirata, a Néprajzi Közlemények folytatása. Néprajzi, kulturális ant
ropológiai és kultúraelméleti tanulmányok, terepmunka-beszámolók, szakkönyv- és szakfolyóirat-ismertetések. Fő- 
szerkesztő Fejős Zoltán; szerkeszti Földessy Edina, Szűcs Alexandra, Wilhelm Gábor.
I. 1998. 1-2 . sz. 196 p.
II. 1999. 1/2. sz. 163 + 186 p.

Sorozatok

A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményei
[1.] Biró Lajos német-új-guineai (berlinbafeni) néprajzi gyűjtéseinek leíró jegyzéke. Beschreibender Catalog der ethnographischen 

Sammlung Ludwig Biró-s aus Deutscb-Neu-Guinea (Berlinhafen), összeáll., bev.jANKÖ JÁNOS. Bp.: Hornyánszky. 1899. X, 
100 p., 23 t ,  ill., bibi. a jegyz. [Magyar-német nyelvű.]

2. Jankó János: Magyar typusok Első sorozat. A Balaton mellékéről. Magyarische Typen. Erste Serie. Umgebung des Balaton 
(Plattensee). Bp.: Hornyánszky. 1900. 9 p., 24 t., ill., bibi. a jegyz. [Magyar-német nyelvű.]

3. Biró Lajos német-új-guineai (Astrolabe-öböl) néprajzi gyűjtéseinek leiró jegyzéke. Beschreibender Catalog der ethnographischen 
Sammlung Ludwig Bims aus Deutsch-Neu-Guinea (Astmlabe-Bai). összeáll., bev. S e m a y e r  VlUBALD. Bp.: Hornyánszky. 
1901. 199 p., 22 t ,  ill., bibi. a jegyz. [Magyar-német nyelvű.]

4. Osziyák hímzések Ostjakische Stickereien. Bev. BA t k y  Z sig m o n d . Bp.: Kertész ny. 1921. 12 p., 32 t., ill., bibi. a jegyz. 
[Pápai Károly és Jankó János gyűjteménye. Magyar-német nyelvű.]

5. Bartucz L |̂OS: Honfoglaláskori magyar koponyák Altungarische Schädel. Bev. BA t k y  Z s ig m o n d . Bp.: MNMNT. 1926. 
23 p., 40 t ,  ill. [Magyar-német nyelvű.]

6. BAtky Zsigmond: Pásztor ivópoharak Hirten Schöpfkellen. Bp.: MNM. 1928. 24 p., 16 t., ill., bibi. a jegyz. [Magyar
német nyelvű.]

Magyar népművészet
1. BAtky Zsigmond: Rábaközi hímzések I. Bp.: MNM. 1924. 2 p., 17 t ,  ill.
2. Györffy István: Szilágysági hímzések I. Bp.: MNM. 1924. 4 p., 32 t ,  ill.
3. Madarassy L á s z l ó : Vésettpásztortülkók Bp.: MNMNO. 1925. 4 p., 32 t„ ill.
4. Kemény György: Mézeskalácsok I. Bp.: MNM. 1925. 3 p., 32 t ,  ill.
5. [Gönyey] Ébner Sándor: Bodrogközi szőttesek Bp.: MNM. 1924. 2 p., 32 t ,  ill.
6. Viski Károly: Dunántúli bútorok I. Székek Bp.: MNM. 1925. 3 p., 32 t., ill.
7. Viski Károly: Székely hímzések I. Csíkmegyeiek Bp.: MNM. 1924. 2 p„ 32 t ,  ill.
8. Györffy István: Himes tojások Bp.: MNM. 1925. 4 p., 32 t ,  ill.
9. Bátky Zsigmond: Kalotaszegi varrottatok l. Bp.: MNM. 1924. 4 p., 32 t ,  ill.

10. Györffy István: Jászsági szűcshímzések I. Bp.: MNM. 1924. 4 p., 32 t., ill.
11. Györffy István: Nagykun szűrhímzések I. Bp.: MNM. 1925. 4 p., 32 t ,  ill.
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12. VlSKi KAROLY: A bakeny-balatonvidéki kőépítkezés. Bp.: MNMNO. 1926. 4 p„ 32 t., ill.
13. G ö n y e y  SÁNDOR: Drávaszögj hímzések Stickereien aus dem Drauwinkel. Bp.: Magyar Néprajzi Társaság; OMTMNT. 

1944. 29 p., 41 t ,  ill. [Magyar-német nyelvű.]
14. D a ja s zAs z y n é  D ie t z  V il m a : Borsodmegyei régi keresztszemes hímzések Bp.: Közoktatásügyi. 1951. 6 p., 28 t., ill. [A 

szöveget írta F é l  E d it .]

14. D ie t z - D a ja szAszy , V il m a : Old cross-stich embroideries (mm the county of Borsod in Hungary. Bp.: Közoktatásügyi. 1951. 
6 p., 28 t ,  ill. (Hungarian peasant art, 14.) [Párhuzamosan jelent meg a magyar nyelvű kiadással. Text by E d it  

Fé l ]
15. D a ja s z á s z y n É D ie t z  V il m a : Keresztöltésespdmavég-hímzések A Dél-Dunántúlra telepített bukovinai székelyek varrásai.

Bp.: Közoktatásügyi. 1951. 4 p., 32 t., ill., bibi. a jegyz.
16. Manga JAnoS: Egy dunántúli faragó pásztor. Bp.: Művelt Nép. 1954. 32 p., 24 t., ill.
17. Domanovszky György: Mezőcsáti kerámia. Bp.: Művelt Nép. 1953. 44 p., 30 t ,  ill.
18. D a ja szAs z y n é  D ie t z  V il m a : Mezőkövesdi hímzésminták Bp.: Művelt Nép. 1953. 16 p., 24 t., ill., bibi. a jegyz.
19. D a ja s zAs z y n é  D ie t z  V il m a ; M a n g a  J á n o s : Nógrádmegyei szabadrajzú hímzések Bp.: Képzőművészeti Alap. 1954 

[1955]. 29 p., 32 t„ ill.
20. D o m a n o v s z k y  G y ö r g y : A két faragó Kapok Bp.: Képzőművészed Alap. 1955. 31 p., 30 t., ill., bibi. a jegyz.
21. RomAn  JÁNOS: Sárospataki kerámia. Bp.: Képzőművészed Alap. 1955. 46 p„ 32 t ,  ill.
22. K o c s is  A r a n k a : Zoboralji hímzések Bp.: NM. 1994. 96 p., ill.
23. K a r d a l u s  JÁNOS: Székely festett bútorok Bp.: NM. 1995. 96 p., ill., bibi. 85.; deutsche Zsf., English summ., recap, 

romána
24. Sá f r á n y  Z s u z s a n n a : Régi szűcsrajzok Bp.: NM. 1996. 88 p., ill., bibi. 85-86.; deutsche Zsf., English summ.
25. Sz a l o n t a y  J u d it : Gomai menyecskekendők Bp.: NM. 1999. 64 p., ill., bibi. 55.; deutsche Zsf., English summ.

A Néprajzi Múzeum füzetei
1. K o v á c s  Lá s z l ó : A Néprajzi Múzeum magyar ekéi. Bp.: NM. 1937. 44 p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Separa

tum ex Néprajzi Értesítő XXIX. 1937. 1-2. sz.]
2. Sz a b ó  K á l m á n : Kecskeméti múzeum halászati gyűjteménye. Bp.: NM. 1938. 67 p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. 

[Separatum ex Néprajzi Értesítő XXIX. 1937. 3 -4 . sz.]
3. B a r t u c z  L a jo s ; G ö n y e y  SAn d o r ; M o rv ay  P é t e r ; H e r k e l y  K á r o l y ; Sz e n d r e y  Á k o s ; D in c s é r  O s z k á r ; 

N e m e s k é r i  JA n o s : A sz/ikolyai közös gyűjtőút. Bp.: NM. 1939. 273-317. p., 1 t. föl., ilL, bibi. a jegyz.; deutsche 
Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XXX. 1938. 3 -4 . sz.]

4. K o v á c s  LAs z l ó : Néprajzi múzeológja. Bp.: NM. 1939. 35 p., ill.; deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő 
XXXI. 1939. 2-4 . sz.]

5. Pa l o t a y  G e r t r u d ; Sz a b ó  T. A t t il a : Ismeretlenebb erdélyi magyar himzéstipusok Bp.: NM. 1941. 35 p., ill., bibi. a 
jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XXXIII. 1941. 1. sz.]

6. Cs. Se b e s t y é n  K ároly : A székelyház eredete. Bp.: NM. 1941. 55 p„ ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum ex 
Néprajzi ÉrtesítőXXXIII. 1941. 1. sz.]

7. D in c s é r  O s z k á r : Két csíki hangszer. Mozsika ésgardon. Bp.: Magyar Történeti Múzeum. 1943. 87 p., ill., bibi. a 
jegyz.; deutsche Zsf.

8. Szűcs Sá n d o r : A sárréti nádház és ékte. Bp.: NM. 1947. 19 p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum ex Nép
rajzi Értesítő XXXV. 1943. 3-4 . sz.]

9. D ió s z e g i , Guillaume: Le principe thérapeutique des Golds. Bp.: NM. 1947. 15 p., ill., bibi. a jegyz.; magyar öf. [Se
paratum ex Ethnographia LVIII. 1947. 3-4 . sz.]

10. Sz o l n o k y  L a jo s : A Néprajzi Múzeum sokacguvalyai. Bp.: NM. 1950. 24 p., ill., bibi. a jegyz.; pyccKoe 3aioi.
11. JJhoceth, B Jhjimoiii]: Eepecmoeau nocyda y Mcmdotcypo-mymycoe u Memodu eé tmomoejieuusi. Bp.: NM. 1950.

20 p., ill., bibi. a jegyz.
12. Manga JAnos: Nógrádi dudások Bp.: NM. 1950. 29 p., ill., bibi. a jegyz.; rés. franfais
13. Balassa IvAn : A Néprajzi Múzeum favillagyújteménye. Bp.: NM. 1950. 41 p., ill., bibi. a jegyz.; pyccicoe 3aioi. [Sepa

ratum ex Ethnographia LX. 1949. 1-4. sz.]
14. K. C sil l é r y  K l á r a : A magyar bölcső eredeti formája. Bp.: NM. 1966. 5-47. p., ill., bibi. 42-46.; deutsche Zsf. [Se

paratum ex Néprajzi Értesítő XLVIII. 1966.]
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15. IFJ. K o d o l An y i JÁNOS: A bőr az obi-ugor férfiruházatban. Bp.: NM. 1966. 49-88. p., ill, bibi. a jegyz.; deutsche 
Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLV1II. 1966.]

16. S z o l n OKY LAJOS: A rostfésűk Bp.: NM. 1966. 89-127. p., ill., bibi. 125-126.; deutsche Zsf. [Separatum ex Nép
rajzi Értesítő X W m . 1966.]

17. B o d r o g i  T ib o r : Tanulmányúton Indonéziában. Bp.: NM. 1966. 129-166. p., ill, bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Se
paratum ex Néprajzi Értesítő XLVIII. 1966.]

18. T a k á c s  L a jo s : Lápi gazdálkodás és irtás a Kisbalatonon. Bp.: NM. 1966. 167-196. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche 
Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLVIII. 1966.]

19. H a n , V e r e n a : Az anyagi művelődés magyar eredetű emlékei Dubmvnikban (XV-XVI. század). Bp.: NM. 1966.
197-201. p„ bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLVIII. 1966.]

20. U z s o k i A n d r á s : Aranymosók és felszereléeik Bp.: NM. 1966. 203-222. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Sepa
ratum ex Néprajzi Értesítő XLVIII. 1966.]

21. T im a f f y  L á s z l ó : Igás lószerszámok a Kisalföldön. Bp.: NM. 1966. 223-236. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. 
[Separatum ex Néprajzi Értesítő XLVIII. 1966.]

22. K. K ovács PÉTER: Szendrey Ákos élete és irodalmi munkássága. Bp.: NM. 1966. 237-253. p., ill., bibi. 242-252.; 
deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLVIII. 1966.]

23. B a r a b á s  J e n ő ; Sz o l n o k y  L a jo s ; Pa l á d i-K o v á c s  A t t il a ; H e g y i Im r e ; M o rvay  J u d i t  D ió s z e g i  V il m o s : Mu
tatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. Bp.: NM. 1967. 5-72. p., ill.; deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Ér
tesítő XLIX. 1967.]

24. B a l o g h  J o l á n : A népművészet és a történeti stílusok Bp.: NM. 1967. 73-165. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. 
[Separatum ex Néprajzi Értesítő XLIX. 1967.]

25. T a k á c s  L a jo s : Ág- ét vesszővágók a Tisza menti ártereken. Bp.: NM. 1967. 187-215. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche 
Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLIX. 1967.]

26. K. C s il l é r y  K l á r a : Újabb adalék a talpas bölcső eredetéhez Bp.: NM. 1967. 217-218. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche 
Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLIX. 1967.]

27. K e c s k é s  P é t e r : A szőlő talajművelése Észak-Magyarországon. Bp.: NM. 1967. 219-253. p., ill., bibi. a jegyz.; 
deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLIX. 1967.]

28. D o m o n k o s  O t t ó : A nyugat-magyarországi tyűkászatról. Bp.: NM. 1967. 255-275. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche 
Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLIX. 1967.]

29. GÁBOiyÁN A l ic e : A magyar népvisekt. Kísérlet egy összefoglalásra. Bp.: NM. 1967. 167-185. p., ill., bibi. a jegyz.; 
deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLIX. 1967.]

30. IFJ. K o d o l An y i J á n o s : Jankó János a néprajztudós. Bp.: NM. 1968. 7-15. p., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Separa
tum ex Néprajzi Értesítő L. 1968.]

31. B a l a s s a  Iv á n : Jankó János és a Néprajzi Múzeum. Bp.: N M . 1968. 17-33. p., ill., b ib i. a jegyz.; deutsche Zsf. [Se
paratum ex Néprajzi Értesítő L. 1968.]

32. T a k á c s  L a jo s : Kaszaszerű vágóeszkózeink történetéhez 1. Bp.: MN, 1968. 35-49. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. 
[Separatum ex Néprajzi Értesítő L. 1968.]

33. M o rv ay  J u d it . Erdőháti kettősudvarok Bp.: NM. 1968. 51-65. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum ex 
Néprajzi Értesítő L. 1968.]

34. B á l i n t  Sá n d o r ; J u h á s z  A n t a l : A szegedigombkótőmesterség. Bp.: NM. 1968. 93-126. p., ill., bibi. a jegyz.; 
deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő L. 1968.]

35. Bakó F e r e n c : Mészégető kunyhók a Bükk hegységben. Bp.: NM. 1968. 67-91. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. 
[Separatum ex Néprajzi Értesítő L  1968.]

36. H o f f m a n n  T a m á s : A tudomány forrásai-e a néprajzi múzeumok gyűjteményeit Bp.: NM. 1970. 5-17. p.; deutsche Zsf. 
[Separatum ex Néprajzi Értesítő LI. 1969.]

37. F é l  E d i t  H o f e r  T a m á s : A kalotaszentkirályi kelengye. I. Kísérlet a tárgyi világ rendjének feltárására. Bp.: NM. 1970. 
15-36. p„ ill., bibi. a jegyz. [Separatum ex Néprajzi Értesítő LI. 1969.]

38. T a k á c s  L a jo s: Kaszaszerű vágóeszkózeink történetéhez II. Bp.: NM. 1970. 37-56. p., ill., bibi. 53-54.; deutsche Zsf. 
[Separatum ex Néprajzi Értesítő LI. 1969.]

39. B ír ó  F r id e r ik a : Jobbágyparaszti ház- és lakáskultúra az őrségi Szalafőn. B p.: N M . 1970. 119-158. p ., ill., b ib i. a 

jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő LI. 1969.]



40. UzsO Kl A n d r á s : A  vastuskóról. B p.: NM. 1970. 159-176. p ., ÜL, b ib i.  a  jegyz .; d e u ts c h e  Z sf. [S e p a ra tu m  e x  Nép
rajzi Értesítő LI. 1969.]

41. V e r e b é l y i K in c s ő : Róheim Géza. Bp.: NM. 1977. 16 p., ill., bibi. 13-15. é s  a jegyz.; English summ. [Separatum 
ex Ethnographia LXXXVIII. 1977.]

42. K r e s z  M á r ia : A magyar szűcsmunka történeti rétegei. — Erdélyi István: Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához 
Bp.: NM. 1978. 315-362. p., ill., bibi. 347-352, 361.; pyccKoe 3aioi., deutsche Zsf. [Separatum ex Ethnographia 
LXXXIX. 1978. 3. sz.]

Útmutató füzetek a néprajzi adatgyűjtéshez
1. G u n d a  B é l a : A gyűjtögetőgazdálkodás. -  Az elvetett búzától a kenyérig. Bp.: NM Etimológiai Adattár. 1939. 69 p., 

bibi. 65-68.
2. Sz e n d r e y  Á k o s : Lakodalmi szűkösök gyűjtése. Bev. M o rv a y  P é t e r . Bp.: NM Etimológiai Adattár. 1956. 44 p., ill., 

bibi. 41-43. [Benne Kiss L a jo s : Lakodalmas dalok. 30-39.]
3. K ovács ÁGNES: Népmesegyűjtés. Bp.: NM Etimológiai Adattár. 1956. 40 p., bibi. 26-30.
4. [N e m  je le n t  m eg .]

5. E r d é l y i Z o l t á n : Az erdő néprajza. Bp.: NM Etimológiai Adattár. 1959. 56 p., Ül., bibi. 8-11.
6. M orvay  J u d i t  Népi táplálkozás. B p.: N M  E th n o lo g ia i  A d a ttá r .  1962. 108 p ., ill., b ib i .  10-17.
7. A nyelvjárási és néprajzi gyűjtés összekapcsolása. Bp.: NM Ethnologiai Adattár. 1960. 64 p.

V É G H  JÓZSEF: Nyelvjárásaink tanulmányozása és a néprajzi gyűjtők. 3-22., bibi. 22. • Pa p p  L á sz l ó : Tulajdon
nevek gyűjtése. 23-41., bibi. 41. • B. L ő r in c z y  Éva: A nyelvjárási szókincs gyűjtése. 42-53., ül., bibi. 52. és a 
jegyz. • O. N a g y  G á b o r : Szólások és közmondások gyűjtése. 54-59., bibi. 59.

8 . V é g h  J ó z s e f : A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse. I. Szántás-vetés. Bev. M o r v a y  P é t er . B p.:

NM Ethnologiai Adattár. 1962. 61 p., ül., bibi. 13.
9. [Nem jelent meg.]

10. [Nem jelent meg.]
11. [Nem jelent meg.]
12. H o f e r  T a m á s ; V é g h  J ó z s e f : A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse. II. Aratás. Bp.: NM Eth

nologiai Adattár. 1964. 144 p., Ül., bibi. 8-10.
13. B a l o g h  I s t v á n ; V é g h  J ó z s e f : A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse. III. Hordás, nyomtatás, csép- 

lés. I. Bp.: NM Ethnologiai Adattár. 1966. 95 p„ Ül., bibi. 93-95.
Második, változatlan kiadása: B a l o g h  I s t v á n ; V é g h  J ó z s e f : A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szó
kincse. III. Hordás, nyomtatás, cséplés. I. Bp.: NM Ethnologiai Adattár. 1976. 95 p., Ül., bibi. 93-95.

14. B a l o g h  ISTVÁN; V é g h  J ó z s e f : A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse. III. Hordás, nyomtatás, csép
lés. II. Bp.: NM Ethnologiai Adattár. 1973. 96 p., ül., bibi. 93-96.

Alapkérdőívek
1. Gereblyeformák elterjedése, használata. Bp.: OMTMNT. [1939]. 3 p., Ül.
2. Szájkosarak palókák Bp.: OMTMNT. [1939]. 3 p„ Ül.
3. Sz e n d r e y  Á k o s : Menyasszonyfekielés. Bp.: OMTMNT. [1939]. 4 p.
4. Sz e n d r e y  Á k o s : Pásztorsznkások és babonák Bp.: OMTMNT. [1939]. 3 p.

5-6 . G u n d a  B é l a : Hótalpak jégpatkók gólyalábak Bp.: OMTMNT. [1939]. 6 p., Ül.
7. Pa l o t a y  Gertrud: A népi ruházat alakulása, változatai. Bp.: OMTMNT. [1939]. 2 p.
8. Szendrey Á k o s : Halászszokások és hiedelmek. Bp.: OMTMNT. [1939]. 2 p.
9. Sz e n d r e y  ÁKOS: A tehéntartás szokásai és babonás hiedelmá. Bp.: OMTMNT. [1939]. 6 p.

10. G ö n y e y  Sá n d o r : Méhkasok alakjai, elterjedésük és használatuk Bp.: OMTMNT. [1939]. 3 p., ül.
11. Sz e n d r e y  Á k o s : A ló-, disznó-, juh-, kecske- és szamártartás szokásai és babonás hiedelmei. Bp.: OMTMNT. [1939]. 4 p.
12. M á r k u s  M ih á l y : Népi világjtás módjai és eszközei. Bp.: OMTMNT. [1939]. 6 p., ül.



9 4 6  Függelék

Az Országos Néprajzi Múzeum gyűjteményei (1.)
A Néprajzi Múzeum gyűjteményei (2 -11 .)

1. Sz o l n o k y  L a jo s : A z Országos Néprajzi Múzeum guzsalygyüjteménye. I. Bp.: Közoktatásügyi. 1951. 60 p., ill., bibi. a 
jegyz.; pyccKoe 3aKJi., deutsche Zsf.

[2.] A Néprajzi Múzeum 1960. évi tárgygyűjtése. Bp.: NM. 1961. 55-140. p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum 
ex Néprajzi Értesítő XLIII. 1961.]

[3.] A Néprajzi Múzeum 1961. évi tárgygyűjtáe. összeáll. Szolnoky L ajos. Bp.: NM. 1962. 203-287. p., ill., bibi. a jegyz.; 
deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLIV. 1962.]

4. A Néprajzi Múzeum 1962. évi tárgygyűjtáe. Összeáll. Szolnoky L ajos. Bp.: NM. 1963. 91-183. p., ill., bibi. a jegyz.; 
deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLV. 1963.)

5. [Nem jelent meg.]
6. A Néprajzi Múzeum 1965. évi tárgygyűjtáe. összeáll, ifj. K odolAnyi János. Bp.: NM. 1966. 309-404. p., ill., bibi. a 

jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLVIII. 1966.]
7. M orvay  J u d it ; M o l n á r  M á r ia : Tárgygyűjtá Szatmárban. Bp.: NM. 1966. 255-307. p., ill., bibi. a jegyz.; 

deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLVIII. 1966.]
8. A Néprajzi Múzeum 1966. évi tárgygyűjtáe. Összeáll, ifj. K o d o lA n y i  JA nos. Bp.: NM. 1967. 277-322. p., ill., bibi. a 

jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő XLIX. 1967]
9. Bo ro ss  M a r ie t t a : A makói bagymatermesztá eszközartyaga. Bp.: NM. 1968. 127-154. p., ill., bibi. a jegyz.; 

deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő L. 1968.]
10. A Néprajzi Múzeum 1967-1968. évi tárgygyűjtáe. Magyar gyűjtemények. Összeáll. TakAcs L ajos. Bp.: NM. 1970. 57-118. 

p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítő LI. 1969.]
11. A Néprajzi Múzeum 1969. évi tárgygyűjtáe. Magyar gyűjtemények. Összeáll. TakAcs L ajos. Bp.: NM. 1970. 99-180. p.,

ill., bibi. 147.; deutsche Zsf. [Separatum ex Néprajzi Értesítőül. 1970.]

Történeti-néprajzi füzetek
1. Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540-1550-es számadásából. I. Közread. KUMOROVICZ L. BernAt, M. KAl l a i ER

ZSÉBET, szerié, bev. Belényesy MArta. Bp.: NM. 1959. 355 p.
2. Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540-1550-es számadásából. 11. Közread. KUMOROVICZ L. B ernAt, M. KAl l a i 

Erzsébet, szerk, bev. Belényesy MArta. Bp.: NM. 1960. 328 p.; deutsche Zsf.

A Magyar népmesekatalógus füzetei
1. A n d r e je v , N J y ik o l a j] P J e t r o v ic s ): Az orosz mesetípusok Aarne-rendszerű mutatója. Bev. KOVÁCS ÁGNES. Bp.: NM 

Etimológiai Adattár. 1960. 216 p., bibi. a jegyz.
2. Méhkeréki népbagyomártyok Vasile Gurzáu meséi. Gyűjt., szerk, DOMOKOS SÁMUEL, bev. KOVÁCS Á G N E S. Bp.: NM 

Etimológiai Adattár. 1963. II, 122 p., 1 t ,  ill. [Részben román nyelvű.]
3. A rátótiádák tipusmutatója. A magyar falucsúfolók típusai (AaTh 1200-1349). Szerk., bev. KOVÁCS A gnes. Bp.: NM; MTA 

Néprajzi Kutatócsoport 1966. 386 p., 1 t. föl., ill., bibi. a jegyz.
4. RuszJwvics István meséi. Gyűjt. E r d é s z  Sá n d o r , H a l m o s  I s t v á n , szerk , úszó K ovács A g n e s . Nyíregyháza: Jósa András 

Múzeum; Bp.: NM. 1968. 308 p.; deutsche Zsf.

Kérdőívek és gyűjtési útm utatók
1. K. C sil l é r y  K l Ar a : Szobabelsők Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 24 p„ ill.
2. Ba lassa  M. Iv á n : Épületfalak. Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 31 p., ill.
3. J u h á s z  A n t a l : Tanyai telekelrendezá. Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 10 p . ,  ill., bibi. 7.
4. Se l m e c z i K o v á cs  A t t il a - A csűrök építáe á  használata. Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 19 p., ill., 

bibi. 11-13.
5. Pa lAd i-K ovAcs A t t il a : Azabara. Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 10 p .,  ill., bibi. 10.
6. BALASSA M. Iv á n : Méhesek. Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 16 p., ill., bibi. 9.
7. BOROSS M a r ie t t a : Kertészeti építmények, csőszkunyhók Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 12 p., ill., bibi. 6.



8. Varga Zsuzsanna: Szakrális emlékek. Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 8 p.
9. K e c s k é s  P é t e r : Présházak és pincék. Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 11 p., ill., bibi. a jegyz.

10. G r á f ik  I m r e : Folyami vontatás állati erővel. Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 11 p., ill., bibi. 7.
11. Gráfik Imre: Csúszéjárművek Bp.: NM; Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 1973. 8 p., bibi. [9].
12. Morvay J u d it , Kresz Mária: Táplálkozás. Konyha, kamra, cserépedények Kérdőív és gyűjtési útmutató. Bp.: NM; Szabad

téri Néprajzi Múzeum. 1973. 19 p., 1 t. föl., ill.

Fontes Musei Ethnogmphiae
1. Benda Gyula: A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai. I. Keszthely 1111-1820. Bev. H offmann 

TamAs. Bp.: NM. 1988. LXXX, 401 p„ bibi. LXXIII-LXXVIII.; English summ.
2. Benda Gyula: A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéké és vagyoni összeírásai. II. Keszthely, 1821-1849. Bp.: NM.

1995. 343 p.
3. FORRAI Ibolya; Szemkeö Endre: Iskolák a Kárpát-medencében. (Források a Néprajzi Múzeum kézirattárából). Bp.: NM.

1996. 167 p., iU.
4. Negyvennyolcas idők I  „Naplójegyzetei Krasznay Péter kemecsei lakosnak- ” Visszaemlékezések 1830-1861. Szerk Forrai Ibo

lya, Á rva J udit, bev. Benda Gyula. Bp.: NM. 1998. 223 p., ill., bibi. 19-20.
5. Negyvennyolcas idők II .M i volt Magyar Ország mi volt szabadsága... ” Emlékiratok Szerk, bev. Forrai Ibolya. Bp.: NM. 

1999. 372 p., ill.; English summ., deutsche Zsf.

Series historica ethnographiae
1. J a n k ó  JÁNOS: A millenniumi falu. Szerk, bev. Szemkeö Endre  Bp.: NM. 1989. 180 p., ill., bibi. a jegyz.; deutsche 

Zsf., English summ.
2. M a d a r a s s y  L á sz l ó : Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon. Szerk H ála J ózsef, uszé Sztrinkó IstvAn . Bp.: NM. 

1990R (wl2). VII, 75 p., ill., bibi. 72. és a jegyz.; deutsche Zsf.
3. C s e t e  B a l á z s : Kalotaszegi fafaragások Szerk, bev. Selmeczi Kovács A ttila . Bp.: NM. 1990. 143 p., ill., bibi. a 

jegyz.; deutsche Zsf., English summ.
4. T r a i n  J á n o s ; T ic h y  K á l m á n : Kisalföldi ésgömöri népi építészet. Szerk, bev. L iszka József. Bp.: NM. 1991.189 p.,

ill., bibi. 12-13.; slovenské zhrn., English summ., deutsche Zsf.
5. Bátky Z s ig m o n d : Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Szerk, uszé Selmeczi K ovAcs A ttila. Bp.: NM. 1992R 

(1906) y j ; 3 4 i  p _ ül _ bibi 24-29. és a jegyz.; deutsche Zsf.
6. J a n k ó  J á n o s : Kalotaszeg magyar népe. Néprajzi tanulmány. Szerk, uszé HAl a  József, uszé Vasas Samu. Bp.: NM.

1993R <1892). VII, 356 p„ ill., bibi. a jegyz.
7. J a n k ó  JÁNOS: Finnországi jegyzetek. Szerk, bev., uszé ifj. K odolAn y i JAnos. Bp.: NM. 1993. 173 p., ill; deutsche Zsf., 

English summ.
8. R e g u l y  A n t a l : Magyarország jegyzetek Szerk, bev. Se l m e c z i  KovAcs A t t i l a  Bp.: NM. 1994. 199 p., ill., bibi. 

169-171.; deutsche Zsf., EngÜsh summ.
9. Baráthosi Balogh Benedek; Távoli utakon. Szerk, bev. H oppAl  M iuAly. Bp.: NM. 1996. 126 p., ill., bibi. 21.; 

English summ.
10. Csíkmenaság népművészete. Szerk, bev. ÚjvAriné Kerékgyártó A d r ie n n e  Bp.: NM. 1999. 130 p., ill.; English summ., 

deutsche Zsf.
B a l a s k ó  N á n d o r : Fafaragás Csíkmenaságon. 11-43., ill., bibi. a jegyz. • KovAcs D é n e s ; U. K e r é k g y á r t ó  

A d r i e n n e : Menasági festékesek. 45-55., ill. • Ú jv á r i B é l a : Menaságon legrégebbinek tartott festésmódok. 
56-57. • N a g y n é  T. É va : Varrottasok Csíkmenaságon. 59-117, ill.

M agyar néprajzi bibliográfia
[1.] Magyar néprajzi bibliográfia. 1988. Szerk Cse r bA k  A n d r AS. Bp.: NM. 1989. 65 p.
[2.] Magyar néprajzi bibliográfia. 1989. (Az 1989-es év publikációinak a számbavétele, kiegészítve az előző évek anyagával). Szerk 

CserbAk  A ndrAs. Bp.: NM. 1991.168 p.
[3.] Magyar néprajzi bibliográfia. 1990. (Az 1990-es év publikációinak számbavétele, kiegészítve az előzé évek anyagával). Szerk 

CserbAk  A ndrAs. Bp.: NM. 1992.192 p.



[4.] Magyar néprajzi bibliográfia. 1991/1992. (Az 1991/92-es évek publikációinak számbavétele, kiegészítve az előző évek anyagával). 
Szeri. Cs e r b a k  A n d r AS. Bp.: NM. 1993. 319 p.

[5.] Magyar néprajzi bibliográfia. Bibliography of Hungarian ethnography. 1993-1994. Szerk Piróth Ist v á n . Bp.: NM. 1996. 168 p. 
[6.] Magyar néprajzi bibliográfia. Bibliography of Hungarian ethnography. 1995-1996. Szerk. Terböcs A ttila. Bp.: NM; Ma

gyar Néprajzi Társaság, 1999. xii, 266 p.

Catalogi Musei Ethnographiae /  A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai
1. GÁBOiyÁN A l ic e : Szűrujjasok Bp.: NM. 1993.132 p., ill., bibi. 124-126.; deutsche Zsf., English summ.
2. SzACSVAY ÉVA: Üvegképek. Bp.: NM; Vízió Művészeti Alkotóközösség. 1996. 103 p., ill., bibi. 92-99.; deutsche 

Zsf., English summ.
3. Székképek Szerk,, bev. FEJÉR GABOR, fotó Roboz L ászló. Bp.: NM. 1999. XXXIX, 91 p., 68 t., ill., bibi. XVII, 

XIX-XX.; English summ.
4. Balogh JAnosné H orváth Terézia: Gyűrűk. Bp.: NM. 1999.133 p., 4 t ,  ill., bibi. 122-126.; deutsche Zsf., 

English summ.

A Néprajzi Múzeum kiskönyvtára
1. K e r e z s i  ÁGNES: Hideg ország varázslói. Magyar nők a szibériai sámánok között. Bp.: NM. 1996. 120 p., 16 t ,  ill.

Egyedi kiadványok

1. Viski, Károly de: Gravures sur boispopulates roumaines de Transylvanie. Budapest: Musée National Hongrois. 1931. 
4 p„ 18 t„ ill.

2. Az országos társadalmi-néprajzi gyűjtés tájékoztatója, összeáll. Országos Néprajzi Múzeum Adattára, Népművészeti Intézet Nép
rajzi Osztálya. Bp.: Népművészeti Intézet 1951. 29 p.*

3. Az országos társadalmi néprajzi gyűjtés tájékoztatója. Összeáll. Országos Néprajzi Múzeum Adattára. Bp.: Művelt Nép. 1953. 
40 p.*

4. Magyar népi díszítő művészet, összeáll, a Néprajzi Múzeum munkaközössége. Bp.: Képzőművészeti Alap. 1954. 44 p.,
112 t ,  Ül.*

5. L'artpopulaire hongrois. Comp. Musée Ethnographique Hongrois. Bp.: Corvina. 1954. 37 p., 112 t ,  ill.*
Második, változatlan kiadása: L'art populaire hongrois. Bp.: Corvina. 1955. 2 'me éd. 37 p., 112 t ,  ill.*

6. Hungarian decorative folk art. Bp.: Corvina. 1954. 36 p., 112 t., ill.*
Második, változadan kiadása: Hungarian decorative folk art. Bp.: Képzőművészeti Alap. 1955. 2nd ed. 36 p.,
112 t ,  ill.*

7. Ungarische Volkskunst. Bp.: Képzőművészeti Alap. 1954. 40 p., 112 t., ill.*
Második, változadan kiadása: Ungarische Volkskunst. Bp.: Képzőművészeti Alap. 1955. 2. Aufl. 40 p., 112 t ,  ill.*

8. Bemepcnoe napodme dempamuenoe ucicyccmeo. Bp.: Képzőművészeti Alap. 1954. 35 p., 112 t ,  ill.*
9. Néphagyományunk értékeiből. A társadalmi néprajzi gyűjtők válogatott anyaga. Szerk a Népművészeti Intézet Néprajzi Osztálya 

és a Néprajzi Múzeum Adattára, bev. M orvay PÉTER Bp.: Művelt Nép. 1954. 118 p., ill.*
10. B o d r o g i  T ib o r : Óceánia művészete a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. Bp.: Képzőművészeti Alap. 1959. 46 p.,

164 t ,  ill., bibi. 39-40.*
11. Bodrogi, Tibor: Oceanian art. Bp.: Corvina. 1959. 41 p., 164 t ,  ill., bibi. 39-40.*
12. Bodrogi, Tibor: Die Kunst Ozeaniens. Bp.: Corvina. 1960. 45 p., 164 t ,  ill., bibi. 43-44.*
13. Bors Zsuzsa; Csők Márta: Gyerekek a múzeumban. Bp.: NM. 1985. 4 p., ill.
14. „A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy". Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. Antropológiai fotó

album. Pictures of the history of Gipsies in Hungary in the 2(fi century. “World is a ladder, which some go up, some go down”. 
Anthropological photo-album. Szerk Szuhay Péter, Barati A ntónia. Bp.: NM. 1993. 365 p., ill., bibi. 361-363. 
[Magyar-angol nyelvű.]

15. Hungarians between “East” and “West”. Three essays on national myths and symbols. Ed., intr. Tam ás H ofer. Bp.: NM. 1994. 
60 p.
SlNKÓ, K a t a l in : Árpád versus Saint István. Competing heroes and competing interests in the figurative repre-
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sentation of Hungarian history. 9-26., ill., bibi. 25-26. • H o f e r , T a m á s : Construction of the “folk cultural 
heritage” in Hungary and rival versions of national identity. 27-52., ill., bibi. 50-52. • K is b á n , E s z t e r : From 
peasant dish to national symbol. An early deliberate example. 53-60., ill., bibi. 60.

16. Fejér GÁBOR: A paraszti és kisipari termelés új gazdasági formái. Bp.: NM. 1995. 18 p.
17. Molnár Mária: A  hagyományos közösségek átalakulása. Bp.: NM. 1995. 11 p.
18. F o g a r a s i K l á r a : A régi világ falun. A századfordulót követő évtizedek fotográfiái. Bp.: Helikon; NM. 1996. 168 p., ill., 

bibi. 165.; English summ., res. espafiol
19. Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. Szerk. L á z á r  K a t a l i n . Bp.: NM. 1997. 140 p.

C s e p r e g i M á r t a : Az osztjákok (hantik) általános ismertetése. 5-12., bibi. 11-12. • K e r e z s i  ÁGNES: A  szur
guti osztjákok életmódja és hitvilága. 13-57., ill., bibi. 56-57. • C s e p r e g i M á r t a : Mutatványok a szurguti 
osztják folklór műfajaiból. 59-104., kotta, bibi. 96. • L á z á r  K a t a l in : Keleti (szurguti) osztják énekek. 
105-140., kotta, bibi. 138-140.

20. Studies on Surgut Ostyák culture. Ed. K a t a l i n  L á z á r . Bp.: NM. 1997. 146 p.
C s e p r e g i, M á r t a : General information about the Ostyaks (Khantys). 5-12., bibi. 11-12. • K e r e z s i, A g n e s : 

Life and beliefs of the Ostyaks of the Surgut region. 13-58., ill., bibi. 57-58. • C s e p r e g i , M á r t a : Samples 
from the genres of Ostyák folklore. 59-107., score, bibi. 99. • L á z á r , K a t a l in : Folk songs of the Eastern 
Ostyaks. 109-146., score, bibi. 144-146.

21. Hagyomány & modernizáció a kultúrában és a néprajziban. A Budapesten 1994. augusztus 31. és szeptember 2  között megrende
zett Fiatal Néprajzkutatók IV. Konferenciájának előadásai. Szerk. SzOcS A l e x a n d r a . Bp.: NM. 1998. 177 p.
F e jő s  Z o l t á n : Modernizáció és néprajz. 7-19., bibi. 17-19.; English summ. • W il h e l m  G á b o r : Modernizá
ció és néprajz: „tartós kapcsolatok”. 21-33., bibi. 31-33.; English summ. • R a t k ó  L u jz a : Tradíció és moder- 
nitás a néprajztudomány fényében. 35-40., bibi. 39.; English summ. • T. B e r e c z k i  I b o l y a : Falusiasodás nap
jainkban -  a modernizáció és a hagyományos formák újraéledése a paraszti kultúrában. 41-46.; English 
summ. • B o r s o s  B a l á z s : A modernizáció hátulütői. A folyószabályozás mint modernizáció és hatása a mező
gazdaság színteréül szolgáló természeti környezetre. 47-54., bibi. 53-54.; English summ. • P ir ó t h  I s t v á n : 

Köz-ségi szellem a palackban, avagy modernizációs vonások a helyi társadalom önszerveződő folyamatában. 
55-66., bibi. 64-66.; English summ. • B a l i  JÁNOS: A dán nemzeti lobogó. Kísérlet a dán és a magyar nemze
ti kultúra eltérő jegyeinek bemutatására. 67-75., ill., bibi. 74-75.; English summ. • T ó t h  M á r ia : A z  élettör
ténetben megjelenő etnikai identitás. 77-92., bibi. 91-92.; English summ. • O l á h  G y u l a : Tulajdonváltás és 
modernizációs esélyek a mezőgazdaságban. 93-100.; English summ. • Ba l o g h  B a l á z s : Gazdasági törekvések 
egy nagyparaszti családban. 101-108., ill.; English summ. • G. Sz a b ó  Z o l t á n : Hagyomány és modernizáció 
egy mezőföldi parasztpolgár két világháború közötti gazdálkodásában. 109-123., bibi. 121-122.; English 
summ. • N a g y  A b o n y i  ÁGNES: Hagyomány és modernizáció a Zenta környéki aratóműveletekben. 125-129.; 
English summ. • J u h á s z  K a t a l in : A víz szerepének változása Abán a század elejétől napjainkig. 131-149.,
ill., bibi. 148-149.; English summ. • N a g y  J a n k a  T e o d ó r a : Blaszfémia és modernizáció. 151-155., bibi. 
154-155.; English summ. • J u h á s z  I l d ik ó : A „Kodály-módszer” problematikája a zeneetnológiában.
157-167., bibi. 164-167.; English summ. • SÁNDOR Ildikó: Egy vallásos kisközösség viszonya a hagyomány és 
a modernizáció kérdéséhez. 169-176., bibi. 175.; English summ.

22. A turizmus mint kulturális rendszer. Tanulmányok. Szerk F ejős Z o l t á n . Bp.: NM. 1998. 215 p., 3 t ,  ill.
F e jő s  Z o l t á n : „Hordák” és „alternatívok”? A turizmus néhány újabb megközelítése. 5-9., bibi. a jegyz. • 
P u s z t a i B e r t a l a n : Vallás és turizmus. 13-23., ill., bibi. a jegyz. • Sá n d o r  I l d i k ó : Új zarándoklatok. Adatok 
a búcsújárás turizmus-jellegű vonatkozásaihoz. 24-28., bibi. 28. • P ir ó t h  I s t v á n : Rés a hagyományon. A fa
lusi társadalom szabadidő-felhasználásának problémái. 29-38., ill., bibi. 37-38. • B a u  JÁNOS: Szurkolói turiz
mus -  a fradizmus tükrében. 39-53., bibi. 53. • F ü l e m il e  ÁGNES: A skót nemzeti viselet és Skócia turisztikai 
képe. 57-74., 3 t., ill, bibi. 69-70. és a jegyz. • H a r p e r , K r is t a : Nemzeti parkok és nemzeti identitás Ma
gyarországon és az Egyesült Államokban. 75-82., bibi. 82. • W il h e l m  G á b o r : Kínai utazások. Turizmus és 
önkép. 83-95., bibi. 94-95. • Pá l f f y  Z o l t á n : „Egzotikus Magyarország”. Karácsony Sándor a turizmusról. 
96-100., bibi. a jegyz. • BENEDEK H. JÁNOS: Turizmus és helyi társadalom. A faluturizmus esélyei a Székely
földön egy konkrét példa tükrében. 103-110., bibi. 110. • H a t v a n i G á b o r : Megoldás-e a falusi turizmus? 
Változások Bükkszentkereszt népességének megélhetésében. 111-119., bibi. 117. • T ó t h  E r ik a : Idegenek egy 
avasi magyar faluban. 120-124. • P o z s o n y  F e r e n c : Turizmus és népszokások. 125-129. • Ba k ó  B o g l á r k a :
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Az érdekességeket kereső turisták és a turistákat kereső érdekességek. 129-140., ill., bibi. 139. • P il ip k ó  

E r zs é b e t : Turizmus a határon, avagy a turizmus határa. A tiszaújlaki-tiszabecsi kishatárátkelő. 141-144. • 
Szarvas Z su z sa : „Valóság” és valóság. Finn turisták Magyarország-képe. 145-149., bibi. 149. • R o m s ic s  I m r e : 

Népművészet -  úti emlék -  nemzeti jelkép. Gondolatok a kalocsai idegenforgalom történetéről. 150-155., 
bibi. 155. • J u h á s z  K a t a l in : Paraszti fürdőélet a két világháború között. Szempontok a paraszti fürdőélet-tu
rizmus kérdéséhez. 156-168., ill., bibi. 166-167. • Sz a b ó  Z o l t á n : „Indulj el egy úton...” Adatok a táncházas 
turizmus kérdéséhez. 169-182., ill., bibi. 180-181. • J a n k o w s k i, T o m e k : Múltzarándoklat Budapest határá
ban. 183-186., bibi. 186. és a jegyz. • B ó d is  K r is z t in a : Posztmodem turizmus. 189-196., bibi. a jegyz. • 
K a l o c sa i C s il l a : Örökség, turizmus és a világfalu. 197-202., bibi. 202. • Sc h l e ic h e r  V e r a : Turizmus és 
regionalizmus. 203-213., bibi. a jegyz.

23. D e m é n y  P ir o s k a : Aranyosszék népzenéje. Szerk., bev. Pá v a i  I s t v á n . Bp.: NM. 1998. 191 p. + CD-mell., kotta, bibi. a 
jegyz-

24. Museum of Ethnography, Budapest. Bardthosi Balogh collection catalogue. Ed. T oshiro  K o h a r a , GÁBOR V il h e l m , intr. Z o l 

t á n  F ejős, T a m m o t o  K a z u w k i . Sapporo: Hokkaido Ainu Culture Research Center; Bp.: Museum of 
Ethnography. 1999. 124 p., ill. [Japán, részben angol nyelvű.]

25. Museum of Ethnography, Budapest. Bardthosi Balogh collection catalogue. Ed. T o shiro  K o h a r a , G á b o r  W il h e l m . Sapporo: 
Hokkaido Ainu Culture Research Center; Bp.: Museum of Ethnography. 1999. 106 p„ ill. [Angol nyelvű.]

26. G y a r m a t i, JÁNOS; V a rg a , A n d r á s : The Chacaras of war. An Inka state estate in the Cochabamba valley, Bolivia. Bp.: 
Museum of Ethnography. 1999. vi, 126 p., 22 t ,  1 t. fal., ill., bibi. 119-126.

27. T h o m p s o n , R o b e r t  F a r r is : Istenek arca. Afrikai és afmamerikai oltárok. Szerk., bev. F ö l d e s s y  E d in a , úszó D ö r n b a c h  

M á r ia . Bp.: NM. 1999. 96 p„ ill., bibi. 89, 96.

Kiállítási katalógusok, kiállításvezetők
1. Xántus JÁNOS: A közoktatási minister megbízásából 1869/70-ben Keletázsiában országos költségen gyűjtött s a M. N. 

Múzeumban ideiglenesen kiállított népismei tárgyak leiró sorozata. Pest: Rudnyánszky. 1871. 62 p.*
2. XÁNTUS, JÁNOS: Verzeichniss über die im Aufträge des Unterrichts-Ministeriums in den Jahren 1869-70 auf Landesunkosten in 

Ost-Asien gesammelten und éneit im Ung. National-Museum aufgestellten ähnographischen Gegenstáné. Pest: Rudnyánszky. 
1871. 56 p.*

3. XÁNTUS JÁNOS: Vezető a Magyar Nemzeti Muzeum népismei gyűjteményében. Bp.: Athenaeum ny. 1874. 48 p.*
4. J a n k ó  JÁNOS: Kalauz a néprajzi missió-kiállitásban. Bp.: Fritz. 1896. 50 p.*
5. Jankó JÁNOS: Pótfizet a néprajzi missió-kiállitás kalauzához Az 1896. junius 1-étől 1896. augusztus 18-áig érkezett újabb 

gyűjtemények rövid ismertetése. Bp.: Fritz. 1896. 14 p.*
6. [Bátky Zsigmond]: Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályában. Bp.: MNM. 1922. 52 p.
7. Bátky Z s ig m o n d : Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Gyűjteményeiben. Bp.: MNM. 1929. 78 p., XXXII t., 

ill. ■
8. Viski, Charles de: Guié dans la Section Ethmgraphique du Musée National Hongrois. Bp.: Musée National Hongrois. 

1929. 100 p„ XXXII t., ill.
9. Viski, Károly v.: Führer durch die Sammlungen é r  Ethnographischen Abteilung des Ungarischen National-Museums. Bp.: 

Ungarischen National-Museum. 1931. 91 p., 4 t., ill.
10. B apta , JIa cjio ; norAHM, Ta bo p: ymapeua usjiootcöa tonuü 1948 eod. Yeod. Tkuia Optotaü, Mmaiom Thmeiu. Bp.: 

Officina ny. 1948. 46 p„ 16 t ,  ill.* [Szófiai magyar népművészeti kiállítás vezetője.]
11. Kardos László: Tiszaigar. egy agrárproktárfalu a szocializmus küszöbén. Az Országos Néprajzi Muzeum kiállítása. Bp.: 

NM. 1951. 19 p.
12. Népművészeti és iparművészeti kiállítás 1953. augusztus 18-október 15-ig Műcsarnok Szerk Schubert Ernő, Balassa Iván, 

Weiner Mjhályné, Széll Jenő. Bp.: Egyetemi ny. 1953. 32 p., 32 t„ ill.*
13. A Néprajzi Múzeum,Magyar népviseletek története" c. kiállítása. Bp.: NM. 1953. 5 p.
14. Fél Edit: Magyar népviseletek története. Vezető a Néprajzi Múzeum kiállításához Bp.: NM. 1955. 32 p., ill., bibi.

32—[33].
15. Dajaszászyné D.[ietz] Vilma; Kresz Mária: Kis Jankó Bori, A népművészet mestere emlékkiállítása. 1955. écember 

1-21. Bp.: Népi Iparművészeti Tanács. 1955. 6 p., ill.*
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16. Régi magyar népi hímzések Bp.: NM. 1956. 19 p., ill.
17. Bodrogi T ibor: Néger-Afrika népei. A Néprajzi Múzeum kiállítása. Bp.: NM. 1956. 39 p., ill., bibi. 23.; deutsche Zsf.
18. Bodrogi T ibor: Óceánia művészete. Bp.: NM. 1956. 6 p., 7 t., ill.
19. Gáborján Alice: Albania. Bp.: NM. 1956. 15 p., ill. [A2  Albánia népi művészete kiállítás vezetője.]
20. Északamerikai indiánok. A drezdai Néprajzi Múzeum kiállítása 1963. Bp.: NM. 1963. 14 p., 15 t., ill.
21. Magyar népművészet. A Néprajzi Múzeum kiállítása, Műcsarnok 1963. Bp.: NM. 1963. 18 p., 15 t., ill.; English summ., 

deutsche Zsf.
22. Ungarische Volkskunst aus zwei Jahrhunderten. Ein Führer für Ausstellungsbesucher. Bp.: Kulturális Kapcsolatok Intézete; 

NM. 1963. 32 p„ ill., bibi. 31-32.
23. [Bodrogi T ibor]: Maszkok, álarcok A Néprajzi Múzeum kiállítása, 1963. Bp.: NM. 1964. 41 p., ill.
24. Sárosi B á l in t : Népek hangszerei kiállítás, 1966. Budapest, Néprajzi Múzeum. Bp.: NM. 1966. 8 p., ill.
25. Paysans et bergers. Art populaire hongrois. Collections du Musée d'Ethnographie de Budapest. Mars-avril-mai 1968. Paris:

Musée national d’histoire naturelle. 1968. 40 p. + 8 p. mell., ill., bibi. 39-40.*
26. H ofer Tamás: A magyar népművészet évszázadai. 1. Festett táblák 1526-1825. Jahrhunderte der ungarischen Volkskunst. II. 

Bemalte Kirchendecken und Kircheneinricbtugen 1526-1825. (Az István Király Múzeum közleményei, D. 68.) Székes- 
fehérvár: István Király Múzeum. 1969. 44 p., 20 t ,  ill.* [Magyar-német nyelvű.]

27. Kresz MÁRIA: Népi kerámia. A Néprajzi Múzeum kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában 1969. július-szeptember. Bp.: 
Népművelési Propaganda Iroda. 1969. 48 p., ill.; deutsche Zsf., English summ.*

28. VARGA Zsuzsanna: A magyar népművészet évszázadai. II. Képek és szobrok Jahrhunderte der ungarischen Volkunst [!]. II. 
Bilder und Bildwerke. (Az István Király Múzeum közleményei, D. 74.) Székesfehérvár: István Király Múzeum.
1970. 44 p., 31 t., ill., bibi. a jegyz.* [Magyar-német nyelvű.]

29. Boglár Lajos: Amazonod indiánok Amazonian Indians. (Az István Király Múzeum közleményei, D. 80.) Székes- 
fehérvár: István Király Múzeum. 1971. 10 p., 12 t ,  ill.; res. espanol* [Magyar-angol nyelvű.]

30. Boglár, L\[OS: Amazonas-Indianer. [Székesfehérvár: István Király Múzeum. 1971.] 6 p., 12 t„ ill.*
31. K. Csilléry Klára: Népművészetünk története. A  Néprajzi Múzeum kiállítása 1971 április-szeptember. Bp.: Népművelési 

Propaganda Iroda. 1971. 15 p., 31 t ,  ill.*
32. K. CSILLÉRY, Klára: Die Geschichte der Volkskunst in Ungarn. Ausstellung des Ungarischen Ethnographischen Museums, 

April-September 1971 History offolk art in Hungary. An exhibition of the Ethnographical Museum, April-September 1971. Bp.: 
Népművelési Propaganda Iroda. 1971. 14 p., 31 t., ill.* [Német-angol nyelvű.)

33. Boglár Lajos; Ecsedy Csaba: Afrika és Óceánia törzsi művészete. A Néprajzi Múzeum kiállítása a Szépművészeti Múzeum
ban. Tribal art in Africa and Oceania. Exhibition of the Ethnographical Museum in the Museum of Fine Arts. Bp.: Népműve
lési Propaganda Iroda. 1972. 16 p., 16 t., ill.* [Magyar-angol nyelvű.]

34. Kodolányi JÁNOS: A Néprajzi Múzeum kincsei 1872-1972. The treasures of the Ethnographical Museum 1872-1972. Bev. 
Hoffmann Tamás. Bp.: Népművelési Propaganda Iroda. 1972. 46 p., 48 t., ill.* [Magyar-angol nyelvű.]

35. [Hofer Tamás]: Megyék népművészeti kiállítása a főváros egyesítésének 100. évfordulójára. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 
1973. szeptember-november. Bp.: NM. 1973. 16 p., 48 t ,  ill.

36. HOFER, Tamás: Volksausstellung der Bezirke Ungarns zur Hundertjahrfeier der Vereinigung der Haupstadt [/] Budapest, 
IX -XI. 1973., Ungarische Nationalgalerie. Folk art exhibition of the Hungarian counties celebrating the centenary of the unifica
tion of the capital Budapest, IX-XI. 1973., Hungarian National Gallery. Bp.: Ethnographisches Museum/Ethnographi- 
cal Museum. 1973. 40 p., 48 t., ill. [Ném et-angol nyelvű.]

37. Expozifia etnograficä ungará. (Colectiile Muzeului Etnografic din Budapesta). Oficiul de expozifii. Bucurejti: Muzeul Satuiul 
1974.16 p„ ill*

38. Óceánia művészete. UNESCO vándorkiállítás 1975. Bp.: KKI Sajtó- és Propagandaosztálya. 1975. 38 p.*
39. D räger, Lothar: Az ód Peru. Kiállítás a Museum fúr Völkerkunde-Leipzig és a Néprajzi Múzeum-Budapest gyűjteményeiből. 

Bp.: Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága. 1975. 79 p., ill.* [Magyar-német nyelvű.]
40. Bíró Lajos (1856-1931) Óceániában. A Néprajzi Múzeum és a Természettudományi Múzeum közös kiállítása a Néprajzi Múze

umban. Bp.: Természettudományi Múzeum. 1976. 6 p., bibi. 6.*
41. A  csákvári fazekasság. The pottery o fC sákvár. S z e r k  F i t z  J en ő , hév. K r e s z  M á r i a . Székesfehérvár: István Király Mú

zeum; Bp.: NM. 1976. 34 p., ill. [Magyar-angol nyelvű.]
42. Az őserdő „urai". Dél-venezuelai indiánok Összeáll. B o g l á r  L ajos. Bp.: NM. 1976. 15 p„ 24 t., ill.
43. Teleki Sámuel Kelet-Afrikúban. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Bp.: NM. 1976. 6 p.
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44. M a k u l s k i, J a n  K r z y s z t o f ; O l ^ d z k a , H a l in A: A lengyel népművészet 30 éve. A varsói Állami Néprajzi Múzeum kiállí
tása. Néprajzi Múzeum, 1976. október 7-november 30. Bp.: NM. 1976. 24 p., 16 t., ül.

45. K r e s z  M á r ia : Virágé népművészet. Bp.: Népművelési Propaganda Iroda. 1976. 29 p., ill., bibi. 26-27.* [A hozzá 
tartozó kiállítás csak 1980-ban került megrendezésre.]

46. Ősök -  Istenek, Nyugat-Ajrika élő népművészete. Ancestors and gods. Living art in West Africa. Bev. E c s e d y  Cs a b a . Bp.: NM. 
1977. 12 p., ill. [Magyar-angol nyelvű.]

47. Tárgyak ana. Kovács Tamás fotókiállítása a Néprajzi Múzeumban. 1977június-augusztus. Bev. H o fe r  T a m As . Bp.: NM.
1977. 12 p„ Ül.

48. Tótkomlós néprajzából. Kiállítás a Néprajza Múzeumban, 1977. Bp.: NM. 1977. 6 p., ill.
49. F r o m a g iu , H e d v ig  M a r ia : Románia népművészete. Néprajzi Múzeum, 1977. augusztus-szeptember. Bp.: NM. 1977.

21 p„ ill.
50. Gáborján Alice: Népviseletek, I. Szűr. Néprajzi Múzeum 1977. október. Bp.: NM. 1977. 16 p., 20 t., ill.
51. J u st , J o h a n n e s : Szász népi textilművészet. A drezdai Népművészeti Múzeum bemutatója. Bp.: NM. 1977. 9 p., 15 t., Ül.
52. A kézműipar tegnap é  ma. Országos kisipari jubileumi kiállítás, Néprajzi Múzeum. Bp.: NM. 1978. 16 p., ül.
53. Népi kerámia Béké megyében. 1978. augusztus 12-október 30. Békéscsaba: Magyar Hirdető ny. 1978. 8 p., ill.*
54. Vietnam. Ember -  táj -  művészet. Néprajzi Múzeum, Budapest. 1978. április-május. Bev. Pa t k O Imre. Bp.: NM. 1978.

24 p., ill. [Magyar-francia nyelvű.]
55. B o d r o g i  T ib o r : Ausztrália őslakói. Róbeim Géza emlékkiállítás. Néprajzi Múzeum 1978. május 30-tól. Bp.: NM. 1978.

6 p., ül.
56. F r iis , B ir t e ; N e l l e m a n n , G e o r g e ; St r ö m s t a d , P o u l : Nagyapáink idején. Vidéki élet Dániában 1880-1925. Néprajzi 

Múzeum. 1978. október-november-december, Budapest. Bp.: NM. 1978. 55 p., ill.
57. S. Kovács Ilona: Magyar pásztorművészet. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 1977. május. Bp.: NM. 1978. 24 p., 38 t., 

ül., bibi. 18.
58. Kresz Mária: A 600 éves város, Mezőtúr fazekassága 1813-1914. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban 1978 május. Bp.: NM.

1978. 24 p., 23 t ,  ül., bibi. 17.; deutsche Zsf., English summ.
59. Sh a m m o u t , I z m a il : Palesztin népművészet. A Palesztin Felszabadítási Szervezet kiállítása. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1978. 

szeptember 15-oklóber 29. Bp.: NM. 1978. 21 p., 15 t ,  ül.
60. Kárpátvidéki lőporszaruk. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban 1979. Bp.: NM. 1979. 6 p„ ül.
61. F ö l d e s n é  G y ö r g y i E r z s é b e t i Gyermekélet a régi magyar faluban. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban 1979. június-decem

ber. Bp.: NM. 1979. 32 p„ Ül.
62. J u h á s z  A n t a l : Csongrád megye népművészete. Néprajzi Múzeum és a Csongrád megyei múzeumok kiállítása. 1979. augusz

tus-december. Bp.: NM. 1979. 39 p., ill.
63. AgÜERO IRMA: Kolumbia aranykincsei. El Dorado. Bp.: NM. 1980. 12 p., ül.
64. F e r e n c z y  Lá s z l ó : Korea kultúrtörténete. Bp.: NM. 1980. 20 p., ül.
65. H o f e r  T a m á s : Lantos Miklós fotóművész Fából, köböl, sárból. (Képek a falusi építőművészetről). Bp.: NM. 1980. 12 p., ül.; 

deutsche Zsf., English summ.
66. Aus Holz, Stein und Lehm. Ungarische Dorfarchiteklur. Aus der Sammlung des Ethnographischen Museums Budapest, Photos 

Lantos Miklós. Kittsee: Ethnographisches Museum Schloss Kittsee. 1981. 8 p., Ul.*
61A  Szovjetunió népeinek viseletéi. Kiállítás a Szovjetunió Népeinek Állami Néprajzi Múzeuma (Leningrad) gyűjteményeiből a Nép

rajzi Múzeumban 1981. november 6-tól. Bp.: NM. 1981. 23 p., Ül.
66. Az ősi társadalmából a civilizációkig. A Néprajzi Múzeum állandó kiállítása. Bp.: Népművelési Propaganda Iroda. 1981. 

36 p., ill.*
69. IFJ. K o d o l á n y i  JÁNOS: Néprajzi Múzeum. Az őstársadalmakiól a civilizációbg. (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtá

ra, 80.) Bp.: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. 1981. 16 p., ill.*
70. W o o d c o c k , G e o r g e : A cédrus népe. Kanada Csendes-óceáni partvidékének indián kultúrája. Néprajzi Múzeum 1981. 

július-augusztus. Bp.: NM. 1981. 23 p., Ül.
71. Az őstársadalmakiól a civilizációbg. A  Néprajzi Múzeum állandó kiállítása. From clans to civilizations. Permanent exhibition of 

the Museum of Ethnography. Bp.: NM. 1982. 102 p., ill. [Magyar-angol nyelvű.]
72. B e n d a  G y u l a ; H o f f m a n n  T a m á s ; Sz il á g y i M ik l ó s ; Sz u h a y  P é t e r : A magyar paraszti mezőgazdaság technikai újí

tásai a 19-20. században. Technical innovation in Hungarian peasant agriculture (Ffr’-lOfr centuries). Bp.: NM. 1982.
150 p., ill. [A Szántófildek üzenete kiállítás vezetője. Magyar-angol nyelvű.]
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73. Forrai Ibolya: Bolgár népművészet. A Bolgár Országos Múzeum kiállítása 1982. Bp.: NM. 1982. 6 p., ill.
74. Hoffmann Tamás; MolnAr Mária: Paraszti konyha. (Táplálkozási kultúránk hagyományai). Bp.: NM. 1982. 71 p.,

ill., bibi. 63.; deutsche Zsf.
75. M o l n Ar , M A r ia ; B e n d a , G y u l a ; Sc h n e e w e is , F e l ix ; M e r s ic h , B a r b a r a : Die ungarische Bauernküche. Aus dem 

Néprajzi Muzeum, Budapest. Katalog. Kittsee: Österreichisches Museum für Volkskunde; Ethnographisches 
Museum Schloss Kittsee. 1982. 56 p., ill.

76. K l i n g e , E k k a r T: Rajnai kerámia sieghuigi műhelyekből. A Német Kerámia Múzeum -  Düsseldorf vendég kiállítása. Bev. 
J o a c h im  N a u m a n n . Bp.: k. n. 1982.12 p., 19 t ,  ill*

77. V e r e b é LYI K in c s ő : Éj  beszéld el fiadnak.. Féner Tamás fotókiállítása a magyarországi zsidók életéről. Néprajzi Múzeum, 
1983. április 19.-augusztus 15. Bp.: NM. 1982. 12 p., ill., bibi. 7-8.; English summ., deutsche Zsf.

78. A  m agyar népi iparművészet harm inc éve. S ze rk  F e k e t e  A l a d Ar n É. Bp.: Népi Iparművészeti Tanács; NM. 1983.
94 p., ill.

79. I stvAn  E r z s é b e t i Fekietekerámia. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Bp.: NM. 1983. 6 p., ill. [Házilag sokszorosí
tott.]

80. Pá l d y , K r is z t in a : Räuber oder Heilige. Ausstellung des Ethnografischen Museums Budapest im Rahmen der Ungarischen 
Kultunvoche -  Tirol 1983 vom 7. Juni bis 8. Juli 1983 im Tiroler Volkskunstmuseum, Innsbruck Innsbruck: Tiroler Volks
kunstmuseum. 1983. 52 p., ill.*

81. Sc h i n d l e r , M a r g o t : Nagymosás. A mosás hagyományos munkaeszközei, módjai és szokásai. Az Osztrák Néprajzi Múzeum 
vendégkiállítása. Bev. HOFFMANN T a m A s. Bp.: NM. 1983. 20 p., ill.

82. Közép-Ázsia pusztáin. A kazahok népművészete. A Kazah SZSZK Központi Állami Múzeumának kiállítása a Néprajzi Mú
zeumban. Bp.: NM. 1984. 12 p., ill.

83. Krisna szemei. Keleti Éva fotói Indiáról. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban 1984. október 2-től. Bp.: NM. 1984. 8 p., ill.
84. IFJ. K o d o l An y i  JÁNOS: A vízimadarak népei. Magyar kutatók az uráli nyelvű népek között. Tihany: Veszprém Megyei 

Múzeumok Igazgatósága. 1984. 16 p., ill*
85. K ő s z e g h y  P é t e r : Két évezred művészete. Vietnami kiállítás a Néprajzi Múzeumban 1984. novembertől. Bp.: NM. 1984.

8 p„ ill.
86. Népművészet -  hagyományok -  újítások Szerk CserbA k  A n d r As . Bp.: NM. 1985. 23 p., ill. [Házilag sokszorosított.]
87. Folk art -  traditions -  innovations. Ed. A n d r A s CserbA k  Bp.: Museum of Ethnography. 1985. 23 p., ill. [Házilag 

sokszorosított.]
88. Volkskunst -  Traditionen -  Innovationen. Hrsg A n d rAs  Cse r b A k  Bp.: Ethnographisches Museum. 1985. 23 p., ill. 

[Házilag sokszorosított.]
89. Hapodnoe ucuyccmeo -  mpaduiyuu -  uuHooaifuu. Ped. András Cserbák Eynanenrr: 3raorpa<i>H>iecKHH My3eü. 1985. 

23 p., ill. [Házilag sokszorosított]
90. L’art populaire hongrois. Collections du Musée d'Ethnographie de Budapest. L'exposition á  l’Hotel de Ville de Strasbourg (place 

Borghie) du 11 mai au 30 juin. Préf. M a r c e l  R udloff. Bp.: NM. 1985.15 p., 16 t., ill.
91. Ungarische Volkskunst. Sonderausstellung vom 1. November 1985 bis 4. Februar 1986. Linz: Landesmuseum. 1985. 8 p., 

Ul*
92. A Kalevala népe. Finn népművészet. Bp.: NM. 1985. 6 p., ill.
93. Magyar naiv művészet '85. Szerk D u t k a  SAn d o r ,  bev. BA n s z k y PAl , K e r é k g y á r t ó  Ist v A n . Bp.: NM. 1985. 62 p., ill.
94. » Ungarn zu Gast im Landau ’85”. Alte Volksmusikinstrumente aus Ungarn. Aus den Sammlungen des Ethnographischen 

Museums Budapest vom 4.10-31.10.1985 Landau, Kastenhof, Obere Stadt. Hrsg. T a m A s  H o f f m a n n . Bp.: NM. 1985.
16 p„ Ul.

95. C s e r b Ak  A n d r á s : Rég) könyvek és kalendáriumok a Könyvtár gyűjteményeiből. Bp.: NM . 1985. 12 p., ÜL [Házüag 
sokszorosított.]

96. C s e r b Ak , A n d r á s : Old books and calendars from the collections of the Library. Bp.: NM . 1985. 12 p., ill. [HázUag sok
szorosított.]

97. F r o n s a c q , G e o r g e s : Peintures sous vem de Hongrie. Collection du Musée d'Ethnographie de Budapest. LI exposition ä I'Hotel 
de Ville de Strasbourg Préf. J ó zse f  B a l Az s . Bp.: Musée d ’Ethnographie. 1985. 19 p., ill., bibi. a jegyz.

98. G rAf ik , I m r e : Narodna umjetnost u Madarsbj. Népművészet Magyarországon. Predg. T a m As  H o f f m a n n . Bp.: NM; Zag
reb: Etnografski muzej; Novi Sad: Vojvodanski muzej; Beograd: Etnografski muzej. 1985. 44 p., ÜL, bibi. 2 1 - 
22. [Szerbhorvát-magyar nyelvű.]
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99. S. K ovács I l o n a : Buddhák és emberek A titokzatos lámaizmus. Bp.: NM. 1985. 6 p., ill.
100. S. KOVÁCS I l o n a : A Volga- ét a Káma menti népek viselete (X Vlll-X lX . század). Szerk Cse r b A k  A n d r á s . Bp.: NM. 

1985. 24 p„ ill.
101. Pa n t e l iC, N ik o l a : Jugoszlávia népművészete. A Néprajzi Múzeum Belgrád, Néprajzi Múzeum Zágráb, Néprajzi Múzeum 

Ljubljana és Vajdasági Múzeum Újvidék vendégkjállitása. Bp.: NM. 1985. 44 p„ ill., bibi. 41-44. [Magyar-szerb- 
horvit nyelvű.]

102. Algéria művészete. Bp.: NM. 1986. 12 p., ill.
103. Fotónapló. Polgár Endre fényképei, Néprajzi Múzeum 1986. Bp.: NM. 1986. 8 p., ill.
104. Székely Tamás fotókiállítása a Néprajzi Múzeumban. Bp.: IBUSZ. 1986. 8 p., ill*
105. Vietnami lakk- és selyemfestészet. Bev Pajor  G é z a . Bp.: NM. 1986. 12 p., ill.
106. Kultúra és társadalom Magyarországon a felvilágosodás korában (1730-1830). Culture and society in 18,h century Hungary. 

Culture et société dans la Hongrie du XVIII' sikle. Bp.: NM. 1987. 97 p., 4 t., ill. [Magyar-angol-francia nyelvű.]
107. Remekművek Palmyrából. A  Szíriái Arab Köztársaság vendégkiállítása. Bev. H o f f m a n n  Ta m á s , A f if  B a h n a s s i . Bp.: NM. 

1987. 39 p., ill.
108. ymapcKu napodul! Meőejiu. Yeod. TamaiuXO0MAH. Bp.: NM. [1987]. 12 p., ill.
109. C serbá k  A n d r á s : Parasztábrázolások a XVIII. századi Magyarországon. Bp.: NM. 1987. 23 p., ill., bibi. 21-23.
110. B a rt e l s , M a r g a r e t e ; F r o m m e , J ü r g e n ; G a im s t e r , D a v id ; K r a u s e , G ü n t e r : Rajnai népi kerámiák A Duisburgi 

Múzeum vendégkjállitása, 1987. március 20,-szeptember 10. Bev. G e r n o t  T rom m au . Bp.: NM. 1987. 64 p., bibi. a
jegyz-

111. HOFFMANN, T a m á s : Zur ländlichen Möbel- und Wohnkultur Ungarns. Begleitheft zur Ausstellung. Unter Mitwirkung von 
T e r é z ia  H orváth , Z s u z s a n n a  Sá f r á n y . Cloppenburg: Niedersächsisches Freilichtmuseum. 1987. 56 p., ill.*

112. A karácsonyfa csodája. Bp.: NM. 1988. 8 p., ill.
113. Válogatás Olga Fisch indián művészeti gyűjteményéből. Ecuadori vendégkjállítás a Néprajzi Múzeumban, 1988. április 

29-auguszius 29- Bp.: NM. 1988. 22 p„ ill.
114. K a is e r , H e r m a n n ; Z im m e r m a n n , H a io  W.: Közös tető alatt. Paraszti élet az északnémet házban. A z Alsószász Szabad

téri Néprajzi Múzeum Cloppenburg vendégkiállítása a Néprajzi Múzeumban Budapest. Szerk H e l m u t  O t t e n j a n n . 

Cloppenburg: Niedersächsisches Frei lichtmuseum; Niedersächsisches Landesinstitut für Marschen- und 
Wurtenforschung. 1988. 70 p., ill.*

115. L á g l e r  PÉTER: Kimono. Bp.: NM. 1988. 8 p., ill.
116. A társadalom peremén. Képek a magyarországi cigányok életéből. Válogatás a Néprajzi Múzeum archív felvételeiből. Ander Peri

pherie der Gesellschaft. Bilder aus dem Leben der ungarischen Zigeuner. Auswahl aus den archiven Aufnahmen des Etno- 
grafischen Museums. Összeáll., bev. Sz u h a y  P é t er . Bp.: NM; Fővárosi Tanács V.B. Cigány Szociális és Művelődési 
Módszertani Központ. 1989. 95 p., ill., bibi. a jegyz.; English summ. [Magyar-német nyelvű.]

117. B a l o g h  J á n o s n é  H o r v á t h  T e r é z ia : Európai népi ékszerek a XV1I1-XX. században. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 
1989. február-december. Bp.: NM. 1989. 6 p., ill.

118. Csapó Ida: »Európai népi ékszerek a XVIII-XX. században" kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Hogyan készíthetünk házilag 
gyöngy ékszereket? Bp.: NM. 1989. 4 p., ill., bibi. 3-4.*

119. Sá f r á n y  Z suzsa : 0. Farsang Erzsébet naív futó. Bp.: NM. 1989. 8 p., ill.
120. A szánok (busmanok) sziklaművészete. Pretoria Egyetem Woodhouse kiállítás. Bp.: NM. 1990. 24 p., bibi. 24.
121. Se l m e c z i K o vács A t t il a : A magyar nép hagyományos kultúrája. A Néprajzi Múzeum új állandó kiállítása. Bp.: NM. 

1991. 8 p„ Ül.
122. S e l m e c z i K o vács, A t t il a : Folk culture ofthe Hungarians. A new permanent exhibition of the Ethnographical Museum. 

Traditionelle Kultur des ungarischen Volkes. Neue ständige Ausstellung des Ethnographischen Museums. Bp.: NM. 1991. 8 p., 
ill.

123. V ég v á r i La jo s: ,,Jelek, emlékek". Kovács Tamás fotókiállítása, 1991 február 1-mánius 31, Néprajzi Múzeum. Bp.: NM. 
1991. 4 p. [Magyar-angol nyelvű.]

124. Z a pá tá  O l iv e l l a , M a n u e l ; F ó z y , V il m a : Arte indigena del Amazonas. Semana Colombiana en Budapest. Red. 
C r is t in a  Om b a n a  Oc h o a . Sántáié de Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores; Bp.: NM . 1992. 4 p., ill. 
[Angol-magyar nyelvű.]

125. Három vallás Jeruzsálemé. Zsidók keresziérryek mohamedánok Izraelben. Miller László fotóriport kiállítása. Összeáll. R é k a i  

M ik lós, bev. Sc h w e it z e r  J ózsef, M ih A l f f y  B a l á z s . Bp.: NM. 1992. 20 p., ill.
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126. B e r l á s z  M e l in d a : Lajtha László 1892-1963. Emlékkiállítás a Néprajzi Múzeumban 1992 január 22-től. Bp.: NM. 
1992. 4 p„ ilL

127. F ó z y  V il m a : Mexikó élő népművészete. Bp.: NM. 1992. 8 p., 6 t., ül. [Házilag sokszorosított.]
128. Nabet, L.; H a ir e c h e , N.; B e k k o u c h e , F.: Algériai textilek. Hímzéstörténet. Bp.: NM. 1992. 32 p„ ÜL, bibi. 15.
129. Barokk a magfar népművészetben. A Néprajzi Múzeum (Budapest) és a Bálbori István Múzeum (Nyírbátor) kiállítása.

Baroque in Hungarian folk art. Exhibition of Ethnographical Museum (Budapest) and Báthori István Museum (Nyírbátor). 
Szerk S z a c sv a Y É va. Bp.: NM. 1993. 56 p., ill. [Magyar-angol nyelvű.]

130. Élő népművészet X. Országos Népművészeti Kiállítás. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1992 május 22-auguszlus 30. Összeáll. 
FOCEDl M ARTA. Bp.: Magyar Művelődési intézet. 1993. 39 p., ül.

131. Woodland art of Canada’s first nation. Budapest Spring Festival, March 12-April 18,1993. Intr. K a l m a n  N. C z e g l e d y , 

T a m á s  H o fer . Bp.: Ethnographic Museum. 1993. 26 p., ill.
132. HOFFM ANN, T a m AS: Tekstil v kmecki bill Murska Sobota: Pokrajinski muzej. 1993. 12 p., ül.*
133. Se l m e c z i  K ovAcs A t t il a : Budapest, Néprajzi Múzeum. A magyar nép hagyományos kultúrája. (Tájak-Korok- 

Múzeumok kiskönyvtára, 467.) Bp.: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. 1993. 24 p., ül.*
134. Se l m e c z i  K ovAc s , A t t il a : Budapest, Ethnographisches Museum. (Tájak-Korok-Múzeumok kiskönyvtára, 467A.) 

Bp.: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület. 1993. 16 p., ilL*
135. Szacsva y  ÉVA: A „Mária-ház’. Karácsonyi kiállítás 1993. december 2-től. Bp.: NM. 1993. 4 p„ bibi. 4. [Házüag sok

szorosított]
136. Családi körben. Fotográfiák a századelő falusi Magyarországáról a Néprajzi Múzeum fényképgyűjteményéből. Összeáll. F o g a r asi 

K l á r a . Bp.: NM. 1994. 36 p„ ül.
137. Élő népművészet. XI. Országos Népművészeti kiállítás. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1994. október 14.-1995. január 9. Szerk 

B o r b é l y  J o l á n , bev. H a l á s z  P é t e r . Bp.: Magyar Művelődési Intézet 1995. 35 p., ilL*
138. L a b r e v e u x , P h il ip p e : Kirgiz arcok és hímzések Temir Maszakejev akvarelljei, Rolando Paiva fotói. Néprajzi Múzeum, kiál

lítás 1995. március-május. Bp.: NM. 1995. 12 p., ill. [Magyar-angol nyelvű.]
139. R é k a i  M ik l ó s : Keserű gyökér. A munkácsi magyar zsidók hagyományos kultúrája. Horvát Éva, Kiss Ferenc fotóművészek és -  

néprajzkutató kiállítása, Néprajzi Múzeum, Budapest, 1995. május-június. Bp.: NM. 1995. 38 p., ül.
140. Baráthosi Balogh Benedek ajnu és Amur-vidéki gyűjteménye. Bp.: NM. 1996. 6 p., ül.
141. Hungarian folk costumes and embroidery. Ed. Y o ko  K it a j m a , Y o sic h ik a  K jt a jim a , K a o r u k o  O k a d a , M ik a  Ok a m o t o , 

M i e Sa e k l  Bp.: Art Business Time. 1996. 109 p., ül.* [Angol-japán nyelvű.]
142. Rokonnépek és őshazák A finnugor népek hagyományos kultúrája. Vezető a nemzetközi együttműtódéssel létrejött időszaki kiállí

táshoz 1996. március 30-oklóber 21. összeáll. K e r e z s i Á g n e s , szerk Se l m e c z i Kovács A t t il a . Bp.: NM. 1996. 52 p.,
12 t ,  Ül.

143. FÓZY VILMA: Néprajzi misszió -  1896. Katolikus misszionáriusok etnológiai gyűjteménye a Millennium évéből. Néprajzi Mú
zeum, 1996. október 8.-november 24. Bp.: NM. 1996. 16 p., ül. [Magyar-angol nyelvű.]

144. H e r m a n n  R ó b e r t . Magyar Hősök arcképcsarnoka. Úszó B a s ic s  B e a t r ix . Bp.: NM. 1996. 40 p., ül.
145. Birodalmak peremén. Nomádok és városlakók Ázsiában és Étzak-Afrikában. On the edges of empires. Nomads and city dwellers 

in Asia and in North Africa. Összeáll. Fe jé r  Gáb o r , R o bo z  L á sz l ó , Sz ű c s  A l e x a n d r a , Wil h e l m  Gáb o r . Bp.: NM. 
1997. 12 p., ül. [Magyar-angol nyelvű.]

146. Élő népművészet. XII. Országos Népművészeti Kiállítás. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1996.nov.22.-1991.márc.l. Szerk HÉRA 
É va. Bp.: Magyar Művelődési Intézet. 1997. 32 p., ül.*

147. Japán porcelán. Inoue Manzti, „Élő Nemzeti Kincs’ címmel kitüntetett művész kiállítása. Bp.: NM. 1997. 8 p., ül.
148. Se l m e c z i  K ovAcs A t t il a ; Szacsva y  É v a : A magyar nép hagyományos kultúrája. Bp.: NM. 1997. 64 p., ill.
149. Se l m e c z i  K ovAc s , A t t il a ; Szacsvay , É va: Folk culture of the Hungarians. Bp.: Museum of Ethnography. 1997.

64 p., ill.
150. Cigány-kép -  roma-kép. A Néprajzi Múzeum „Romák Közép- és Kelet-Európábán" című nemzetkózi kiállításának képeskönyve. 

Gypsy-image -  Roma-image. Illustrated book of the international exhibition “Roma in Central and Eastern Europe’ organized 
by the Museum of Ethnography. Szerk, úszó SzuHAY PÉTER. Bp.: NM. 1998. 105 p., ill. [Kerékgyártó I stvAn  tanulmá
nyával. Magyar-angol nyelvű.]

151. Itt a helyed! Székkiállítás. 1999. 5. 21.-9. 24. Bp.: NM. 1999. 6 p., ÜL
152. B o g l á r  L a jo s ; F ó z y  V il m a ; G y a r m a t i JA n o S; T o r m a  Lá s z l ó : „Nem csak sastoll..." Indián és eszkimó kézművestech

nikák Kiállítás a Néprajzi Múzeumban, 1999. március 19-december 31. Bp.: NM. 1999. 32 p., ül., bibi. [33],
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153. B a l o g h  J á n o s n é  H o r v á t h  T e r é z ia : Gyűrűkiállítás. Európai gyűrűk a Néprajzi Múzeumban. Bp.: NM. 1999. 6 p.,
m .

154. Ba l o g h -H o r v á t h , T e r é z ia : Ringausstellung. Fingerringe aus Europa, Ethnographisches Museum, Budapest. Bp.: 
Ethnographisches Museum. 1999. 6 p., ill.

Az esztendő néprajza15
1. [Nem jelent meg.]

[2.] CsöKMEi MÁRTA: Busómaszkok és busó Mohácsról. Bp.: NM. [1986]. 4 p., bibi. 4.
3. C s ö k m e i MÁRTA: Hintés tojások- Bp.: NM. [1986]. 4 p., bibi. 4.
4. C s ö k m e i MÁRTA: Szerelmi ajándékuk Bp.: NM. [1986], 4 p., ill., bibi. 4.
5. C s ö k m e i MÁRTA: Pünkösdi leányevaá. Bp.: NM. [1986], 4 p., ill., bibi. 4.
6. F ö l d e s n é  G y ö r g y i E r z s é b e t : Aratókoszorúk. Bp.: NM. [1986], 7 p., ill., bibi. 5.
7. F ö l d e s n é  G y ö r g y i E r zsé b e t ; Fogadalmi ajándékok, Bp.: NM. [1986]. 8 p., ill., bibi. 6.
8. F ö l d e s n é  G y ö r g y i E r z s é b e t  .Bakus". Bp.: NM. [1986], 8 p., ill., bibi. 6.; deutsche Zsf.
9. F ö l d e s n é  G y ö r g y i E r z s é b e t : Lakodalmi díszek és jelvények Bp.: NM. [1986]. 8 p., ill., bibi. 6.; deutsche Zsf.

Évszakok1*
1. Földesné Györgyi Erzsébet Tavasz Bp.: NM. 1987. 5 p.
2. [Nem jelent meg.]
3. Ősz Bp.: NM. 1987. 16 p„ ill.
4. Szacsvay ÉVA: Tél. Bp.: NM. 1987. 8 p., ill., bibi. 7.

Összeállította: 
T e r b ó c s  A t t il a

b Az Esztendő néprajza és az Évszakok című házilag sokszorosított kiállításvezető-sorozatok az 1986. február-1987. 
január között (Az esztendő néprajza címen) megrendezett kamarakiállításhoz kapcsolódtak.
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A 6 -9 .  számú függelékek összeállítását
-  az Ethnológiai Adattár kiállítási dokumentációinak mutatója (1948-1985),
-  az Információs központ kiállítási jegyzékei (1975-1999),
-  a Közönségkapcsolati Osztály (Közművelődési Osztály) kiállítási jegyzéke (1980-1989) adatai,
-  a kiállítási publikációk,
-  az Ethnographia, a Néprajzi Értesítő, a Néprajzi Hírek vonatkozó utalásai,
-  Balogh Jánosné Horváth Teréziának a textilgyűjtemény önálló kiállításaira, illetve tárgykölcsönzé

seire vonatkozó adatgyűjtései,
-  muzeológusok visszaemlékezései,
alapján készítette az Információs központ nyilvántartási csoportja Szojka Emese vezetésével Fülöp 
Hajnalka és Wittmann Józsefné közreműködésével.

Rövidítések:
fm = a kiállításért felelős muzeológus 
NM = Néprajzi Múzeum



6. szám ú  fü g g e lék . A N éprajz i M úzeum  sa já t  k iá llítá sa i 1 9 4 6 -1 9 9 9
Kiállítás

Idő Rendező
Bemutatták

Megjegyzés
(cím) NM Magyarország Külföld

Magyar-orosz kiállítás 1946

Bartók Béla-emlékkiállítás 1947 Vargha László Zeneművészeti
Főiskola

A Bartók Béla emlékére ren
dezett nemzetközi zenei 
versenyhez kapcsolódó kiállítás

Magyar díszítőművészet 1948 Szófia Szófiai Magyar Hét alkalmából

A szabadságharc a nép életében 1948. 3. 15. Vargha László 
(főrendező)
Balassa Iván 
Csikós Tóth András 
Csilléry Klára 
Kresz Mária 
Szalay Zoltán

Magyar Nemzeti 
Múzeum

Az 1848-1849 Centenáris kiál
lítás című kiállítás néprajzi 
része

Magyar néprajzi kiállítás 1948. 11. Krakkó Krakkói Magyar Hét alkalmából

Magyar népművészeti kiállítás 1949 Moszkva

Állandó kiállítás:
I. Csehszlovákia népeinek 

művészetéből
II. Magyar fazekasság

III. A természeti népek élete
IV. Az eke története

1949 Balassa Iván 
(főrendező)

I. Manga János
II. Kresz Mária

III. Vajda László 
IV  Balassa Iván

X (Saját épületen 1974-ig a IX. 
kerület Könyves Kálmán krt. 
44. számú értendő )
Sztálin 70. születésnapjára ren
dezett kiállítás.
Anyagából később vándorkiállítás 
készült

A szomszéd népek művészete 1949. 8. 16. X A Budapesten rendezett Világ
ifjúsági Találkozó alkalmából

Bútorkiállítás 1950 K. Csilléry Klára X

Állandó kiállítás:
Tiszaigar, egy alföldi agrárpro- 
letár-falu története 1744-1950

1950. 12. 16. Tiszaigari
munkaközösség

X Anyagából később vándorkiál
lítás készült

F
üggelék 
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

Korea régi művészete 1950. 10. 8.-1950. 11. 8. Fővárosi Képtár 
Fényes Adolf 
terme

Közösen a Kelet-ázsiai 
Művészeti Múzeummal

Bíró Lajos-emlékkiállítás 1951. 5. 5.-1953. 1. 19. Bodrogi Tibor X

A Csendes-óceán szigetvilága 
Melanézia népei a 
gyarmatosítás előtt és ma

1951. 5. 5.-1953. 1. 19. Bodrogi Tibor X Anyagából Óceánia népei cím
mel vándorkiállítást rendeztek

Gyarmati népek élete 1952 Budapesti 
Történeti 
Múzeum 
Pesterzsébeti 
Múzeuma, 
Jász Múzeum, 
Moson
magyaróvári 
Múzeum, 
Palóc 
Múzeum

Vándorkiállítás

Pásztorművészet 1951. 10. 20.-1955 Domanovszky György 
(?)

X

Kiállítás a magyar népi fazekas
központokból

1953 Kresz Mária X

Magyar népművészeti és ipar- 
művészeti kiállítás I.

1953. 8.18.-1953.10. 15.
1953. ÍZ -1954

Balassa Iván
Domanovszky György

Műcsarnok Moszkva -  
Állami Történeti 
Múzeum

Magyar népviseletek története 1953. 10. 3.-1958. 5. Fél Edit X
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(dm) NM Magyarország Külföld

Néprajz szakos egyetemi hall
gatók tanulmányi kiállítása

1. Tűzföldi indiánok
2. Pásztorfaragás

1953 1. Boglár Lajos 
Erdész Sándor 
N. Fülöp Katalin

2. Hoffmann Tamás

ELTE Néprajzi 
Intézet 
Trefort utcai 
épülete

Magyar népművészeti kiállítás 1954 Prága

Magyar népművészeti kiállítás 1954 Diószegi Vilmos (fm) Ankarai
Egyetem Nyelvi 
és Történelem- 
Földrajzi Kara; 
Isztambuli 
Leány Ipariskola

Magyar népművészeti kiállítás 1954. 4. 3. Balassa Iván (fm) Varsó -  Népi 
Kultúra Múzeuma

Magyar népművészeti kiállítás 1954. 6. 15. Szolnoky Lajos (fm) Berlin

Magyar népművészeti kiállítás 1954. 8. 20.-1955. 4. 10. Bodrogi Tibor (fm) Pekingi 
Császári Téli 
Palota egyik 
temploma, 
Kanton, 
Kalkutta, 
Bombay, 
Új-Delhi

Magyar népművészeti kiállítás 1954 Balogh István (fm) Párizs

Magyar népművészeti kiállítás 1955 Olaszország

Magyar népművészeti kiállítás 1955 Koreai Népi
Demokratikus
Köztársaság

Magyar népművészeti kiállítás 1955 Ausztria

O s



Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(dm) NM Magyarország Külföld

Magyar iparművészeti és nép- 
művészeti kiállítás III.

1955 Iparművészeti
Múzeum

Új szerzemények bemutatása: 
Bolgár földművelő eszközök

1955 Szolnoky Lajos X

Népviseleti és ruházati kiállítás 1955 Iparművészeti
Múzeum

Ukrán népművészeti kiállítás 1955 Iparművészeti
Főiskola,
Művészeti
Dolgozók
Székháza

Kis Jankó Bori népművész élet
rajzi kiállítása

1955 Dajaszászyné Dietz 
Vilma
Kresz Mária

Fővárosi Képtár 
Fényes Adolf 
terme

Nemzetiségi kiállítás 1955 Néphadsereg
Színháza

Szolgaságtól a szabad emberek 
önkéntes közösségéig

1955 Vándorkiállítás

Ebes, szocialista falu 1955 Vándorkiállítás

Albánia régi és új népművészete 1955. 11. 29. Kultúrkapcsola- 
tok Intézete

Új szerzemények bemutatása 1956 X

Óceánia, Afrika, Amerika, Ázsia 
népeinek kultúrája -  művészete

1956 Bodrogi Tibor 
Boglár Lajos

Budapesti Törté
neti Múzeum 
Pesterzsébeti 
Múzeuma

Indonézia és Óceánia művészete 1956 Bodrogi Tibor (?) Győr, Nagykanizsa
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(cím) NM Magyarország Külföld

Albánia népi művészete 1956. 5. 9.-1958. 3. Gáborján Alice X

Néger-Afrika népei 1956. 10. 13. Vajda László X

Óceánia művészete 1956. 1.-1958. 3. Bodrogi Tibor X

Indonézia művészete 1957 Bodrogi Tibor Nemzed Szalon

Amerika népei 1957 Boglár Lajos Cegléd

Magyar népművészeti kiállítás 1957 Párizs -  Kultúr-
kapcsolatok
Intézete

Magyar népi bútorok története 1957. 11. 7. K. Csilléry Klára X A nagy októberi szocialista 
forradalom évfordulójára

Magyar népi faragások 1958 Fél Edit 
Hofer Tamás

X

Népi iparművészeti kiállítás 1958 Boross Marietta 
Domanovszky György

Műcsarnok

Magyar népi cserépedények 1959 Kresz Mária X

Tárgybemutató 1959 (?) Eötvös Loránd
Tudomány-
egyetem

A szovjet-magyar barátság 
hónapja alkalmából

Új szerzemények: Mongol 
csereanyag

1958 (?) Diószegi Vilmos (?) X

Felszabadult hazánk nép
művészete

1960 X

Finnugor népek 1960 Kodolányi János X

Mongóliái sámánizmus 
a századfordulón

1960 Diószegi Vilmos X F
üm
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

Magyar népművészet 1960 Bécs, Eisenstadt

Egzotikus ékszerek -  népi 
ékszerek

1960-1962 Bodrogi Tibor 
(főrendező)
Fél Edit 
Kodolányi János

X Tihany -
Népművészeti
Ház,
Pápai Múzeum

A Börzsöny népművészete 1961 Erdélyi Zoltán Szob

Néprajzi gyűjtés -  Rajzok 1961 X Budapest

Belső-ázsiai barátaink néprajza 1961 Diószegi Vilmos Budapesti Tör
téneti Múzeum 
Pesterzsébeti 
Múzeuma

Afrika népművészete 1961 Székesfehérvár

Mongóliái sámánizmus 1961 Diószegi Vilmos Székesfehérvár

Átányi néprajzi tárgyak kiállítása 1962 Fél Edit 
Hofer Tamás

Átány -  
Kul túrház

Magyar népművészeti kiállítás 1962 Hollandia:
Arnhem

Afrika-kiállítás 1963 Bodrogi Tibor (?) Magyar Nemzeti 
Múzeum

Magyar népművészet 1963 Szolnoky Lajos 
Kresz Mária 
Fél Edit
K. Csilléry Klára

X Műcsarnok A Műcsarnokban rendezett kiál
lítás egy kisebb változatát mutat
ták be a Néprajzi Múzeum 
épületében

Magyar népi díszítőművészet 1963 Peking

A magyar népművészet 1963 München,
Salzburg

964 
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

Dunántúli népművészet 1963 X

Felföldi népművészet 1963 X

Az észak-amerikai indiánok 
néprajza

1963 Boglár Lajos (?) X Székesfehérvár -  
Csók István 
Képtár

Maszkok -  Álarcok 1963-1965 Bodrogi Tibor X Dunaújvárosi 
Múzeum, 
István király 
Múzeum, 
Thury György 
Múzeum, 
Kossuth 
Múzeum

Afrika 1964 Bán Elek Vörösmarthy
Mozi

Trópusi indiánok között 1964 Boglár Lajos, 
Bán Elek

Villamosgép 
Művelődési Ház

Ember és cipő 1964-1966 Gáborján Alice X Thury György
Múzeum,
Kossuth
Múzeum,
Palóc
Múzeum

Indonézia művészete 1965 Bodrogi Tibor, 
Boglár Lajos, 
Bán Elek

X Kiegészítve a lipcsei 
Museum für Völkerkunde 
anyagával Függelék 
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(dm) NM Magyarország Külföld

Magyar népszokások 1965
1965-1968

Györgyi Erzsébet X

Lipcse
Grafikai munka: 
Csalog Zsolt

Egy svéd utazó a XVIII. századi 
Magyarországon

1965-1966 Fél Edit 
Hofer Tamás

X Kiegészítve svédországi 
múzeumok anyagával

Népek hangszerei 1966 Sárosi Bálint X

Cs. Sebestyén Károly- 
emlékkiállítás

1966 X

Húsvéti hímcstojások 1967. 3. 18. Györgyi Erzsébet Iparművészeti
Múzeum

Magyar népszokások 1967. 7. 8. Györgyi Erzsébet X

Új szerzemények 1967. 7. 8. Fél Edit,
Kresz Mária, 
Morvay Judit,
K. Csilléry Klára, 
Ecsedy Csaba

X

Magyar népi hangszerek 1967. 9. 1.-10. 1. 

1967. 9. 1.-9. 10.

Tóth Margit 

Sárosi Bálint

Kecskemét

Pécsvárad

Országos Népzenei Találkozó 
alkalmából
Baranyai Vasárnapok keretében

Parasztok -  pásztorok 
Parasztok -  pásztorok. Magyar nép
művészet

1968. 3. 8-1968. 5. 
1968. 8.17.

Fél Edit Magyar Nemzeti 
Galéria

Párizs -  Musée de 
l’Homme

A Dunántúl népművészete 1968. 6. 16.-1970. 12. 2. István Erzsébet 
Molnár Mária 
Morvay Judit

Beszédes József 
Múzeum

Közösen a Somogy megyei 
Múzeumok Igazgatóságával

Magyar népművészet évszázadai 
I. -  Festett táblák 1526-1825

1969. 5. 4.-1969. 7. 13. Hofer Tamás 
Varga Zsuzsa

Székesfehérvári 
Csók István 
Képtár
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Kiállítás Idő Rendező
Bemutatták

Megjegyzés
(cím) NM Magyarország Külföld

Népi kerámia 1969. 7. 19.-1969. 9. 21. Kresz Mária Magyar Nemzeti 
Galéria

A magyar népművészet 
évszázadai II. -  
Képek és szobrok

1970. 6. 14.-1970. 9. Varga Zsuzsa Székesfehérvári 
Csók István 
Képtár

Magyar népművészet 1970 Kodolányi János 
Flórián Mária

Helsinki

Magyar népművészet 1970. 5. Horváth Terézia Krakkó -  
Néprajzi 
Múzeum

A lengyel-magyar kapcsolatok 
1000 éve ünnepségsorozat része

Velemér-völgyi gelencsérek 1971 Gráfik Imre 
Kresz Mária

Fővárosi 
Művelődési Ház

Amazonasi indiánok 1971-1971. 10. 15
7972. 4.23.

Boglár Lajos István király 
Múzeum, 
Bakony 
Múzeum

Lipcse -  Museum 
fér Völkerkunde

Népművészetünk története 
A magyar népművészet öt évszázada 
Magyar népművészet

1971. 4. 3.-1971. 9. 10. 
2972.3. 29.-1912. 4. 30.
1972. 5.10.-1912.1. 2. 
1972. 4.14.-1972. 5. 21.

K. Csilléry Klára 
Horváth Terézia 
K. Csilléry Klára

Budapesti
Történeti
Múzeum

Berlin -  
Neue Galerie, 
Rostock -  
Kjmsthalle; 
Genf -  
Művészed és 
Történed 
Múzeum

A magyar népművészet 
évszázadai III. -  
Népi építkezés

1972. 6. 11. Flórián Mária 
Gráíik Imre

Székesfehérvári 
Csók István 
Képtár

Szakmai tanácsadó: Vargha 
László
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

Afrika és Óceánia törzsi 
művészete

1972. 3. 18.-1972. 5. 20. 
1972. 6. 18.-1972. 9. 30.

Boglár Lajos 
Ecsedy Csaba

Szépművészeti
Múzeum,
Veszprémi
Múzeum,
Tihanyi
Múzeum,
Esztergomi
Múzeum

A Néprajzi Múzeum centená
riumi évének alkalmából

A Néprajzi Múzeum kincsei 
(1872-1972)

1972. 10. 3.-1973. 1. 6. Kodolányi János Magyar Nemzeti 
Múzeum

Parasztládák -  szökrönyök 1973. 6. 16.-1973. 9. 30. K. Csilléry Klára 
Kodolányi János

Fővárosi 
Művelődési Ház

A magyar nép hagyományos 
kultúrája

1974 Kodolányi János Bukarest -  
Állami Múzeum

Magyar népművészet 1974 Forrai Ibolya 
Molnár Mária

Leningrád -  
Szovjetunió 
Népeinek Állami 
Néprajzi 
Múzeuma

Magyar népművészet 1974. 5. 11.-1974. 5. 28. Kodolányi János Kairó -  Arab 
Szocialista Unió 
Székháza

Szerelem -  házasság 1975. 7. 12.-1975. 9. 13. 
1975. 7. 4.-1975. 10. 5.

Hofímann Tamás 
Györgyi Erzsébet 
Szacsvay Éva 
Varga Zsuzsa

Antwerpen,
Liege

Európai népélet aspektusai -  
1975 című rendezvénysorozat 
UNESCO, ICOM, S1EF támo
gatásával



Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(dm) NM Magyarország Külföld

Az álarc az európai hagyomá
nyokban

1975 Hoffmann Tamás 
Györgyi Erzsébet 
Szacsvay Éva 
Varga Zsuzsa

Belgium: Binche 
-  Nemzetközi 
Karnevál és 
Maszk Múzeum

Európai népélet aspektusai -  
1975 című rendezvénysorozat 
UNESCO, ICOM, SIEF támo
gatásával

Népművészet -  Magyar népi 
bútorok

1975. 4. 30.-1976 K. Csilléry Klára X A Néprajzi Múzeum Kossuth 
téri épületében az első kiállítás

Az Európán kívüli népek 
művészete

1975. 4. 30.-1976 Boglár Lajos X A Néprajzi Múzeum Kossuth 
téri épületében az első kiállítás

Butella Bálint és Pörső Örzse 
lakodalma

1975. 4. 20.-1976 Kresz Mária X Kerámiakiállítás

Finnugor népek 1975. 8.-1975 Kodolányi János X A IV. nemzetközi finnugor kon
gresszus alkalmából. (Megalakul 
Boglár Lajos vezetésével a 
Néprajzi Múzeum 
Közművelődési Osztálya kiál
lításrendező csoporttal)

Xántus János-emlékkiállítás 1975. 10. 10-1976 Topái György 
Agüero Irma 
Kresz Mária

Természet-
tudományi
Múzeum

A csákvári fazekasság 1976. 3. 4.-1976. 5. 9. 
1976. 5.

Kresz Mária 
Lukács László 
Pesovár Ferenc

X István király 
Múzeum

Közösen a székesfehérvári 
István király Múzeummal, 
kiegészítve Kármentű András 
magángyűjtő anyagával

Katona a népművészetben 1976 Kresz Mária X

Háromszínű selyemzászlók 
lobognak -
A szabadságharcra emlékezünk

1976. 3. 15. Forrai Ibolya X Kiegészítve a Hadtörténeti 
Múzeum anyagával
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(dm) NM Magyarország Külföld

Biró Lajos (1856-1931) 
Óceániában

1976. 6. 25. Boglár Lajos X Közösen a Természet- 
tudományi Múzeummal

Teleki Sámuel Kelet-Afrikában 1976. 8. 19.-1976. 9. 26. X

Magyar népviseleti kiállítás 1976. 10. N. Fülöp Katalin X

Kerámiák a Néprajzi Múzeum 
kerámiagyűjteményéből

1977. 9. 23. Kresz Mária X

Magyar népművészet 1977 Mexikóváros,
Caracas

Magyar pásztorművészet 1977. 5. 16.-1979. 6. 4. S. Kovács Ilona X Lipcse Kiegészítve a Népi Iparművé
szeti Tanács anyagával 
(A kiállításrendező csoport 
vezetője: Horváth András)

Rejtett kincsek IV. -  
Tótkomlós néprajzából

1977. 8. 17.-1978. 1. 9. Gráfik Imre X Békéscsaba Kiegészítve tótkomlósi 
magángyűjtők anyagával

A Szovjetúnió népeinek 
művészetéből

1977. 11. X

Magyar népviseletek I. -  A szűr 1977. 10. 14.-1980 Gáborján Alice X

A magyar nép kenyere 1978-1979 Kodolányi János 
Gráfik Imre

Cardiff -  
Wales-i Folk 
Museum; 
Bristol, Reading

Magyar néprajzi kiállítás 1978-1979. 3. 11. München HUNGEXPO rendezvénye

600 éves város, Mezőtúr 
fazekassága 1813-1914

1978. 5.-1978. 9. Kresz Mária X Damjanich János
Múzeum;
Mezőtúr

Nagyné Sebestény Krisztina 
kiállításrendező első munkája 
a Néprajzi Múzeumban

970 
Függelék.



Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(dm) NM Magyarország Külföld

Ausztrália őslakói 
Róhcim Géza-emlékkiállítás

1978. 5. 30.-1979. 6. 25. Vargyas Gábor X

Kosárkiállítás 1978. 9. 26.-1978. 10. Molnár Mária X

Mexikó régészete -  Mexikó 
néprajza. Mexikó ősi és mai 
művészetéből

1978. 9. 27.-1979. 1. 9. Boglár Lajos X

Új szerzemények -  Japán 
hangszerek

1978. 9. 27.-1979. 1. 9. X

Kézműipar tegnap és ma. Orszá
gos kisipari jubileumi kiállítás

1978. 12. 5 .- 
1978. 12. 17.

Gráfik Imre X Közösen a Kisiparosok Országos 
Szervezetével és a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeummal

A temetők népművészete. 
Szabó Jenő fotókiállítása

1979. 4. 5.-1979. 5. 26. Zentai Tünde X Közösen a szentendrei Szabad
téri Néprajzi Múzeummal

Restaurátorok munkái 1979. 4. 10.-1979. 6. 15. Gaál János X

Gyermekélet a régi magyar 
faluban

1979. 6. 22.-1981. 1. 26. Györgyi Erzsébet X A nemzetközi gyermekév alkal
mából. Horkay István grafikus- 
művész közreműködésével

Archív fotók I. Az erdő néprajza 1979. 10. 2.-1980
1981.1. -1981.11
1982.1. -1982. 6.10. 
1983

Hegyi Imre X Zalaegerszeg, 
Thury György 
Múzeum, 
Kisújszállás -  
Művelődési Ház

A tiszafüredi Katona Nagy 
család fazekasmunkái

1979. 10. 2.-1980. 1. 1. István Erzsébet X

Kakasdi betlehemes játék 1979. 11. 14.-1980. 1. 4. Györgyi Erzsébet Düsseldorf

Karácsonyi népszokások 1979. 12. 4.-1980. 1. 4. X



Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(dm) NM Magyarország Külföld

A népművészet remekei I. a. 
Sárközi főkötők és bíborvégek

1980. 1. 5.-1980. 3. 3. N. Fülöp Katalin X

Afrikai művészetek: Mali Köz
társaság népei -  Bemutató a 
készülő állandó kiállításból

1980. 2. 12.-1980. 8. 19. X

Magyar népviseletek II. 
Ködmön, suba 
Magyar népi bőrművesség

1980. 2. 15.-1981. 2. 16. Kresz Mária 
(főrendező)

X

A népművészet remekei I. b. 
A bozótnégerek művészete

1980. 3. 3.-1980. 3. 31. Agüero Irma X

Faddi szobabelső 1980. 3. 21.-1980. 4. 22. István Erzsébet X Finnország

A népművészet remekei I. c. 
Húsvéti tojások

1980. 4. 1.-1980. 5. 4. Györgyi Erzsébet X

A népművészet remekei I. d. 
Sámándobok

1980. 5. 5.-1980. 6. 30. Kodolányi János X

Kamarakiállítás: bútorok 1980. 6. 3.-1980. 6. 19. X

Virág a népművészetben 1980. 6. 3.-1980. 7. 10. Kresz Mária X

A népművészet remekei I. c. 
Hodó József faragásai

1980. 6. 30.-1980. 9. 1. S. Kovács Ilona X

A magyar nép kenyere -  
Paraszti konyha

1980. 7. 24.-1982. 1. 4. 
1982. 6 .1 .-1 9 8 2 .1 1 .
1983

Hoffmann Tamás 
Molnár Mária

X Debrecen -
Kölcsey
Művelődési
Központ,
Kisújszállás -
Művelődési
Ház

Ausztria: Kittsee

972 
Fülelek



Kiállítás
(cím)

Idő Rendező
Bemutatták

Megjegyzés
NM Magyarország Külföld

Nigéria művészete -  Bemutató 
a készülő állandó kiállításból

1980. 8. 21.-1981. 2. 26. X

A népművészet remekei I. f. 
Dudák és dudafejek

1980. 9. 2.-1980. 11. 3. Gábry György X

A népművészet remekei I. g. 
Kályhacsempék

1980. 11. 4.-1980. 12. 8. István Erzsébet X

A népművészet születése -  
Mezőkövesd

1980.11. 28.-1981. 2. 26. Gráfik Imre 
(főrendező)

X A Népi Iparművészeti Tanács és 
a mezőkövesdi Matyó Háziipari 
Szövetkezet tárgyaival kiegészítve

A népművészet születése -  
Mezőkövesd

1981. 4.-1982. 1.
1982. 3. 20.-1982. 6. 30.

Szuhay Péter 
(főrendező)

Leningrad -  
Szovjetunió 
Népeinek Néprajzi 
Múzeuma

(1981-től a Néprajzi Múzeum 
kiállításainak művészeti vezetője 
Nagyné Sebestény Krisztina)

A népművészet remekei I. h. 
Karácsony a közép-európai 
népek művészetében -  
Szlovákiai bedehemek

1980. 12. 8.-1981. 1. 12. Györgyi Erzsébet X

Nemzetközi állandó kiállítás: 
Az őstársadalmaktól a civilizá
cióig

1980. 12. 19.- 
1995.12. 31.

Boglár Lajos 
Kodolányi János 
(főrendezők) 
Agüero Irma 
Bodrogi Tibor 
Ecsedy Csaba 
Vargyas Gábor

X (Kivitelező: a KMI Kiállítás
rendező Csoportja Bánkúd 
Albin vezetésével, Horváth 
Ferenc grafikusművész 
közreműködésével)

Nagy László-emlékkiállítás 1981. 10. 30. Páldy Krisztina Bulgária: 
Szmoljan -  
Nagy László 
Emlékház



Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

A népművészet remekei II. a. 
A Néprajzi Múzeum Bartók- 
emlékei

1981. 1. 13.-1981. 2. 26. 
1981. 1. 23.-1981. 3. 23.

Gábry György X Duisburg

A népművészet remekei II. b. 
Guzsalyok

1981. 4. 10.-1981. 6. 5. Szolnoky Lajos X

Vásárhelyi hétköznapok 
(1882-1923)
Felvételek Plohn József 
fényképészeti és festészeti 
műintézetéből

1981. 5. 22.-1982. 1. 25. 
1983

Gráfik Imre X Budapesti Bel
városi Ifjúsági 
Ház, Budapesti 
Történeti 
Múzeum 
Pesterzsébeti 
Múzeuma, 
Miskolc, 
Leninváros, 
Kecskemét -  
Művelődési 
Központ, 
Kisújszállás -  
Művelődési Ház

A népművészet remekei II. c. 
Mángorlók

1981. 6. 9.-1981. 8. 3. Szolnoky Lajos X

A népművészet remekei II. d. 
Alföldi szűrhímzés

1981. 8. 4.-1981. 9. 26. N. Fülöp Katalin X

Sámánkiállítás 1981. 9. 7.-1982. 12. 16. Kodolányi János X

A népművészet remekei II. e. 
Ázsiai hangszerek

1981. 9. 29.-1981. 12. 15. Gábry György X

A karácsonyfa Magyarországon 1981. 12-1982. 1. Főzy Vilma 
Horváth Sándor

X Egyetemi hallgatók tanulmányi ki
állítása. Kiegészítve fővárosi és vi
déki közgyűjtemények anyagával



Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(dm) NM Magyarország Külföld

Új szerzemények kiállítás -  
Gyűjtés Dombrádról

1982 Molnár Mária (fm) X Egyetemi hallgatók tanulmányi 
kiállítása

Hartai szoba 1982. 4. 8.-1982. 5. 28. Páldy Krisztina X Ausztria: Kittsee 
-  Kastély- 
múzeum

A népművészet remekei -  
Új szerzemények: laoszi hétköz
napok

1982. 4. 9.-1982. 5. 31. Kerezsi Ágnes X

Rablók vagy szentek. 
Emberábrázolás a magyar 
népművészetben

1982. 5. 7.-1982. 10. 25. 
1981 1121-1984.1.

Páldy Krisztina X Prága, Berlin, 
Innsbruck -  Tiroli 
Néprajzi Múzeum; 
Szófia, Tallin

A népművészet remekei -
Kodály-emlékeink
Kodály Zoltán-emlékkiállítás

1982. 6. 1.-1982. 8. 1. Gábry György X

Falusi krónika 1920-1944. 
Válogatás Gönyey Sándor 
fényképfelvételeiből

1982. 6. 11.-1983. 3. 7. 
1983

Forrai Ibolya X Debrecen -  
Művelődési Ház, 
Gödöllő -  
Művelődési 
Központ, 
Kisújszállás -  
Művelődési Ház

A népművészet remekei -  
Könyvtárunk kincsei I. -  
Hauszmann Alajos:
A budapesti Igazságügyi Palota

1982. 8. 3.-1982. 9. 27. Lay Béláné X

Üvegképek 1982. 8. 16.-1982. 10. 3. Szacsvay Éva X

Függelék 
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

( d m ) NM Magyarország Külföld

Szántóföldek üzenete.
Újítások a XIX-XX. századi 
magyar paraszti gazdálkodásban

1982. 8. 16.-1984. 3. 5. Hoffmann Tamás 
(főrendező) 
Benda Gyula 
Szilágyi Miklós 
Szuhay Péter

X

A népművészet remekei -  
Főző- és sütőedények

1982. 10. 4.-1982. 11. 29. Országh V. Mária X

Új szerzemények Finnországból 1982. 10. 12.-1983. 1. 31. Kodolányi János X

Magyar népművészeti kiállítás 1982-1983 X Helsinki -  
Magyar Intézet

Magyar kutatók az uráli nyelvű 
népek között

1983 12. 5. Kodolányi János Helsinki -  
Magyar Intézet

Sárközi gyermekrajzok 
az 1910-es évekből

1983. 2.-1983. 7. 27. Marosán Lajosné X

A népművészet remekei IV. a. 
Új szerzemények 1980-1982

1983. 2. 4.-1983. 3. 14. S Kovács Ilona X

Magyar népművészeti kiállítás 1983. 3. 15.-1983. 6. 17. Szilágyi Miklós X Ulan-Bator

A népművészet remekei IV. b. 
Amerikai ékszerek

1983. 4. 8.-1983. 7  4. Agüero Irma X

Feketekerámia az európai és az 
Európán kívüli őstársadalmak 
kultúrájában

1983. 5. 13.-1983. 8. 15. István Erzsébet X Kiegészítve fővárosi és vidéki 
köz- és magángyűjtemények 
anyagával

A népművészet remekei IV. c. 
Türelemüvegek

1983. 7  8.-1983. 10. 5. István Erzsébet X

Kapuvári tisztaszoba 1983. 8. 9.-1983. 12. Páldy Krisztina X

Magyar népviseletek 1983. 8. 31.-1983. 11. X Algír HUNGEXPO szervezése az 
algíri Magyar Hét alkalmából



Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

A népművészet remekei IV. d. 
Ivóedények

1983. 10. 14.-1983. 12. 5. Országh V. Mária X

A népművészet remekei IV. e. 
Ádám-Éva, a karácsonyi ünnep
kör hagyományai

1983. 12. 6.-1983. 12. 31. Szacsvay Éva X

A vízimadarak népei.
Magyar kutatók az uráli nyelvű 
népek között

1984 Kodolányi János Tihany

Népművészet Magyarországon 1984. 9. 28.-
1984. 11. 1 3 -
1985. 1. 11.-
1985. 3. 7.-1985. 5. 5.

Gráfik Imre 
Szacsvay Éva

Zágráb,
Ljubljana,
Újvidék,
Belgrád

A magyar-jugoszláv kulturális 
együttműködés keretében

Óceániai ékszerek 1984. 2. 20.-1984. 3. 15.
1983. 3.-1983 7.

Vargyas Gábor X Sopron -  Liszt 
Ferenc Múzeum

Észak-amerikai indiánok élete 
a plakátokon

1984. 3. 2.-1984. 6. 25. X Közösen a bécsi Museum für 
Völkerkundéval

„Menyasszony, vőlegény, 
de szép mind a kettő”

1984. 3. 22.-1984. 12. 31. N. Fülöp Katalin X

Körösi Csorna Sándor 
nyomában

1984. 4. 3.-1985. 3. 5. S. Kovács Ilona X Zalaegerszeg,
Szolnok,
Túrkeve,
Tiszafüred

Györffy István néprajztudós 
(1884-1939) emlékkiállítása

1984. 6. 5.-1985. 7. 1. Szilágyi Miklós (főren
dező)
Kresz Mária

A Néprajzi Múzeum 
könyvtárának nemzetközi 
kapcsolatai

1984. 7.-1984. 12. Lay Béláné X
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(cím) NM Magyarország Külföld

„Kívül aranyos, belül kegyelmes” 
-  Üvegképfestés a XVIII-XIX. 
században Kelet-Közép- 
Európában

1984. 7. 2.-1984. 10. 15. Szacsvay Éva X

Téli ünnepkör 1984. 11. 19.-1985. 1. 14. Szacsvay Éva 
Györgyi Erzsébet

X

Buddhák és emberek 
A titokzatos lámaizmus

1985 S. Kovács Ilona X Zalaegerszeg,
Szolnok,
Túrkeve,
Tiszafüred

Vándorkiállítás

Régi népi hangszerek 
Magyarországról 
Népi hangszerek

1985
1986. 3. 28.-1986. 8.
1987

Gábry György 
Hoffmann Tamás

X Landau, Ausztria

Magyar népművészet 1985. 5. 11.-1985. 6. 30.
1985-1989

Forrai Ibolya 
Molnár Mária

Strasbourg,
Linz, Landau, 
Algír, Tallin, 
Tartu

A Magyar Hél alkalmából

Könyvtárunk kincsei II. -  
Ponyvairodalom

1985. 1. 8.-1985. 2. 20. Angyal Jánosné X

Magyar népi kerámia 1985. 1. 20.-1985. 4. 8.
1985. 5. 5.-1985. 10. 15.
1986. 10. 22.-1986. 1. 13.

István Erzsébet Düsseldorf,
Detmold,
München,
Kittsee

A Kalevala népe
Finn népművészeti kiállítás

1985. 2. 15.-1986. 2. 28. Kodolányi János X
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Kiállítás
(dm)

Idő Rendező
Bemutatták

Megjegyzés
NM Magyarország Külföld

Utunk, életünk -  Életmódbeli 
változások Magyarországon 
1944-től napjainkig

1985. 4. 1.-1986. 1. 15. Hoffmann Tamás -  
Szikossy Ferenc 
(főrendezők)
Forrai Ibolya 
Györgyi Erzsébet 
N. Fülöp Katalin 
S. Kovács Ilona 
Molnár Mária 
Páldy Krisztina 
Sáfrány Zsuzsa 
Szacsvay Éva 
Szemkeő Endre 
Szuhay Péter 
Tarr Ilona

X Felszabadulási emlékkiállítás. 
Közösen a Munkásmozgalmi 
Múzeummal, kiegészítve 
számos köz- és magán- 
gyűjtemény anyagával

Tükör- és üvegképek a Kárpátok 
vidékén

1985. 5.-1985. 11. Forrai Ibolya 
Szacsvay Éva

Strasbourg,
Bordeaux

Restaurátoraink munkáiból 1985. 6. 11.-1986. 6. 30. Gaál János X

Könyvtárunk kincsei III. -  
Régi könyvek, kalendáriumok

1985. 8. 6.-1985. 10. 28. Cserbák András X

Népművészet, hagyományok, 
újítások

1985. 10. 16.-1986 Szuhay Péter 
(főrendező) 
Fejős Zoltán 
Páldy Krisztina 
Sáfrány Zsuzsa 
Szilágyi Miklós

X Kiegészítve köz- és 
magángyűjtemények anyagával

A századelő Tolnában -  
Kovách Aladár munkássága

1986 Tari János X

Függelék 
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(dm) NM Magyarország Külföld

Magyar népművészet 1986-1987 Kanada A Magyarok Világszövetsége 
szervezése

A Néprajzi Múzeum 
Könyvtárának nemzetközi 
kapcsolatai

1986-1988. 2. 2. Lay Béláné X

Az esztendő néprajza: 
február: Busó és busómaszkok 
március: Húsvéti tojások 
április: Szerelmi ajándékok 
május: Pünkösdi leányevező 
július: Aratási szalmakoszorúk 
augusztus: Fogadalmi ajándékok 
szeptember: Bakus 
október: Lakodalmi díszek 
november: Luca-székek 
december-január: Bedehemesek

1986. 2.-1987. 1. Csökmei Márta 
Györgyi Erzsébet

X

Magyar népi bútorok 1986. 3.-1986 9.
1987. 2.-1987. 3. 
1987. 5. 15.-1989. 5.

Hoffmann Tamás 
(főrendező)
Balogh Jánosné 
Horváth Terézia 
Hoffmann Tamás 
Sáfrány Zsuzsa

Drezda -  Néprajzi 
Múzeum; Berlin -  
Magfar Kultúra 
Háza: Szófia -  
Magyar Intézet; 
Cloppenburg -  
Szabadtéri 
Néprajzi 
Múzeum 
(Münchauseni 
csűr)

Gyermekek a múzeumban -  
Gyermekrajzok a Néprajzi 
Múzeum foglalkozásairól

1986. 6.-1986. 9. 16. Csók Márta 
Bors Zsuzsa

X
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

Restaurátoraink munkáiból 1986. 7. 8.-1988. 6. 28. Gaál János X

Magyarországi karácsonyok 
a XX. században

1987. 12. 4.
1989

Szuhay Péter Berlin -  Magyar 
Kultúra Háza; 
Szófia -  Magyar 
Intőit

Kiegészítve fővárosi és vidéki 
közgyűjtemények anyagával

Magyar népi kerámiák 1987. 3. 20.-1987. 12. 31. István Erzsébet X

Az esztendő néprajza:
1. Tavasz
2. Nyár
3. Ősz
4. Tél -  Gyermek Jézusok

1987. 4.-1987. 12. 1. Györgyi Erzsébet
2. Szuhay Péter
3. Balogh Jánosné 

Horváth Terézia
4. Szacsvay Éva

X

Parasztábrázolások a XVIII. 
századi Magyarországon

1987. 4. 1.-1988. 3. 24. Cserbák András X Kiegészítve levéltári anyaggal

Ködmön, suba 
Magyar népi bőrművesség

1987. 5. 27.-1987. 6. 30. 
1989.10.2.-1989.11.19.

N. Fülöp Katalin 
Torma László

X Amszterdam,
Algír

Kultúra és társadalom 
a felvilágosodás korában 
Magyarországon (1730-1830)

1987. 7. 28.-1988. 9. 5.
1988. 9. 7.-1988.11. 29.

Hoffmann Tamás 
(főrendező)

X Caen A VII. nemzetközi 
felvilágosodás kongresszus 
alkalmából

Lakásbelsők I. -  
Besenyőtelki tiszta szoba

1988. 2. 15.-1988. 6. 9. Szuhay Péter X

Hirnes tojások 1988. 3.-1988. 4. Györgyi Erzsébet X

Kimonó 1988. 3. 16.-1988. 5. 4. Lágler Péter X

„Király Zsiga tsinálta...” 
-  Pásztorfaragások

1988. 4. 5.-1988. 10. 3. Hoffmann Tamás X

Lakásbelsők II. -  Váraljai szoba 1988. 4. 14.-1988. 12. 16. Sáfrány Zsuzsa X
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(cím) NM Magyarország Külföld

Lakásbelsők III. -  Uszódi szoba 1988. 12.-1989. 4. 23. N. Fülöp Katalin 
István Erzsébet

X

Kakasdi bedehemes 1988. 12. 21.-1989. 1. 9. Györgyi Erzsébet X

Európai népi ékszerek 
a XVIII-XX. században

1989. 2. 17.-1990. 5. Balogh Jánosné 
Horváth Terézia

X

Húsvéti Passió 1989. 3. 10.-1989. 4. 12. Szacsvay Éva X

Bandat Horst -  emlékkiállítás 1989. 4.-1989. 5. Wilhelm Gábor Magyar Földtani 
Intézet

Bolívia, az Andok országa 1989. 4.-1989. 6. Gyarmati János Móra Ferenc 
Múzeum

Cigányok
I. Sorsok az arcok tükrében -  

Hans Gustav Edőcs fotói 
II. A társadalom peremén: 

képek a magyarországi 
cigányok életéből 
Válogatás a Néprajzi 
Múzeum archív felvételeiből

1989. 5. 12.-1990. 1. 
1991

Szuhay Péter X Szófia -  
Magyar Intézel

Halászat a Dunán -  
Herman Ottó gyűjteménye

1989. 5. 25.-1990. 2.
1990. 7. 26.-1990. 11. 5.

Hoffmann Tamás X Duisburg

Komáromi ládák 
Ácsolt ládák

1989. 6. Györgyi Erzsébet X

Folklorisztikai kiadványok a 
Néprajzi Múzeum Könyvtára 
és Etimológiai Adattára 
gyűjteményeiből

1989. 6.-1989. 6. 19. Cserbák András 
Forrai Ibolya

X Az International Society for 
Folk Narrative Research 
X. kongresszusa 
(1989. 7. 10-17.) alkalmából
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

Magyarország címere a nép
művészetben

1989. 8. 11.-1990. 8.
1990. 9 13.-1990.10. 3.
1991. 3. 8.
1992.1. 30.-1992. 9. 28. 
1993. 3. 4.

Selmeczi Kovács Attila X Bea -  Collegium 
Hungáriáim; 
Kittsee;
Prága -  Magyar 
Intézet; Pozsony

A fotográfia hónapja 
Kőris Kálmán (1878-1967)

1989. 9. 28.-1990. 1. 9. Hoffmann Tamás X

A vidék polgárosodása 
Új szerzemények a Néprajzi 
Múzeum gyűjteményeiben 
1980-1989

1990. 3. 8.-1990. 5. 16. Szuhay Péter X

Válogatás a magyar népi 
fazekasság díszítőhagyományai
ból

1990. 3. 29.-1990. 5. István Erzsébet X

Ég és Föld között -  Sámánok, 
sámánfelszerelések Szibéria kis 
népeinek körében

1990. 9. 2.-1990. 11. 11.
1991. 3. 8.-1992.1.10.

Kerezsi Ágnes X Essen, Duisburg

Mézeskalács-formák a nép
művészetben

1990. 11.-1991. 2. 11. Horváth Gyula X

A parasztház „öltözete” -  
Hímzéstechnikák a Kárpát
medencéből

1991. 1. 25.-1991. 10. 14.
1992-1993 
1993.11. 4.-1994. 5.
1994. 2.15.-1994. 5. 30.

N. Fülöp Katalin X Savam Múzeum Muraszombati
Muzeum,
Maribori Muzeum, 
Ljubljana -  
Szlovén Néprajzi 
Múzeum
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

Magyar állandó kiállítás:
A magyar nép hagyományos 
kultúrája -
A magyar népi kultúra 
két évszázada (1720-1920)

1991. 6 .- Selmeczi Kovács Attila 
(főrendező)
Balogh Balázs 
Balogh Jánosné 
Horváth Terézia 
Forrai Ibolya 
Györgyi Erzsébet 
Hoffmann Tamás 
Horváth Gyula 
István Erzsébet 
Lackner Mónika 
Mohay Tamás 
Molnár Mária 
N. Fülöp Katalin 
Sáfrány Zsuzsa 
Szacsvay Éva

X Fekete György belsőépítész 
művészeti vezetésével 
Felújítva: 1997-ben

Róheim Géza-emlékkiállítás 1991. 9. 11.-1992. 1. 6. Verebélyi Kincső X

Rokonaink Szibériában -  Hantik 
Rokonaink Szibériában 
Két magyar nő Szibériában 
a sámánok között

1991. 9. 24.-1992. 1. 13.
1993
1994. 2. 16.

Kerezsi Ágnes 
Winter Erzsébet

X Észtország,
Helsinki -  Magfar 
Intézet;
Prága -  Magyar
Kulturális
Központ

Lajtha László (1892-1963) 
emlékkiállítás

1992. 1. 22.-1992. 9. 28.
1992.10.12-1992.12.15.

Berlász Melinda X Párizs -  Magyar 
Intézet

Közösen az MTA 
Zenetudományi Intézetével

A dalai lámával Tibetben 1992. 6. 5.-1992. 8. 31. Főzy Vilma X Valerie Reed, N. Prasad, 
Kunkovács László fotóival

Lappföldi képek -  
Marja Vuorelainen fotói 
Lapp viseletek

1992.10.16.-1992.11.30. Wilhelm Gábor X Közösen a Helsinki Nemzeti 
Múzeummal
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(cím) NM Magyarország Külföld

Mexikó élő népművészete 1992. 11. 5.-1993. 2. 1. Főzy Vilma X Közösen a Mexikói 
Nagykövetséggel

XVIII-XIX. századi 
magyarországi mézeskalács 
ütőfák

1992. 12. 10.-1993. 2. 15. Horváth Gyula Szófia -  Magyar 
Intézet

Pásztorok faragókéssel -  
Dunántúli pásztorművészet

1992. 12. 22.-1993. 3. 16. Sáfrány Zsuzsa X

Barokk a magyar 
népművészetben

1993. 3. 17.-1994. 1. 25. Szacsvay Éva 
(főrendező) 
Csupor István 
Györgyi Erzsébet 
Fejér Gábor 
Katona Edit 
Lackner Mónika 
Szabó Zoltán

X Báthori István 
Múzeum

Kiegészítve fővárosi és vidéki 
közgyűjtemények anyagával

Húsvéti tojások 1993. 3. 23.-1993. 5. 5. Györgyi Erzsébet X

A Nílustól Szibériáig -  
Jankó Já n o s(1868-1902) 
emlékkiállítás

1993. 3. 25.-1993. 6. Kodolányi János X

„A világ létra, melyen egyik fel, 
másik lemegy.”
Képek a magyarországi 
cigányság 20. századi 
történetéből

1993. 7. 9.-1993. 11. 1. 
1994.1. 26.-1994. 9. 30. 
1995. 4. 3.-1995. 9. 26.
1995.11. 3 .-1 9 9 5 .1 2 .1 7 .

Szuhay Péter 
Barati Antónia

X Báthori István 
Múzeum, 
Hatvány Lajos 
Múzeum,
Pécsi Gandhi 
Gimnázium; 
Kecskemét

Berlin -  Magyar 
Intézet

Az ősvallás nyomában: Diószegi 
Vilmos a sámánok között

1993. 7. 12.-1993. 11. 22. Wilhelm Gábor X

Függelék 
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

Restaurátoraink munkáiból: 
a „Mária-ház”
Karácsonyi kiállítás

1993. 12. 2.-1994. 1. 13. Szacsvay Éva 
Romváriné Kutas Eszter 
Imre Andrea

X

Magyarok Kelet és Nyugat 
között -
Nemzeti legendák és jelképek

1994. 3. 25.-1994. 9. 25.
1996. 3  8.

Hofer Tamás 
(főrendező) 
Balogh Balázs 
Barati Antónia 
Csupor István 
Fejér Gábor 
Forrai Ibolya 
Györgyi Erzsébet 
N. Fülöp Katalin 
István Erzsébet 
Katona Edit 
Molnár Mária 
Sáfrány Zsuva (fm) 
Szabó Zoltán 
Szacsvay Éva 
Szuhay Péter 
Wilhelm Gábor

X Helsinki, Tartu Kiegészítve magyar és külföldi 
közgyűjtemények, valamint 
magángyűjtemények anyagával

Családi körben. Fotográfiák 
a századelő falusi 
Magyarországáról 
a Néprajzi Múzeum 
fényképgyűjteményéből

1994. 5. 14.-1994. 9. 8. Fogarasi Klára X

Magyar népművészet 1994. 6. 2.-1995. 2. 15. Forrai Ibolya Udmurtia:
Izsevszk,
Mari
Köztársaság: 
Joskar Óla
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(cím) NM Magyarország Külföld

Reguly Antal (1819-1868). 
Emlékkiállítás születésének 
175. évfordulójára

1994. 7. 8.-1994. 10. Selmeczi Kovács Attila X

Az építész és néprajzkutató 
Vargha László

1994.10. 21.-1994.11. 21. Kecskés Péter X Közösen a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi 
Múzeummal

Xántus János Kelet-Ázsiában 1994. 12. 2.-1995. 3. 8. Wilhelm Gábor X Xántus János 
Múzeum

Karácsonyi szimbólumok 1994. 12. 15.-1995. 2. 2. Szacsvay Éva 
Györgyi Erzsébet

X

Keserű gyökér 
A munkácsi magyar zsidók 
hagyományos kultúrája

1995. 4. 27.-1995. 6. 30. Rékai Miklós X

Sokszínű hagyomány 
Népviselet-kiállítás 
a magyarországi nemzetiségek 
anyagából

1995. 8. 14.-1995. 9. 13. N. Fülöp Katalin 
Katona Edit

Belügy
minisztérium
kiállítóterme

Perselyek 1995. 8. 18.-1995. 9. 
1995.10. 4.-1995.11.13.

Csupor István X OTP és 
Kereskedelmi 
Bank Rt.
V. kerületi fiókja

Kiállítás a Világtakarékossági 
Nap alkalmából

Ethno -  Phono -  Photo -  
Kinematográfia
A néprajzi hang- és képrögzítés 
fejlődése

1995. 12. 2.-1996. 5. 6. Tari János (főrendező) 
Birinyi József 
Fogarasi Klára

X

Kelet- és Közép-Afrika 
kultúrája

1995. 12. 5.-1996. 3. 28. Sebestyén Éva Pesterzsébeti 
Múzeum Gaál 
Imre Galériája
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(cím) NM Magyarország Külföld

I. Totonákok, a „Három Szív" 
népe -  Mexikói néprajzi 
kiállítás

II. Pataki Zsolt fotókiállítása

1996. 1. 31.-1996. 8. 6. Gyarmati János 
Kezdi Nagy Géza

X

Magyar népviseletek 
és hímzések

1995. 12. 4.-1996. 12. 3. N. Fülöp Katalin 
Hofer Tamás 
(főrendezők) 
Balogh Jánosné 
Horváth Terézia 
Katona Edit 
Lackner Mónika

Tokió, Osaka, 
Niigata, Shizuoka

Kiegészítve az Iparművészeti 
Múzeum és a Kalocsai Múzeum 
anyagával

Rokon népek és őshazák 1996. 3. 30.-1996. 10. 27. Kerezsi Ágnes 
(főrendező),
Selmeczi Kovács Attila 
Balogh Jánosné 
Horváth Terézia

A honfoglalás 1100. évfordulója 
tiszteletére.
A szentpétervári Orosz N ép
rajzi Múzeum, az izsevszki 
Nemzeti Múzeum, a Joskar 
Ola-i Nemzeti Múzeum, 
a tartui Néprajzi Múzeum és a 
Néprajzi Múzeum anyagából

Utazások Magyarországon 1996. 6. 27.-1997. 4. 7. Szuhay Péter 
(főrendező) 
Balogh Balázs 
Fejér Gábor 
Rékai Miklós 
Szabó Zoltán 
Szűcs Alexandra 
Wilhelm Gábor

X Kiegészítve számos fővárosi 
és vidéki köz-, illetve magán- 
gyűjtemény anyagával

Baráthosi Balogh Benedek 
ajnu és Amur-vidéki 
gyűjteménye

1996. 8. 24.-1996. 10. 26.
1997.1 16.-1997. 3.16.

Wilhelm Gábor X Hokkaido -  
Történeti Múzeum; 
Sapporo, Obihiro



Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(cím) NM Magyarország Külföld

Néprajzi Missio -  1896 
Katolikus misszionáriusok 
etnológiai gyűjteménye 
a millennium évéből

1996. 10. 8.-1996. 11. 25. Főzy Vilma X

Kresz Mária-emlékkiállítás -  
Válogatás tanítványai munkáiból

1996. 12. 12.-1997. 2. 24. István Erzsébet X Fazekasok és kerámiaművészek 
anyagából, kiegészítve 
a Néprajzi Múzeum tárgyaival

Az üvegképek kis Jézus
ábrázolásai

1996. 12. 20.-1997. 3. 5. Szacsvay Éva X

Vigyázat, felvétel!
A fényképezés a magyar 
és a román népélet kutatásában

1997. 8. 13.-1997 11. 19. Tari János 
Fogarasi Klára

Kommern -  
Szabadtéri 
Néprajzi 
Múzeum

Kiegészítve romániai köz- 
gyűjtemények anyagával

Sövényfalva (Cornesti) román 
lakosai
Roboz László fotókiállítása

1997. 2. 5.-1997. 4. 14. Roboz László X

Régi hímes tojások 1997. 4. 8.-1997. 5. 5. Szűcs Alexandra

Birodalmak peremén -  
Nomádok és városlakók 
Ázsiában és Észak-Afrikában

1997. 7  4.-1998. 1. 15. Wilhelm Gábor 
(főrendező) 
Földessy Edina

X

Restaurátoraink munkáiból -  
Tudományos módszerekkel a 
műtárgyak megóvásáért

1997 11. 3-1997  12. 31. Bereczki Csilla X
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Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés(dm) NM Magyarország Külföld

Kalotaszeg -  a népművészet 
felfedezése

1997. 12. 12.-1999. 1. 4. Hofer Tamás 
Szacsvay Éva 
(főrendezők) 
Balogh Balázs 
(Balogh Jánosné) 
Horváth Terézia 
Fogarasi Klára 
Csupor István 
István Erzsébet 
Katona Edit 
Lackner Mónika 
Sáfrány Zsuzsa 
Szabó Zoltán 
Szojka Emese

X A 125 éves Néprajzi Múzeum 
című rendezvénysorozat része. 
Kiegészítve köz- és magán- 
gyűjtemények anyagával

„Gyakran emlékezem 
Piroskára...”

1998. 1.-1998. 7. 17. Szuhay Péter
Szabó Zoltán (fm)

Berlin,
Jena

Országok, népek, kultúrák -  
Észak-Afrika Marrakechtől 
Kairóig

1998. 3. 23.-1998. 4. 5. Földessy Edina Kalocsa -
Művelődési
Központ

A Birodalmak peremén című 
kiállítás Afrika része

„Éljen a haza!” -  1848/49 
emlékezete

1998. 3. 20.-1998. 11. 12.
1998. 11 .19.-1999. 1. 10.
1999. 2. 3.-1999. 3. 22

Szabó Zoltán X Zalaegerszeg,
Pesterzsébeti
Múzeum

Costa Rica ősi kultúrái 1998. 4. 3.-1998. 5. 10. 
1998. 6. 22.-1998. 9. 30.

Gyarmati János X Százhalombatta



Kiállítás
Idő Rendező

Bemutatták
Megjegyzés

(cím) NM Magyarország Külföld

Romák Közép- és Kelet- 
Európában

1998. 6. 24.-1999. 1. 31. Szuhay Péter X Kiegészítve magyar és közép- 
kelet-európai közgyűjtemények, 
valamint magángyűjtemények 
anyagával

„Nemcsak sastoll...”
Indián és eszkimó kézműves
technikák

1999. 3. 19.-2000. 4. 2. Főzy Vilma 
Gyarmati János 
Torma László

X

Busómaszkok 1999. 1. 6.-1999. 2. 23. Szűcs Alexandra X

Országok, népek, kultúrák -  
Nyugat- és Közép-Afrika 
a Szaharától a Namíb-sivatagig

1999. 2. 16.-1999. 3. 12. Földessy Edina Kalocsa -
Művelődési
Központ

Itt a helyed! Székkiállítás 1999. 5. 21.-1999. 9. 27. Fejér Gábor X

Európai gyűrűk a Néprajzi 
Múzeumban

1999. 7. 2.-1999. 10. 18. Balogh Jánosné 
Horváth Terézia

X

•nO

F
üeeelék



7. szám ú  fü g g e lék . A N ép ra jz i M ú zeum ban  b e m u ta to tt m ag y a ro rszág i nép ra jz i ven d ég k iá llítá so k

Kiállítás
(cím) Idő Rendező Származási hely

Megyék népművészeti kiállítása 
a főváros egyesítésének 
100. évfordulójára

1973. 9. 24.-1974. 1. 6. Hofer Tamás 
(főrendező)

Megyei közgyűjtemények néprajzi 
anyagából

A Budapesti Művészeti Hetek 
rendezvénysorozat keretében.
A Magyar Nemzeti Galéria 
épületében 19 megye 42 vidéki 
gyűjteményéből

Rejtett kincsek I.
Kun Zsigmond gyűjteményéből

1976

Rejtett kincsek II. dr. Csákány István 
magángyűjteményéből

1976. 4. 26. Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
tárgyaival

Tárgyak arca
Kovács Tamás fotókiállítása

1977. 6-8.

Kántor Sándor karcagi fazekas 
kiállítása

1977. 12. 16.-1978 A Népi Iparművészeti Tanács és a 
Györffy István Nagykun Múzeum 
közös kiállítása

Utazás hazai tájakon 1978. 2. 24.-1978. 3. 5. Közösen az Országos 
Idegenforgalmi Tanáccsal

Vietnam -  ember, táj, művészet 
Rév Miklós fotói

1978. 4. 7.-1978. 5. 14. Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
tárgyaival

A magyar népi iparművészet 
negyedszázada 1953-1978

1978. 6. 16.-1978. 10. 13. Nagy László (Népi Ipar
művészen Tanács elnöke)

Közösen a Népi Iparművészeti 
Tanáccsal

Utazás ’79 1979. 2.-1979. 3. 23. Molnár Mária Kiegészítve a Néprajzi Múzeum, 
vidéki közgyűjtemények és a 
Fiatalok Népművészeti Stúdiója 
anyagával

Rejtett kincsek V. 
Kárpát-vidéki lőporszaruk

1979. 6. 25.-1979. 9. 24. Molnár Mária Borsos Béla magángyűjteménye
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Kiállítás
(cím) Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

Csongrád megye népművészete 1979. 8.-1980. 2. 18. Juhász Antal Csongrád megyei Múzeumok 
Igazgatósága

Sajtófogadás -  Közgyűjtemények 
új szerzeményeinek bemutatása

1980. 3. 6.-1980. 3. 7. Kulturális Minisztérium
Közgyűjteményi
Főosztály

Fővárosi és a vidéki köz- 
gyűjtemények anyagából

Angyalok városa -  Szebeni András 
fotóművész thaiföldi fotókiállítása

1980. 3. 14.-1980. 4. 13. Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
tárgyaival

Fából, kőből, sárból -
Képek a falusi építőművészetből
Lantos Miklós fotóművész kiállítása

1980. 6. 20-1980. 10. 6. Hofer Tamás Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
tárgyaival

A népi iparművészet ma. A Népi 
Iparművészeti Tanács kiállítása

1981. 9. 17.-1981. 9. 30. Szuhay Péter

Ifj. Szabó Mihály kerámiái 1981. 12. 4.-1982. 2. 18. István Erzsébet Vidéki köz- és
magángyűjtemények anyagából

Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
tárgyaival

Jakab István László néprajzi tárgyú 
festményei

1982. 4. 16.-1982. 5. 31. Gráfik Imre

Gyűjtőúton -  Kunkovács László 
fotókiállítása

1983. 3. 17.-1983. 3. 28. Forrai Ibolya A Budapesti Tavaszi Fesztivál 
alkalmából

„...és beszéld el fiadnak” -  
Féner Tamás fotói a magyarországi 
zsidókról

1983. 4. 19.-1983. 8. 15. Kiegészítve egyházi gyűjtemények 
anyagával

A magyar népi iparművészet 30 éve 1983. 9. 19.-1984. 2. 27. Népi Iparművészeti Tanács 
gyűjteménye

Szántóföld -  szülőföld. Fehérváry 
Ferenc fotói

1984. 4. 11.-1984. 9. 3. Tari János

Krisna szemei -  Keleti Éva fotói 
Indiáról

1984. 9. 2.-1985. 1. 28. Szemkeő Endre Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
tárgyaival



Kiállítás
(cím)

Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

Rejtett kincsek VI.
Ázsiai nyeregtakarók -  
Magángyűjtemények a Néprajzi 
Múzeumban

1984. 11. 2.-1985.2. 4. Sáfrány Zsuzsa Salgó Miklós amerikai magyar 
nagykövet gyűjteménye

Nagy Ferenc tabi faragóművész 
kiállítása

1985. 1. 25.-1985. 4. 15. Nagy Ferenc, Tabi Galéria, 
Tabi Tsz

„Mentsétek meg lelkeinket” -  
Szabóki Zsolt fotókiállítása

1988. 10. 21.-1990. 3. 1. Hoffmann Tamás 
Molnár Mária

Közösen a Művész Galériával

Népi díszítőművészet Vas megyében 1988. 6. 1.-1989. 5. 17. Gráfik Imre Vas megyei Múzeumok 
Igazgatósága

Rejtett kincsek III.
Pipatórium -  Vörösváry László 
gyűjteménye

1989. 7.-1990. 1. 8. Csupor István

Autodidakta cigány képzőművészek 
III. Országos Tárlata

1989 Daróczi Ágnes 
Kerékgyártó István

Népművelési Intézet

Orisekné Farsang Erzsi naiv festő 
kiállítása

1989. 6. 23.-1990. 1. 8. Sáfrány Zsuzsa

Jelek, emlékek -  
Kovács Tamás fotókiállítása

1991. 2. 1.-1991

Fotókiállítás az északi osztjákok 
életéről
Ruttkay-Miklián Eszter fotói

1992-1992. 1.

Magyarok a határőrvidéken -  
Dormán László fotóművész felvételei

1991. 12. 13.-1992. 2. 10.

Moldvai csángó magyar falvak 
Csorna Gergely fotókiállítása

1992. 1. 31.-1992. 4. Forrai Ibolya

994 
Fülelek



Kiállítás
(cím)

Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

Három vallás Jeruzsálemé -  
Zsidók, keresztények, mohamedánok 
Müller László fotókiállítása

1992. 5. 8.-1992. 9. 7. Rékai Miklós Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
tárgyaival és egyházi tulajdonból 
származó anyaggal

Élő népművészet
X. Országos Népművészeti Kiállítás

1992. 5. 22.-1992. 8. 31. Balogh Jánosné 
Horváth Terézia

Magyar Művelődési Intézet 
szervezése

Wayana indiánok 1993. 4. 24.-1993. 5. 24. Boglár Lajos Boglár Lajos gyűjteménye

Japán
Nagy Z. László fotókiállítása

1993. 11. 12.-1994. 1. 10. Wilhelm Gábor

Otavalo -  XX. századi életforma
váltás ecuadori indiánoknál

1994. 1. 21.-1994. 5. 3. Főzy Vilma (fm) Gulyás Anna, Letenyei László 
gyűjteménye

Ecuador magyar szemmel 1994. 1. 22.-1994. 2. 27. Főzy Vilma (fm) Magángyűjtemény

Élő népművészet -
XI. Országos Népművészeti
Kiállítás

1994. 10. 14.-1995. 1. 9. Fügedi Márta 
Sáfrány Zsuzsa (fm)

Magyar Művelődési Intézet 
szervezése

A Mongol Altaj kazakjai 
Kunkovács László fotóművész 
kiállítása

1995. 3. 17.-1995. 5. 28.

Nemzetközi cigány képzőművészeti 
kiállítás

1995. 9. 1.-1995. 10. 16. Kerékgyártó István „ROM SOM” -  Roma Kulturális 
Világfesztivál keretében 
az Ariadne Alapítvány szervezése

Magyarországi német népviseletek -  
Körtvélyes László fotóművész 
felvételei

1995. 9. 8-1995. 10. 31. Szabó Zoltán

Szakrális emlékek a Dél-Dunántúlon 
Lantos Miklós fotókiállítása

1995. 10. 3-1996. 1. 27.

F
üggelék 
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Kiállítás
(cím)

Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

A Nap Kapujában 
Fotók és tárgyak az Andok 
indiánjainak életéből

1996. 6. 11.-1996. 8. 5. Gyarmati János Kurdi Zoltán, Nádorfi Lajos 
gyűjteménye

Tajmír félszigeti szamojédok 
Normantas Paulius fotókiállítása

1996. 8. 14.-1996. 10. 28.

Élő népművészet
XII. Országos Népművészeti
Kiállítás

1996. 11. 22.-1997. 3. 3. Sáfrány Zsuzsa Magyar Művelődési Intézet 
szervezése

Ótörök kőemberek 
Kunkovács László fotókiállítása

1997. 6. 27.-1997. 9. 27. Wilhelm Gábor (fm) A Birodalmak peremén című 
kiállításhoz kapcsolódóan

Hunzák, kalasok és ujgurok 
Normantas Paulius fotókiállítása

1997. 6. 27.-1997. 12. 31. Wilhelm Gábor (fm)

Almásy György (1867-1933) 
emlékkiállítása

1997. 8.-1997. 9. 22. Wilhelm Gábor (fm) Sántha István gyűjteménye A Birodalmak peremén című 
kiállításhoz kapcsolódóan

India -  Konkoly Thege György 
fotókiállítása

1997. 9. 26.-1997. 12. 30. Wilhelm Gábor (fm) A Birodalmak peremén című 
kiállításhoz kapcsolódóan

Mongólia magyar szemmel 
Szabó János és Nagy János fotói

1997. 10. 26.-1997. 12. 30. Wilhelm Gábor (fm) A Birodalmak peremén cimű 
kiállításhoz kapcsolódóan

A fókuszban India 
Indiai-magyar fotókiállítás

1997. 12. 3.-1998. 1. 5.

Thaiföld -  Mítosz és valóság? 
Sziráky Krisztina és Karnics Tibor 
fotókiállítása

1997. 12. 5.-1997. 12. 15.

Ázsia titkai: Musztáng és Angkor 
Normantas Paulius fotókiállítása

1998. 4. 28.-1998. 5. 24.

„Alkony délben” -  Oláh László 
Olivér dél-amerikai fotókiállítása

1999. 7. 28.-1999. 10. 17. Gyarmati János (fm)

W
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8. szám ú  fü g g e lék . A N éprajz i M úzeum ban  b e m u ta to tt külföldi v en d ég k iá llítá so k

Kiállítás
(dm) Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

Észak-amerikai indiánok 1963 Peter Neumann 
Boglár Lajos

Lipcse -  Museum für Völker
kunde; Drezda

Lengyel népművészet 1970. 10. 3. Krakkó -  Néprajzi Múzeum Magyar Nemzeti Galéria 
épületében

A régi finn menyegző.
Finn népművészeti kiállítás

1973 Pirjo Varjola 
Anniki Vormola

Helsinki -  Finn Nemzeti 
Múzeum

Finn Kulturális Hét alkalmából 
a Magyar Nemzeti Galéria 
épületében

A Szovjetunióban élő finnugor 
népek népviselete és művészete

1975. 8. 29.-1975. 10. Leningrád -  Szovjetunió Népei 
Állami Néprajzi Múzeuma

A IV. nemzetközi finnugor kong
resszus alkalmából

Az ősi Peru 1975. 10. 4.-1977. 9. Boglár Lajos Lipcse -  Museum für Völker
kunde

Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
tárgyaival

Paraszti ékszerek és viseletek 
Egyiptomból

1976. 10. 15.-1996. 11. 30. Bayoumi el Adly egyiptomi kutató A múzeumi és Műemléki Hónap 
alkalmából. Kiegészítve a Néprajzi 
Múzeum tárgyaival

A lengyel népművészet 30 éve 1976. 10. 7.-1976. 11. 30. Irena Losuszanska 
Maciej Biersdorf 
Györgyi Erzsébet (fm)

Varsó -  Állami Néprajzi Múzeum Múzeumi és Műemléki Hónap 
alkalmából

Chile -  Egy nép megmenti 
kultúráját

1976. 10. 19.-1977. 1. 30. Agüero Irma Chilei politikai menekültek 
magángyűjteménye

Az őserdő „urai”. Dél-venezuelai 
indiánok

1976. 12. 23.-1977. 1 Boglár Lajos Edgardo Gonzales Niöo néprajzi 
gyűjteménye

Latin-Amerika művészete 1977 UNESCO-kiállítás

Szász textilművészet. A drezdai 
Népművészeti Múzeum bemutatója

1977. 3. 4.-1977. 5. 8. Drezda -  Népművészeti Múzeum

Románia népművészete 1977. 8. 26.-1977. 9. 13. Molnár Mária Bukarest -  Népművészeti Múzeum

76
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Kiállítás
(cím)

Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

ősök -  Istenek. Nyugat-Afrika élő 
népművészete

1977. 9. 9.-1997.12. 5. Ecsedy Csaba Tálát Beider, a Török Köztársaság 
magyarországi nagykövete 
gyűjteménye

Horváth Ferenc grafikusművész 
közreműködésével

Palesztin népművészet 1978. 9. 15.-1978. 10. 29. A Palesztin Felszabadítási 
Szervezet kiállítása

Nagyapáink idején. Vidéki élet 
Dániában 1880-1925

1978. 10. 31.-1979. 1. 15. Koppenhága -  Nemzeti Múzeum

Angola népművészete 
és képzőművészete

1979. 3. 28.-1979. 4. 12.

Wales élő kézművessége 1979. 4. Cardiff -  Walesi Folk Museum

Nigéria művészete -  Nigéria ősi 
civilizációi

1979. 8. 10-1979. 9. 18. A Nigériai Tájékoztatásügyi 
Minisztérium szervezése

Korea kultúrtörténete 1980. 6. 6.-1980. 7. 1. A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság magyarországi 
Nagykövetsége szervezése

Kolumbia aranykincsei, El Dorado 1980. 7. 23.-1980. 11. 15. Agüero Irma

A cédrus népe. Kanada csendes
óceáni partvidékének indián 
kultúrája

1981. 7. 17.-1981. 9. 10.

A Szovjetunió népeinek népviselete 1981. 11. 5.-1982. 1. 17. Lcningrád -  Szovjetunió Népei 
Állami Néprajzi Múzeuma

Népi iparművészet Csehszlovákiában 1982. 1. 5.-1982. 2. 15.

Bolgár népművészet 1982. 11. 23.-1983. 2. 20. Forral Ibolya (fm) Szófia -  Bolgár Országos Néprajzi 
Múzeum

Rajnai kerámia Siegburg 
műhelyeiből

1982.12. 10.-1983. 1. 31. István Erzsébet (fm) Düsseldorf -  Német Kerámia- 
múzeum
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Kiállítás
(dm)

Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

Nagymosás
A mosás hagyományos munka
eszközei, módjai és szokásai

1983. 11. 10-1984. 2. 27. Györgyi Erzsébet (fm) Bécs -  Osztrák Néprajzi Múzeum

Mai algériai művészet 1984. 1. 25.-1984. 2. 10. Sáfrány Zsuzsa (fm)

Közép-Ázsia pusztáin -  A kazahok 
népművészete

1984. 9. 21.-1985. 1. 9. Forrai Ibolya (fm) Kazah SZSZK Központi Állami 
Múzeuma

Négy évezred története -  vietnami 
kiállítás

1984.11. 24.-1985. 1. 2. Vietnami Köztársaság

A Volga- és a Káma-menti népek 
viselete (XIX-XX. század)

1985. 8. 29.-1985. 12. 31. S. Kovács Ilona (fm) Leningrad -  Szovjetunió Népei 
Állami Néprajzi Múzeuma

Népművészet Jugoszláviában 1986. 3. 28.-1986. 9. Szacsvay Éva (fm) Újvidék -  Vajdasági Múzeum

Vietnami lakk- és selyemfestészet 1986. 5. 15.-1986. 5. 25.

Algéria 1986 1986. 11. 23.-1986. 11. 29.

Remekművek Palmyrából 1987. 1. 29.-1987. 3. 30. Szíriái Arab Köztársaság

Rajnai népi kerámiák 1987. 3. 20.-1987. 9. 14. Duisburgi Múzeum Vándorkiállítás

Mhisa Crumbo festőművész 
kiállítása (USA) -  a Budapesti 
Tavaszi Fesztivál kiállítása

1988. 3. 16.-1988. 3. 28. Főzy Vilma (fm) Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
anyagával

Közös tető alatt. Paraszti élet az 
északnémet házban

1988. 4. 20.-1989. 9. 22. Hoffmann Tamás (fm) Cloppenburg -  Alsószász 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum

A Corpus Christi táncosok -  
Válogatás Olga Fisch indián 
művészeti gyűjteményéből

1988. 4. 29.-1988. 9. 3. Főzy Vilma (fm) Ecuador -  magángyűjtemény

Elzászi üvegképek 1760-tól 
napjainkig

1988. 6. 3.-1988. 8. 29. Szacsvay Éva (fm) Franciaországi múzeumokból

* •0



Kiállítás
(dm) Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

Maszkparádé az Alpokban -  
Ausztria

1988. 9. 23.-1988. 11. 28. Györgyi Erzsébet (fm) Ausztria: Spittal an der Drau

Dunai svábok -  Német települések 
Délkelet-Európában

1990. 5. 18.-1990. 6. 17. Hoffmann Tamás (fm) Stuttgart

A szánok (busmanok) 
sziklaművészete

1990. 6. 12.-1990. 8. 31. Hoffmann Tamás (fm) Dél-Afrikai Köztársaság, Bécs -  
Museum für Völkerkunde

Uvcgképek -  Vallás a régi román 
parasztházakban

1991. 2.-1991. 4. 28. Nagyvárad -  Körösmenti Múzeum

Japán sárkányok és pörgettyűk 1991. 5. 31.-1991. 7. 30. Tokiói Japán Alapítvány 
szervezése

Székelyföld népművészete 1991. 8. 30.-1991. 10. 5. Székelyudvarhelyi Múzeum

Repülő aranysárkány -  
Hagyományos kínai népművészet

1991. 10. 3.-1992. 1. 10. Kínai Népköztársaság

Német népies kerámia 1991. 10. 11.-1993. 3. 6. Hoffmann Tamás (fm) Düsseldorf -  Német 
Kerámiamúzeum

Az Algériai textilek -  
Hímzéstörténet

1991. 11. 1.-1992. 2. 10. N. Fülöp Katalin Algír -  Népi Hagyományok és 
Művészetek Nemzeti Múzeuma

Képek Észak-Amerika múltjából.
C. M. Russel és F. Remington 
munkái alapján festette Sugár Géza

1991. 11. 15.-1992. 2. 10. USA Magyarországi 
Nagykövetsége szervezése

Siklód anno ... -  
Egy székely falu élete

1992. 3. 13.-1992. 5. 5. Selmeczi Kovács Attila 
(fm)

München -  Molnár Endre, 
Székelykeresztúri Múzeum

Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
tárgyaival

Az ősi Mexikó kincsei 1992. 7. 27.-1992. 8. .31 Boglár Lajos 
Főzy Vilma

Mexikói Köztársaság

A kolumbiai Amazónia és Putumayo 
indiánjainak művészete

1992. 10. 10.-1993. 2. 4. Főzy Vilma (fm) Kolumbiai Magyar Nagykövetség 
szervezése



Kiállítás
(dm)

Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

Az ősi Chile 1992.12. 6.-1993. 2. 9. Főzy Vilma (fm) Santiago -  Régészeti Múzeum

Bill Reid kanadai indián szobrász- 
művész kiállítása

1993. 3. 12.-1993. 4. 19. Főzy Vilma (fm)

Karácsonytól Pünkösdig -  
Székely dramatikus népszokások 
Bálint Zsigmond fotókiállítása

1994. 9. 16.-1994. 11. 7. Marosvásárhely -  Barabás László

Dél-Ázsiai arcok és szentélyek 
(Stephen F. Dachi fotóiból)

1995.1. 24.-1995. 2. 1. Wilhelm Gábor (fm)

Két testvérnép
Az udmurtok és a marik nép
művészete

1995. 2. 24.-1995. 5. 22. Forrai Ibolya (fm) Izsevszk -  Udmurt Helytörténeti 
Múzeum; Joskar Óla -  Mari 
Nemzeti Múzeum

Halottak Napi Oltár 1996. 10. 31.-1995. 11. 27. Főzy Vilma Budapesti Mexikói Nagykövetség

Kirgizisztáni arcok és hímzések. 
Temir Maszakejev akvarelljei, 
Rolando Paiva fotói

1995. 3. 31-1995. 6. 12. Wilhelm Gábor Philippe Labreveux (Franciaország), 
az ENSZ Menekültügyi Hivatal 
főbiztosa gyűjteménye

A jó kaszások dicsérete -  
szlovén tokmányok

1995. 8. 3.-1995. 10. 31. Ljubljana -  Szlovén Néprajzi 
Múzeum

Mexikó az utazó fotográfus 
szemével -  Hugo Brehme és Rosti 
Pál fotókiállítása

1996. 4. 24.-1996. 5. 28. Gyarmati János (fm) Magyarország Mexikói 
Nagykövetsége szervezése

Norvég képek 
Válogatás Norvégia nyugati 
partjainak ökomúzeumaiból

1997. 6. 7.-1997. 8. 27. Főzy Vilma (fm) Norvégiái múzeumok anyagából

Chualalongkom sziámi király 
Magyarországon 1897-ben 
(fotó- és thai selyemművészeti 
kiállítás)

1997. 8. 29.-1997. 9. 14. Főzy Vilma (fm) Magyarország Thaiföldi 
Nagykövetsége szervezése. 
Kiegészítve a Néprajzi Múzeum 
anyagával
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Kiállítás
(dm)

Idő Rendező Származási hely Megjegyzés

Magyarországi németek 
a két háború között. 
Rudolf Hartmann képei

1999. 1. 27.-1999. 3. 1. Árva Judit (fm) Tübingen -  Dunai Svábok 
Kutatóintézete

Fotókiállítás

Inter/SECTION -  Metszéspont 
Jeffry Thomas kanadai irokéz 
fotóművész kiállítása

1999. 5. 14.-1999. 6. 14. Főzy Vilma A Nemcsak sastoll című kiállítás
hoz kapcsolódóan

A Sipáni Úr sírja 1999. 7. 28.-1999. 8. 29. Gyarmati János (fm) Peru A perui állam utaztatott kiállítása. 
A Nemcsak sastoll című kiállítás
hoz kapcsolódóan

Kolumbia: arany és természet 1999. 9. 14.-1999. 10. 10. Gyarmati János (fm) Bogota -  Aranymúzeum A Nemcsak sastoll cimű kiállítás
hoz kapcsolódóan

Istenek arca 
Afroamerikai oltárok

1999. 10. 15.-2000. 1. 17. Földessy Edina (fm) New York -  Afrikai Művészetek 
Múzeuma

„Xantolo" -  Pillár Éva fotói és 
halottak napi oltárok Mexikóból

1999. 10. 29.-2000. 1. 3. Főzy Vilma Magyarország Mexikói 
Nagykövetsége

A Nemcsak sastoll című kiállítás
hoz kapcsolódóan
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Kiállítás
(dm)

A Néprajzi Múzeum honlapjára 
kerülés időpontja

Az internetes változat munkatársai Megjegyzés

Baráthosi Balogh Benedek 
ajnu és Amur-vidéki gyűjteménye 
Válogatás a Néprajzi Múzeum anyagából 
Collection from the Ainu and the Amur area 
Samples from the material of the Museum of 
Ethnography, Hungary

1996. 8. 24. Szöveg és válogatás:
Wilhelm Gábor -  Néprajzi Múzeum 
Fotó:
Roboz László -  Néprajzi Múzeum 
Labormunkák:
Bódi Józsefné -  Néprajzi Múzeum 
Számítógépes adaptáció:
Bálint László -  Állatorvos-tudományi 
Egyetem

Kalotaszeg -  Discovery of Folk Art 1998 Rendezők:
Hofer Tamás 
Szacsvay Éva
Fordította: Elayne Antalffy 
Fotó: Winter Erzsébet 
Roboz László
HTML oldalak: Szekrényessy Réka 
Höltzl Péter

A régi világ falun
Válogatás Fogarasi Klára A régi világ falun című 
könyvének képanyagából

I. változat 1997
II. változat 2000. február

Fotó: Roboz László 
HTML oldalak:
Höltzl Péter (I. változat) 
Tutrai Róbert (II. változat) 
Képbevitel: Höltzl Péter

Múzeumi séta I. változat 1997
II. változat 2000. február

Fotó: Dávid Ferenc 
HTML oldalak:
Höltzl Péter (I. változat) 
Tutrai Róbert (II. változat) 
Képbevitel: Höltzl Péter

F
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Kiállítás
(cím)

A Néprajzi Múzeum honlapjára 
kerülés időpontja

Az internetes változat munkatársai Megjegyzés

„Itt a helyed! Székkiállítás 
SZÉKKIÁLLÍTÁS A WEBEN Foglalj helyet!"

1999. 5. Szöveg: Fejér Gábor 
Fotó: Roboz László 
Digitális installáció: Glatz Krisztián 
HTML oldalak: Höltzl Péter

Istenek arca: afroamerikai oltárok 1999. 10. Szöveg: Földessy Edina 
Fotó: Roboz László 
HTML oldalak: Höltzl Péter 
Képbevitel: Makhult Péter

„Éljen a Haza!” 1848-49 emlékezete 
(A Néprajzi Múzeum ünnepi emlékkiállítása)

1999. 10. 6. Rendező: Szabó Zoltán
Fotó: Roboz László
HTML oldalak: Höltzl Péter
Képbevitel: Makhult Péter
Zenei utómunkák : Pálóczy Krisztina és
Pityó Gábor
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10. szám ú fü g g e lék . M ellék le tek  jegyzéke

Földművelés-gyűjtemény
1. A földművelés-gyűjtemény összetétele

Textil- és viseletgyűjtemény
1. Példák az Iparművészeti Múzeumból a Néprajzi Múzeumba átadott textiltárgyak dokumentálásának alakulására
2. Az első speciálisan népviselet témájú gyűjtési útmutató, 1914
3. Példa a tárgydokumentációra
4. A textil- és viseletgyűjtemény profiljába illő tárgyak gyarapodásának üteme 1885 és 1970 között
5. Példák a textil- és viseletgyűjtemény területi és nemzetiségi összetételére
6. Egy sajátos hímzőstílus képviselői a Néprajzi Múzeum textil- és viseletgyűjteményében

Táplálkozásgyűjtemény
1. A Magyar néprajzi adaszban szereplő, a táplálkozás tárgyaival foglalkozó térképlapok jegyzéke
2. A táplálkozásgyűjtemény tárgyainak rendszere

Egyházi gyűjtemény
1. Divald Kornél: Árjegyzék tárgyakról, EAD 131/1909
2. Sztripszky Hiador királyi segédtanfelügyelő, Máramarossziget levele, EAD 90/1909
3. Sztripszky Hiador tárgyvásárlási jegyzéke, EAD 90/1909
4. Levélváltás a kemsei református templom festményeinek ügyében, EAD 43/1913
5. Csányi Károly igazgatóőr jelentése, másolat az Iparművészeti Múzeum 471/1912. számú átiratáról, EAD 

44/1913
6. Stercula Jenő gyógyszerész levele, EAD 94/1912
7. Stercula Jenő gyógyszerész levele, EAD 34/1913
8. Stercula Jenő gyógyszerész levele, EAD 73/1913

Azsia-gyűjtemény és Indonézia-gyűjtemény
1. Az Ázsia-gyűjtemény tagolódása 1947-ben

Óceánia-gyűjtemény
1. Sir Walter Buller levelei és az általa gyűjtött tárgyak jegyzéke
2. Felterjesztés a Panther hadihajó néprajzi gyűjtése tárgyában
3. Semayer Vilibáld levele a Panther hadihajó által gyűjtött tárgyak kifizetése tárgyában

Kéziratgyűjtemény
1. A kéziratgyűjtemény számítógépes adatrögzítésének űrlapja

Inventáriumgyűjtemény
1. A inventáriumgyűjtemény nyilvántartási adatbázisának egyik rekordja
2. A feldolgozott inventáriumok adatbázisának egyik rekordja
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Film- és videogyűjtemény
1-6. Gönyey Sándor néprajzi felvételeinek listája 
7 -9 . Molnár István néptáncfelvételeinek listája

10. A Göttingeni Filmintézet (IWF) által az Enciklopédia Cinematográfia sorozat részére, német verzióban 
elkészített filmek listája



Függelék 1007

11. szám ú  fü g g e lék . T áb lá z a to k  jegyzéke

Földművelés-gyűjtemény
1. A földművelés-gyűjtemény tárgyainak megoszlása a megszerzés módja, illetve a gyűjtők szerint
2. A gyűjtemény meglévő tárgyainak megyék szerinti megoszlása az 1998-1999-es revízió alapján

Á llattartós-pásztorm űvészet gyűjtemény
1. Az állattartás-pásztorművészet gyűjtemény tárgyainak földrajzi megoszlása
2. Dunántúlról származó tárgyak
3. Észak-Magyarországról származó tárgyak
4. Alföldről származó tárgyak
5. Erdélyből és Moldvából származó tárgyak

Halászatgyűjtemény
1. A halászatgyűjtemény összetétele tárgycsoportok szerint
2. A halászatgyűjtemény összetétele a gyűjtés helye szerint

Építkezésgyűjtemény
1. Az építkezésgyűjteményben található tárgyak földrajzi megoszlása

Bútor- és világítóeszköz-gyűjtemény
1. A bútorgyűjtemény tárgyainak földrajzi megoszlása

Kerámiagyűjtemény
1. A kerámiagyűjtemény műtárgyállományának gyarapodása (1872-1998)
2. Készítőhelyek szerint azonosított tárgyak a kerámiagyűjteményben

Táplálkozásgyűjtemény
1. A táplálkozásgyűjtemény tárgyainak földrajzi megoszlása

Mesterséggyűjtemény
1. Műhelyfelszerelések teljességi foka
2. Tanyai tárgyegyüttesek készítési megoszlása
3. A szatmári tárgygyűjtés anyagának megoszlása készítésük, illetve származásuk szerint
4. A mesterséggyűjtemény tárgyállományának gyarapodása 1950-től
5. A mesterséggyűjtemény gyarapodásának módja
6. Mesterségek és műhelyegyüttesek tárgykészlete
7. Mesterségek és tárgyfelszereltségük
8. A mesterséggyűjtemény 100 darabnál nagyobb tárgycsoportjai

Szokás- és játékgyűjtem ény
1. A szokás- és játékgyűjtemény gyarapodása (1889-1996)
2. A szokás- és játékgyűjtemény gyarapodási módjai
3. A szokás- és játékgyűjtemény meglévő tárgyainak földrajzi megoszlása
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Egyházi gyűjtemény
1. Az egyházi gyűjtemény gyarapodása (1970-1997)
2. Tárgytípusok és -mennyiségek a szakmutató alapján 1990-ig
3. Az otthoni és templomi ájtatossági tárgyak aránya

Átóny-gyűjtemény
1. Az Átány-gyűjtemény tematikai megoszlása darabszám szerint
2. A fontosabb tárgyak mennyisége a tematikai csoportokon belül
3. A nagyobb számú tárgykollekciók tulajdonosai

Amerika-gyűjtemény
1. Az Amerika-gyűjtemény jelentősebb gyarapodásai
2. A Néprajzi Múzeum fotótárának amerikai gyűjteménye
3. A Néprajzi Múzeum munkatársai által Amerikában készített filmek

Kéziratgyűjtemény
1. A leltározás üteme
2. Földrajzi megoszlás

Rajz- és festménygyűjtemény, nyomatgyűjtemény
1. A kiállításokon szereplő rajzok

Inventóriumgyűjtemény
1. Települések szerinti megoszlás
2. Megyék (1913) szerinti megoszlás
3. Foglalkozás szerinti megoszlás
4. Jogállás szerinti megoszlás

Fényképgyűjtemény
1. A fényképgyűjtemény gyarapodása 1902-1917 között
2. A fényképgyűjtemény állománya a megalakulástól napjainkig
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Földművelés-gyűjtemény
1. A földművelés-gyűjtemény gyarapodása (1885-1999)

Építkezésgyűjtemény
2. Az építkezésgyűjtemény gyarapodása (1894-1989)

Bútor- és világítóeszköz-gyűjtemény
1. A bútorgyűjtemény gyarapodása (1885-1989)
2. A tárolóbútorok gyarapodásának megoszlása (1885-1945)
3. A tárolóbútorok gyarapodásának megoszlása (1945-1989)

Táplálkozásgyűjtemény
1. A táplálkozásgyűjtemény gyarapodása (1880-1990)

Szokás- és játékgyűjtemény
1. A szokás- és játékgyűjtemény gyarapodása (1889-1996)
2. A gyermekjátékok gyarapodása (1889-1996)
3. A szokástárgyak gyarapodása (1895-1996)
4. A hímes tojások gyarapodása (1891-1996)

Európo-gyűjtemény
1. Az Európa-gyűjtemény éves gyarapodása

Afriko-gyűjtemény
1. Az Afrika-gyűjtemény éves gyarapodása
2. A tárgyak és a leírókartonok aránya

Ázsió-gyűjtemény és Indonézia-gyűjtemény
1. Az Ázsia-gyűjtemény területi megoszlása
2. Az Ázsia-gyűjtemény éves gyarapodása
3. Az Indonézia-gyűjtemény anyagának területi megoszlása
4. Az Indonézia-gyűjtemény éves gyarapodása

Óceónia-gyűjtemény
1. Óceánia főbb szigetcsoportjai
2. Melanézia Új-Guineával
3. Az Óceánia-gyűjtemény éves gyarapodása

Ameriko-gyűjtemény
1. Az Amerika-gyűjtemény régészed leleteinek országonkénti megoszlása a Salgó-gyűjtemény nélkül
2. Az Amerika-gyűjtemény éves gyarapodása
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Rajz- és festménygyűjtemény
1. A rajzgyűjtemény gyarapodása 1891-től
2. A rajzgyűjtemény gyarapodása 1910-től
3. A rajzgyűjtemény gyarapodása 1960-tól
4. A rajzgyűjtemény gyarapodása 1970-től
5. A rajzgyűjtemény gyarapodása 1981-től
6. A rajzok megoszlása a szakmutató alapján
7. A rajzok földrajzi megoszlása

Inventóriumgyűjtemény
1. Keletkezési idő szerinti megoszlás

Diapozitív-gyűjtemény
1. A diapozitívok nagy témák szerinti megoszlása
2. A diapozitívok tematikus megoszlása
3. A diapozitívok földrajzi megoszlása
4. Az Európán kívül készült diapozitívok földrajzi megoszlása

Népzenei gyűjtemény
1. Vikár Béla gyűjteményének kézírásos dokumentációja
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13. szám ú  fü g g e lék . K épek jegyzéke '

1. Az első állandó kiállítás Kalotaszeg term e. Csillag utca, 1898. Reprodukció. (Szám nélküli felvétel.)
2. A z első állandó kiállítás Tisza-vidéki magyarság term e. Csillag utca, 1898. R eprodukció. (Szám nél

küli felvétel.)
3. Az első állandó kiállítás ősfoglalkozások, halászat te rm e. Csillag utca, 1898. (F  1587)
4. Az első állandó kiállítás Japán  term e. Csillag utca, 1898. Díváid K ornél felvétele, 1899. R eproduk

ció (F  1588).
5. A z első állandó kiállítás északi szlávság term e. Csillag utca, 1898. Reprodukció: A  M agyar N em zeti 

M úzeum  jubileum i díszalbuma. B udapest 1902. (Szám  nélküli felvétel.)
6. Szem léltető gyűjtemény. Építkezés, három széki galam bbúgos kapu. Iparcsam ok, 1912 körül. R ep

rodukció. (Szám nélküli felvétel.)
7. Szem léltető gyűjtemény. Mezőgazdaság, szélm alom. Iparcsarnok, 1910 körül (D  3649).
8. Szem léltető gyűjtemény. A  kerámia- és viseletgyűjtem ény részlete. Iparcsarnok, 1912 körül. R epro 

dukció. (Szám nélküli felvétel.)
9. Szem léltető gyűjtemény. Textil- és viseletanyag részlete. Iparcsarnok, 1910. (F  27022).

10. Szem léltető gyűjtemény. A z Ázsia-gyűjtem ény részlete. Iparcsarnok, 1912. R eprodukció (F 
270316).

11. Szem léltető gyűjtemény. Fenichel-B iró-gyűjtem ény részlete. Iparcsarnok, 1912. R eprodukció 
(F  270317).

12. Szem léltető gyűjtemény. Torday-gyűjtem ény részlete. Iparcsarnok, 1910 körül (F  270208).
13. Szem léltető gyűjtemény. O bi-ugor gyűjtem ény részlete. Iparcsarnok, 1912. Reprodukció 

(F  270318).
14. Á llandó kiállítás, 1929. I. em elet: Magyar csoport. E lő tér: N éphagyom ányok (D  1122).
15. Á llandó kiállítás, 1929. I. em elet: Magyar csoport. V III. terem : Bútor, világítóeszköz; dunántúli 

bú torok (D  1120).
16. Á llandó kiállítás, 1929. I. em elet: Magyar csoport. IX. terem : Földm űvelés (D  1148).
17. Állandó kiállítás, 1929. I. emelet: Magyar csoport. X. terem : Pásztorélet 1. szám ú szekrény (D  3679).
18. Á llandó kiállítás, 1929. I. em elet: Magyar csoport. X II. terem : Halászat (D 1135).
19. Á llandó kiállítás, 1929. II. em elet: T engerentúli és rokon  népek  gyűjtem ényei. Jo b b  folyosó: 

Óceánia, 11. szám ú szekrény: Csörgők, dobok, sípok, zúgattyúk Ú j-G uineából (D  3658).
20. Á llandó kiállítás, 1929. II. em elet: T engerentúli és ro k o n  népek  gyűjtem ényei. Pápua főnök dísz

b en  (D 3698).
21. Á llandó kiállítás, 1929. II. em elet: T engerentúli és ro k o n  népek  gyűjtem ényei. V. terem : Észak- és 

Közép-Ázsia. Szamojéd néprajzi tárgyak (D  3693).
22. Á llandó kiállítás, 1929. II. em elet: Tengerentúli és rokon  népek  gyűjtem ényei. VI. terem , bal folyo

só: Bolgár szekrény (D  3670).
23. Á llandó kiállítás, 1929. II. em elet: T engerentúli és rokon  népek  gyűjtem ényei. V III. terem : F in n  

halászati, vadászati, háztartási eszközök (D  3 655).
24. Á llandó kiállítás, 1929. II. em elet: T engerentúli és rokon  népek  gyűjtem ényei. XI. terem : N égerség  

(Afrika). Dzsagga (csaga) ruhák, eszközök (D  3657).
25. Tiszaigar, egy alföldi proletárfalu című kiállítás, 1950. Század eleji konyha- és szobabelső. R éger 

E ndre felvétele (F 212087).
26. Tiszaigar, egy alföldi proletárfalu cím ű kiállítás, 1950. Szobabelső. R éger E n d re  felvétele 

(F  212089).
27. Tiszaigar, egy alföldi proletárfalu cím ű kiállítás, 1950. Társadalmi rétegek tablói. Réger E nd re  fel-

c A  1 4 - 2 4 .  s o rsz á m ú  k é p e k  a z o n o s ítá sa  a z  1 9 2 8 -b a n  m e g n y ílt  k iá llí tá s  k a la u z a  seg ítsé g é v e l tö r té n t .  L ásd  BAt k y  
Z s ig m o n d : K a la u z a  M agyar N em zeti M úzeum  N épra jzi G yűjtem ényeiben. B u d a p e s t 1 9 2 9 .
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vétele (F  212 0 8 5 ).
28. Kiállítás néhány  fazekasközpontról a N éprajzi M úzeum  folyosóján, 1952 (F  212083).
29. Magyar népviseletek  története , 1953. Alföldi pásztorok. Seidner Zoltán  felvétele. (Szám nélküli 

felvétel.)
30. Magyar népviseletek  története , 1953. Kalocsa, Sióagárd. Seidner Z oltán  felvétele. (Szám nélküli 

felvétel.)
31. Magyar népm űvészet. Kiállítás a M űcsarnokban, 1963. Fazekasm űhely enteriőr. Szabó Je n ő  felvé

tele (F  210009).
32. N épm űvészetünk  története. Kiállítás a Budapesti T ö rtén e ti M úzeum ban, 1971. Faluásatásokból 

szárm azó IX -X V I. századi kerámiák. Szabó Jenő  felvétele (F  239088).
33. N épm űvészetünk  története. Kiállítás a Budapesti T ö rté n e ti M úzeum ban, 1971. A z 1890 és 1910 

között készü lt tárgyak. Szabó Je n ő  felvétele (F  239249).
34. Megyék népm űvészete , 1973. A z első kiállítás a K ossuth téri épületben. Szolnok megye: kisbun- 

dák, subák. (Szám  nélküli felvétel.)
35. M egyék népm űvészete , 1973. A z első kiállítás a K ossuth téri épületben. N ógrád  megye: viseleti tí

pusok. (Szám nélküli felvétel.)
36. A népm űvészet születése -  M ezőkövesd, 1980. K oldusok étetése enteriőr. (Szám nélküli felvétel.)
37. A népm űvészet születése -  M ezőkövesd, 1980. Szobabelső, a városiasodás és a  hagyományok. 

(Szám nélkü li felvétel.)
38. Szántóföldek ü zen e te  -  újítások a XIX. századi magyar paraszti gazdálkodásban, 1982. H alászati 

eszközök. (Szám  nélküli felvétel.)
39. Rablók vagy szentek. Em berábrázolás a népm űvészetben, 1982. Részlet. (Szám nélküli felvétel.)
40. Magyarok K ele t és N yugat között -  N em zeti legendák és jelképek, 1994. Székelykapu, kopjafák. 

(Szám nélkü li felvétel.)
41. Magyar népm űvészet. Kiállítás a M űcsarnokban, 1963. H ódm ezővásárhelyi szobabelső (D  5746).
42. Parasztok és pásztorok. Kiállítás a Magyar N em zeti G alériában, 1968. Pásztorjelenet: hortobágyi 

ülőalakok, balró l dunántúli pásztor, jobbról szatmári gubás férfi. Franciscy Jó z sef felvétele
(D  5643).

43. Parasztok és pásztorok. Kiállítás a Magyar N em zeti G alériában, 1968. F iatal házasok és m eny
asszony-vőlegény; Szakmár, Túra, Rimaszombat. Franciscy Jó z sef felvétele (D  5640).

44. Parasztok és pásztorok. Kiállítás a Magyar N em zeti G alériában, 1968. M atyó elöljáróság és egyedi 
tárgyak v itrinben . Franciscy József felvétele (D 5658).

45. Falusi krónika, 1982. V. terem: Szekér búzás zsákokkal, rosta, vékák. Tóbiás Ferenc felvétele 
(D 15561).

46. Szántóföldek ü zen e te  -  újítások a XIX. századi magyar paraszti gazdálkodásban, 1982. Részlet. 
Tóbiás F erenc felvétele (D 17135).

47. Az őstársadalm aktól a civilizációkig. Á llandó kiállítás, 1 9 8 0 -1 9 9 6 . A  zsákm ányoló gazdálkodás: az 
eszkimók. Tóbiás Ferenc felvétele, 1980 (D 15621).

48. Az őstársadalm aktól a civilizációkig. Á llandó kiállítás, 1 9 8 0 -1 9 9 6 . A  földm űvelés és a fejlett törzsi- 
ség kialakulása: a  piaorák. Tóbiás Ferenc felvétele, 1980 (D  15626).

49. Az őstársadalm aktól a civilizációkig. Á llandó kiállítás, 1 9 8 0 -1 9 9 6 . A rchaikus civilizációk. Jáva: 
wayang figurák. Tóbiás Ferenc felvétele 1980 (D  15604).

50. Az őstársadalm aktól a civilizációkig. Á llandó kiállítás, 1 9 8 0 -1 9 9 6 . Újvilági civilizációk. Mexikó: 
maják. Tóbiás Ferenc  felvétele, 1980. (D  15609).

51. Óceániai ékszerek, 1984. Részlet. Tóbiás Ferenc felvétele (D  16998).
52. U tunk, é le tünk  -  életm ódváltozások Magyarországon 1944-től napjainkig, 1985. Beszolgáltatás. 

Tóbiás F erenc felvétele (D  18229).
53. U tunk, é le tünk  -  életm ódváltozások Magyarországon 1944-től napjainkig, 1985. Városi utca, rész

let. Tóbiás F erenc felvétele (D  19772).
54. U tunk, é le tünk  -  életm ódváltozások Magyarországon 1944-től napjainkig, 1985. Lakótelepi szoba

belső. Tóbiás Ferenc  felvétele (D  18248).



55. Barokk a magyar népm űvészetben, 1993. Céhem lékek, részlet. Roboz László felvétele (D  26972).
56. E th n o -P h o n o -P h o to -K in em ato g rap h ia . A  néprajzi hang- és képrögzítés fejlődése, 1995-1996 . 

R endezte: Tari János. Részlet. Tari János felvétele. (Szám  nélküli felvétel.)
57. A  magyar nép  hagyom ányos kultúrája. Állandó kiállítás; felújított változat, 1997. Legelő, pásztorko

dás. W in ter E rzsi felvétele. (D igitalizált felvételek gyűjtem énye, szám  nélkül.).
58. A  magyar nép  hagyom ányos kultúrája. Állandó kiállítás; felújított változat, 1997. Szűrszabóműhely. 

W inter E rzsi felvétele. (D igitalizált felvételek gyűjtem énye, szám nélkül.)
59. A  magyar n ép  hagyom ányos kultúrája. Állandó kiállítás; felújított változat, 1997. A  piac és vásár. 

W inter E rzsi felvétele. (D igitálizált felvételek gyűjtem énye, szám nélkül.)
60. A  magyar nép  hagyományos kultúrája. Állandó kiállítás; felújított változat, 1997. Sárközi tisztaszo

ba. W inter E rzsi felvétele. (D igitalizált felvételek gyűjtem énye, szám nélkül.).
61. K alotaszeg -  a népm űvészet felfedezése, 1997. decem b er 12 .-1998 . feb ru á r 28. A z 1896-os m il

lenn ium i kiállítás kalotaszegi szobáját idéző enteriőr. W in ter Erzsi felvétele. (Szám nélküli diafel
vétel.)

62. K alotaszeg -  a népm űvészet felfedezése, 1997. d ecem ber 12 .-1998 . feb ru á r  28. Polgári en teriő r 
részlete a ké t világháború közötti időből. W inter E rzsi felvétele. (Szám  nélkü li diafelvétel.)

63. K alotaszeg -  a népm űvészet felfedezése, 1997. d ecem ber 12 .-1998 . feb ru á r  28. A  lakodalom  ü n 
nep i tárgyaiból. W in ter E rzsi felvétele. (Szám nélküli diafelvétel.)

64. I tt a helyed! -  Székkiállítás, 1999. Részlet. Roboz László felvétele. (D igitalizált felvételek gyűjte
m énye, szám  nélkül.)
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14. szám ú  fü g g e lék . N éprajz i m ú zeu m o k  és je len tős n ép ra jz i gyű jtem én y ek  
a la p ítá sa

Év Név Megjegyzés
1753 British Museum

1780-as évek Egyetemi Néprajzi Gyűjtemény, Göttingen

1816 Nasjonalmuseet (Dán Nemzeti Múzeum), 
Koppenhága

A néprajzi gyűjteményt az 1840-es évek
ben alapítottak, de van előzménye.

1836 Tudományos Akadémia Etnográfiai Múzeuma, 
Szentpétervár

1837 Rijksmuseum voor Volkenkunde (Nemzeti 
Néprajzi Múzeum), Leiden

1846 The Smithsonian Institution

1852 Néprajzi Osztály, Niedersäsisches Landesmuseum

1852 Nürnberger Germanisches Museum Jelentős a német néprajzi gyűjteménye is.

1857 Universitetes Etnografiske Samlinger, Oslo Gyűjtése kiterjedt a n norvég népi 
kultúrára is.

1866 Peabody Museum of Archeology and Ethnology, 
Cambridge, MA

1868 Königliche Ethnographische Sammlung (Museum 
für Völkerkunde), München

1869 Museum für Völkerkunde, Lipcse Grassi Museum néven ismert

1869 American Museum of Natural History, New York Kezdettől van antropológiai osztálya.

1873 Museum für Völkerkunde, Berlin 1898-ban német néprajzi gyűjteményt is 
létesített.

1873 Skandinavisk-etnografiska Sämlingen (Svéd 
Néprajzi Gyűjtemény), Stockholm

1880-ban a Nordiska Museet nevet vette 
fel.

1874 Finn Néprajzi Múzeum, Helsinki

1876 Museum für Völkerkunde, Drezda

1876 Museum für Völkerkunde, Bécs

1878 Musée d’Ethnographie du Trocadéro, Párizs 1928-ban bezárják, 1935-ben lebontják; 
utóda a Musée de l’Homme.

1879 Museum für Völkerkunde, Hamburg

1884 Museum für Völkerkunde, Kiel

1884 Linden-Museum, Stuttgart

1885 Dansk Folkemuseum, Koppenhága 1926-ban beolvadt a Nemzeti Múzeumba.

1885 Pitt-Rivers Museum, Oxford

1888 Völkerkunde-Museum der Universität, Zürich



Év
1888

1889

1891

1893

1893

1894

1895

1895

1895

1896

1898

1898

1901

1901

1901

1904

1904

1906

1907

1909

1919

1923

1936

Megjegyzés
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Név
Néprajzi Múzeum, Varsó

Museum für Deutsche Volkstrachten und 
Erzeugnisse des Hausgewerbes, Berlin

Skansen, Stockholm

Field Columbian Museum, Chicago

Museum für Völkerkunde, Basel

Norsk Folkemuseum, Oslo

Cechoslavisches-Ethnographisches Museum, Prága

Österreichisches Museum für Volkskunde, Becs

III. Sándor cár Múzeum néprajzi osztálya, 
Szentpétervár

Übersee-Museum, Bréma 

Musée royal de l’Afrique, Tervuren

Museum für Volkskunde néven is ismert.

Svájci néprajzi részleget nyitott 1944-ben.

A múzeum három osztályának egyike a 
néprajzi.

1908-tól Musée du Congo Beige.

Tropenmuseum, Amszterdam

Rautenstrauch-Joest-Museum, Köln

Musée d’Ethnographie, Genf

Néprajzi Múzeum, Belgrád

Museum für Völkerkunde, Frankfurt am Main

Musée d’ethnographie, Neuchátel

Néprajzi Muzeum, Szófia

Folk Museum, Oslo Ekkor vált ki a norvég gyűjtemény az

Észt Nemzeti Múzeum, Tartu 

Néprajzi Múzeum, Zágráb 

Szlovén Néprajzi Múzeum, Ljubljana

Musée National des Arts et Traditions Populaires, A Musée du Trocadéro francia gyűjtemé-

etnográfiai múzeumból.

Párizs nyéből alakult.
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15. s z á m ú  függe lék . N évm utató

Abafi (Aigner) Lajos 627
Ács Lipót 57, 62, 8 2 ,153, 206, 268,367, 368, 668, 669
Ács Lipótné 273
Ádám István (Icsán) 845
Adler 768
Agüero, Irma 607
Albán Ilona 720
Albrecht főherceg 409
Alexander, Eugen 522 741, 169, 111
Aljóbián 523
Almásy György 520, 521, 525, 526, 532, 534, 543
Altmann Andor 482
Ambrózy Lajos 599
Ambrus Gyula 464
Ames, Michael 13, 40
Amon Sándor 338
András Jánosné 225
Andrásfalvy Bertalan 63, 232,240,312,315,316, 633, 781
Angyal Béla 408
Antal András 781, 184
Antal János Pisti 810
Antoni Judit 580
Arany János 616
Árva Judit 697,100, 101
Asztalos Jánosné 212
Attányi Károlyné 657
Avasi Béla 822 828

Babus Jolán 615
Badár Balázs 275, 278, 678 
Badár Erzsébet 278 
Badinyi Zoltán 81, 408 
Bagó István 809 
Bagói András 88, 89 
Bakács Pál 687
Bakó Ferenc 84,139, 308, 337, 633,150,154,155 
Baktay Ervin 530 
Balabán Imre 819
Balassa Iván 22-25, 31, 35, 62, 66, 61, 84, 91,139, 144, 

156, 274, 441, 448, 451, 413, 500, 613, 611, 625, 633, 
634, 653, 661, 664, 753-755 ,161,169,114 

Balassa József 836
Balassa M. Iván 23, 24, 64, 106, 139,145, 148,158, 181
Balázs F. János 810
Balázs György 49, 280
Balázs Márton 365
Báldy Flóra 224
Bálint Sándor 403, 405, 416-418

Bállá Péter 215, 819, 842 
Balogh Balázs 64 
Balogh István 26 
Balogh János 838
Balogh Jánosné Horváth Terézia 49, 151,191, 196, 206, 

225, 221, 230, 232-234,236, 238,239- 243, 314,315, 
462, 466, 682, 782,184 

Balogh Jolán 410 
Balogh Ödön 219
Balogh Rudolf 146,141,156,169,194 
Bán Aladár 455, 456,135 
Bán Elek 159, 777 
Banda Vilmos 499
Bandat, Horst von 541, 570, 511, 573, 571, 580
Bánó István 615, 616, 624, 629, 753
Bánó Jenő 498, 596, 598, 606
Barabás Jenő 139, 158, 308, 313, 331, 623, 118-120,

124,126, 153 
Bárány Nándor 526
Baráthosi Balogh Benedek 23, 26, 453, 523-526, 528, 

530, 532, 535, 537, 611, 616, 622, 626, 635, 664,135, 
141,165,111

Barati Antónia 311, 320, 322, 323, 803
Bárdos Lajos 842
Bárdosi János 633
Barna Ferenc 445
Barna Gábor 405, 418
Barna Károly 445
Barna Sámuel 445
Bartalus István 835
Bartha Dénes 819, 820, 838, 841
N. Bartha Károly 372
Bartók Béla 491, 650, 661, 665, 671, 815-811, 819-821, 

824, 821, 832, 835-843, 848 
Bartók Béláné Ziegler Márta 816 
Bartóky Lászlóné 167, 206, 338, 408 
Bartókyné lásd Bartóky Lászlóné 
Bartucz Lajos 33, 36, 82,154, 302 379, 621, 118, 149, 

150, 165, 767, 770 711 
Basilides Ábris 196 
Bastian, Adolf 306 
Bateson, Gregory 573 
Báthori Ferenc 451, 525, 526 
Bátky Zsigmond 18,22, 25,26, 28, 31, 33, 35-38, 43, 

54-58, 66,15, 80, 92, 98-100,103,104, 118,123,132, 
133,131,139,145,151-154,151, 161,110-114, 116, 
185, 202 204-209, 211,214,216-219,233, 244,265, 
266,211, 300-302, 306,301, 311, 311318, 323,
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326-329, 336,337, 346,347, 362 364-366, 369, 370, 
405, 451, 494, 495, 499, 500, 527, 557,597, 612, 627, 
667, 670 677, 680, 681, 716-718, 725, 726, 734-736, 
739, 740, 742, 746, 747, 817, 826, 827, 833 

Bauer, Wilhelm 596, 598, 606, 607 
Baumgartner János 600, 606 
Baumgärtner Kálmán 86 
Beczkóyné Révész Ágnes 272 
Bedécs Károly 445 
Bedő Rudolf 496 
Belényesy Márta 751 
Beliczay Béla 338, 349, 350 
Bella Lajos 150 
Bellosics Bálint 364, 388 
Beluleszkó lásd Beluleszkó Sándor 
Beluleszkó Sándor 26, 57, 80, 81, 98, 137, 138,153,174, 

211, 213, 215, 268, 337,386, 716, 738, 745, 767 
Bencsik János 700, 701, 704 
Bencsik Mátyásné 230 
Benda Gyula 49, 699-703, 783 
Bendel-Enking 601, 606 
Bene Zsuzsanna 754 
Benedek Péter 688 
Benyovszky István 668, 685 
Benyovszky Móricz 481 
Bérezik Árpád 370 
Bereczki Gábor 454 
Bereczki Imre 633 
Bereczki Urmasz 454 
Bereczky Loránd 49 
Berger László 408 
Berger Samu 195, 216, 482 
Berger Sándor 460 
Berndorfer Alfréd 502, 506 
Bertalan 516 
Bethlen Pál 516 
Betkowszki Jenő 135
Bettanin, Giovanni 460, 462, 518, 519, 521, 522, 538, 

539, 542, 563-565, 575, 577 
Béres András 277, 633 
Bibó István 820
Birinyi József 454, 466, 803, 825, 846 
Bíró Friderika 106 
Bíró Lajos lásd Biró Lajos 
Biró Lajos 26, 367, 554-561, 564, 573-581, 583, 586, 

587, 616, 618, 626, 635, 716, 733, 765, 771, 780 
Biró Mihó József 426 
Blázsids Pál 676 
Boc János 810 
Bodai József, ifj. 810 
Bodgál Ferenc 633

Bodó Mihály 269, 275 
Bodó Sándor 633 
Bodor Antal 721
Bodrogi Tibor 22, 24. 26, 27, 31,139,142,158, 218, 494, 

501-503, 529, 530, 537, 555-560, 564, 566, 570, 
572-574,579, 580, 582-586, 626, 653, 722, 781, 786, 
798, 799, 823

Boglár Lajos 49, 501, 583, 599, 600, 602, 604, 606-608, 
761, 763, 774, 798-801 

Bognár Kálmán 367 
Böhm Hedvig 489 
Bokor József 715 
Bokros Ferenc 689, 690 
Boldizsár István 467 
Boldizsár János 445 
Bonaparte, Mária 569 
Bonfils 764 
Bónis Lajos 409 
Bonnefoy, Maurice 501, 582 
Borhegyi 600
Bornemisza Pál 26, 487, 488, 492, 498, 502, 503, 506, 

626, 635 
Boros János 445
Boross Marietta 60-63, 66-68, 97,158, 277, 319, 323, 

469,473, 633, 754, 755, 762, 774 
Borsányi László 503, 566, 599 
Borsos Balázs 608 
Borsos Imre 111
Borzsák Endre 85, 102 302, 615, 751 
Bosnyák Sándor 632 
Boszkovits János 83 
Bozsik György 191 
Bráiloiu, Constantán 841 
Breuer Marcell 174,175
Brinza Mária 76, 77,137,197, 206, 212 220, 318, 335, 

339, 364, 461
Brinzáné lásd Brinza Mária
Broniszláv Pilsudszki lásd Pilsudski, Bronislav
Bucsi Endre 409
Bucski Árpád 179
Budai Sándor 688
Bühler, A. 574
Buller, Walter 562, 563, 576 588, 589 
Bunta Magda 280 
Bujipa, loan 816 
Burro Imre 716

Chylinsky György 734, 739 
Conrad, Joseph 13 
Czanyuga József 814 
Czapkay 516
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Czárán Gyula 365, 386
Czimmermann István 485
Czirer Lajos 484
Czobor Béla 206, 460, 468, 470
Czúgh család 274
Czúgh Dezső 274
Capek, Karel 820

Csabai Ékes Lajos 687
Csáky Albin 830 
Csallány Gábor 486
Csalog Zsolt 63, 64, 323, 324, 376, 471, 633
Csányi Károly 426
Csaplovics 59
Csatkai Endre 410
Csányi Istvánné 283
Cselényi 689
Cselináz Ivó 141
Csenki Imre 661
Cserbák András 639
Cserey György 269
Csergheö Ervin 137, 301, 337, 467, 470 
Csergheő Ervin lásd Csergheö Ervin 
Csermák Géza 61, 63, 85, 105,118,119,135,139, 353, 

372, 466, 755 
Cserna Károly 683 
Csernyecov, V. 453
Csere Balázs 84,154, 668, 674 675, 678, 689, 690 
Csikesz Sándor 426 
Csikó Kamut 495 
Csikós Csilla 679
Csikós Tóth András 627, 672, 674, 678, 685, 718, 753 
Csilléry Klára lásd K. Csilléry Klára 
K. Csilléry Klára 23, 26, 27, 33, 49, 61, 63, 64, 84, 88, 

89,139,141 146,156,158,159,167,169,173,174 
176-179,181,181 185, 221, 224,226-228,232-235, 
237, 240,241 272, 213, 276,2 7 7  279,302,319, 337, 
372, 375,376, 388, 404, 406, 410, 411 416, 464, 475, 
633, 677, 754, 755, 757, 761, 762, 774 781, 787, 802 

Csiszár József 275 
Csömör Lajos 783 
Csorba Judit 803 
Csupor István 261, 284, 285 
Csurogi Leó 739 
Csuzy Károlyné 540

Dajaszászyné Dictz Vilma 224, 226, 233, 672, 674, 677, 
682

Dakos Ferenc 810 
Dám László 419 
Darnay Kálmán 338, 408

Dávid Katalin 418 
Dégh Linda 406, 627, 671 
Deisinger Margit 274
Deletaille, Émile 501, 531, 542, 582, 584, 585, 586, 600, 

606
Deme Kakas János 445 
Dessou, E. 606 
Dietrich 729
Dincsér Oszkár 750, 819, 827, 842 
Diószegi Vilmos 23, 26, 118,139, 372, 376, 449, 453, 

500 529-532, 534, 535,537, 543, 607, 626, 633-635, 
753-755, 759, 760, 813 

Divald Károly 768
Díváid Kornél 81, 210, 350, 364, 367, 386, 406, 421,

735, 738
Dobos Ilona 375, 625, 630, 633 
Dodekné Chován Ilona 675 
Döhring 526 
Dom Martin 735
Domanovszky György 2 3 ,118, 158,185, 240, 272, 274, 

275,278, 279,281, 379, 614-616, 618, 628, 631, 651, 
681 718, 750

Domokos Pál Péter 215, 819, 823, 842 
Domonkos Ottó 332 
Dömötör István, ifj. 810 
Dömötör László 338, 364 
Dömötör Sándor 273, 614, 633 
Dömötör Tekla 406 
Donáth Mihály 283 
Dongó György 675 
Donner, Etta 490, 502 
Dorner Aurél 81, 388, 464 
Dorogi Márton 224, 240 
Drascher Amália 409 
Dudás István 87
Dudás Juli lásd Vankó Imréné Dudás Juli 
Duka Tivadar 516, 519 
Dunky fivérek 734, 735

Éber László 424
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245, 247, 248, 253, 255, 256, 272, 273 302, 309, 318, 
323, 370, 372,373, 375,376,379, 416, 433, 434, 438, 
471, 490 500, 512, 527, 530, 613, 621, 633, 634, 673, 
748, 750, 753-755, 757, 758, 762, 771, 784 

Felföldi László 795 
Felvinczi Takács Marianne 567 
Felvinczi Takács Zoltán 567 
Fenichel Sámuel 367, 554-558, 560, 561, 564, 575-578, 

586, 626, 635, 733 
Fényes Dezső 102 
Ferenc Lajos (Ladó) 810 
Ferencz Kornélia 216

Ferenczi Lukács 734 
Ferenczy Jolán 225 
Festetics család 699, 700, 707 
Festetics Rudolf 554, 560, 561, 564, 576, 586, 587, 735, 

771
Feszty Árpád 668, 683
Feulner, Adolf 176
Filep Antal 720
Filimon Aurél 409
Finály Sándor 212
Finsek (?) Ottó lásd Finsch Ottó
Finsch Ottó 497
Fitder Kamill 151, 362
Flesch Aladár 465, 519, 521, 522, 526-528, 533, 536 
Flórián Mária 240, 781 
Fogarasi Klára 729, 764, 765 
Földes László 26, 87, 88,140-143,146,158, 303,372, 

377,387, 632, 633, 757, 781, 786 
Földessy Edina 42, 446, 479 
Földessy Lászlóné 466 
Forgách Károly 481
Forrai Ibolya 611, 620, 621, 624, 630, 636, 638, 640, 

752
Fowler, Catherin 21, 38 
Főzy Vilma 595, 601, 606 
Franciscy József 762 
Frank, A. G. 481, 485 
Freud, Sigmund 569 
Frobenius, W. 555 
Fronsacq, Georges 418 
Fuchs Elemér 462 
Füiemile Ágnes 783, 785 
Fülep Jenő 526 
Fülep Lajos 273, 372, 375, 672 
N. Fülöp Katalin 49, 179, 191,196, 201, 203, 208, 225, 

236-242, 245, 247, 703 
Fülöp Ágnes 798, 799 
Fülöp Katalin lásd N. Fülöp Katalin 
Füssi Nagy 492
Fuszek Rudolf Géza 490-91 494-496, 502 503,

506
Füvessy Anikó 280, 284 
Füzes Endre 158, 311, 633

G a á l  J á n o s  7 83
H. Gabnay Ferenc 365, 386, 388
Gáborján Alice 233, 236,240, 242 353, 356, 471, 757
Gábriel András 630
Gábry György 824, 825
Gajdács Mátyásné 492
Galambos Zoltán 803



1020 Függelék

G alavics G éza  403 
G alvács G yörgy 445
G aray  Á kos 81, 88,138, 210, 213, 215, 364, 463, 668, 

610-672, 674, 675, 735, 738, 836 
G a ri Takács M argit 225, 229 
G á sp á r Sim on A ntal 632 
G au l K ároly 322 
G é c i M éhész  Sándor 283 
G e len c sé r Á gnes 825 
G erg e ly  F erenc  810 
G erg e ly  István 810 
G erg e ly  Pál 829, 834 
G erg e ly  Sándor 782, 785 
G erliczay  Irm a  367 
G illn in g  523 
G ilm an , B .J . 829 
G la tz  T ivadar 762, 763, 768 
G lü c k e r Tóbiás 409 
G ö b ö ly ö s  G yula 284 
G ö m b ö s  G yula 841
G ö n c z i F erenc  79, 85, 90, 300, 363, 365, 371, 386, 620, 

628, 668
G ö n d ö c s  B enedek 197
G ö n y ey  (É bner) Sándor lásd  G ön y ey  Sándor 
G ö n y ey  É b n e r Sándor lásd G ö n y ey  Sándor 
G ö n y ey  Sándor 26, 83, 102, 103, 105, 118,124,137, 144, 

154, 214-216, 219, 220, 222, 253, 254, 270, 271 276, 
302, 318,322, 348,349, 356, 370, 607, 621, 628, 631, 
633, 651, 668, 671, 677, 682, 717, 736, 741, 742, 746,
748, 750-752, 756, 758, 760, 762, 765, 769, 778-781, 
785, 794-796, 806-808

G rá fik  Im re  23, 25, 27, 29,131, 146, 159, 161 262 278, 
311,325, 353,356, 470, 703, 730 

G ra n a sz tó i P é te r 701, 777 
G reg u ss  János 683 
G ru b a u e r , A lfréd  555 
G rü n b a u m  81
G rü n b a u m  G yula 101, 171, 212, 268, 269, 301, 337, 367, 

368, 408, 607
G rü n b a u m  Vilmos 211, 463 
G rü n b e rg e r  Ignác 409 
G rü n b la tt  B enő 464
G ry n a e u s  Istvánná P app E m ília  232 627, 679
G u g itz , G ustav  403
G ulyás  Éva 416
G ulyás  G yula 781
G u ly ás  Istvánná 445
G ulyás  M átyás 409
G u ly ás  M iska 676
G u n d a  B éla 59-61, 83, 85,102-104,109-113,118,137, 

154,174, 221, 272 286, 302, 308, 318, 340,369,370,

410, 490, 491, 527, 570, 607, 613, 614, 624-626, 649, 
651, 717, 748, 750, 762-764, 771, 826

Gyalui Asztalos János 418
G yárfás G izella  457, 467
G yarm athy  Zsigáné 150, 197, 200, 205, 206, 734
G yarm athyné lásd  G y a rm a th y  Zsigáné
G yarm ati Ján o s  595, 601, 607, 608
G yökér István  682
G yörffy  A nna  745
G yörffy  G yörgy 745
G yörffy  G yörgyné R u itz  Izab e lla  49, 743, 745, 753, 

756, 757, 759, 760, 764, 774 
G yörffy  István  25, 29, 36, 43, 56, 58-60, 75, 81, 83, 88, 

89, 101-104, 106, 107,109, 110, 118, 123,133,137, 
138,153,157,172-174,185,192,208-211, 214-220, 
222-224,228,232, 233, 241, 245, 255, 267-271, 282, 
302,318,329, 336, 339, 367, 369, 370, 386, 407, 408, 
416, 425,460, 465, 468, 473, 525, 527, 611, 612, 627, 
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Malán Mihály 651 
Malatinszky Györgyné 457, 467 
Malinowski, Bronislav 568-570

Malonyay Dezső 84, 89,146, 205, 206, 211, 212, 337, 
356, 370 387, 406, 669, 670 

Mándoki László 88
Manga János 82-84, 86, 89, 90, 92, 139, 372, 416, 459, 

469, 618, 633, 750, 753, 754, 813, 822, 840, 842, 843 
Marjalaki Kis Lajos 745 
Márki Péter 271 
Márki Sándor 716 
Markovits Gyula 463 
Markovits Juszik 463
Márkus Mihály 61, 66, 83, 223, 228, 736, 748, 750, 753, 

762
Marosán Lajosné 49, 353, 672, 678, 682, 683
Martin György 798, 822, 824, 845
Mathia Károly 822
Mátrai László 23
Mátray Gábor 814, 835
Matulay Károly 365
Mátyás István (Mundruc) 810
Maugsch Nándor 197, 201
Max, Philipp 465
Mecsési Józsefné 472
Medgyes Éva 620, 654, 721, 722
Méhész Ferencz 336
Meiszner Imre 814
Melka Vince 668, 674, 675, 683, 685, 687, 689
Mendele Ferenc 674
Mendlik Oszkár 540
Menyhárt László 485
Mérten Károly 445
Messinger Jakab 408
Mészáros Gyula 211, 408, 448, 458, 525, 526, 532, 535 
Mezei József 763 
Miháltz Ákos 407 
Mikita Elek 408
Mikluho-Makláj, Nikolaj 555, 581 
Millisch 516 
Mirk László 630 
Misur György 492 
Mohay Tamás 766, 783 
Mojzer Miklós 410 
Mojzsics Dóra 236 
Moldován Domokos 278 
Molnár Antal 816, 836
Molnár Balázs 61, 63, 64, 84, 105, 110, 119,120,124, 

156-158,303,308, 319, 337, 617, 624, 633, 654, 718, 
720-725, 727, 736, 750, 754, 755, 757, 758, 761, 762 

Molnár Béla 409
Molnár Benő 531, 532, 534, 535, 538, 541, 763, 768,

774
Molnár István 795, 809, 810
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Molnár János 753
Molnár Mária 64, 86, 106, 157, 158,119, 216, 211, 304, 

305, 309,311,317,319, 320, 323, 353, 355,356,315, 
165, 782, 183 

Molnár Mihály 782 
Molnár Péter (Bursulán) 810 
Molnár Vilmos 630 
Molnár Vince 116 
Móra Ferenc 617, 621, 662 
Morelli Gusztáv 683 
Móricz Zsigmond 135, 145, 111 
Morvay Judit 33, 63, 64, 86, 106, 157,158,179, 

224-227, 274-278, 303, 304, 308-310, 313,317, 319, 
320, 323, 353, 355, 356, 315, 633, 755,161 

Sz. Morvay Judit lásd Morvay Judit 
Morvay Péter 64, 118,124, 156,158, 286, 316, 466, 613, 

611, 624, 628, 629, 631, 639, 651,149 
Mosinszkaja 453 
Muharay Elemér 631 
Müller Adolf 409 
Müller Jánosné 619 
Müller könyvkereskedő 408 
Müller Miklós 148 
Munkácsi Bernát 449, 450, 553 
Munkácsi Jenőné 450 
Munkácsy Mihály 338 
Münsterberger, W. 570 
Murányi Gyuláné 764

Nádasdy 699
Nádler Róbert 451
Nagics, Aga 461, 468
Nagy Czirok László 616, 611
Nagy Ferenc 810
Nagy Gábor 289,291
K. Nagy Gábor 215
Nagy Gyula 633
Nagy István 64
Nagy János 810
Nagy Mari 322
Nagy Miklós 169, 111
Nagy Péter 100
G. Nagy Piroska 529
K. Nagy Sándor 261
Nagy Sándorné 753
Nagy Zoltán 700
Nagy, Pablo 600, 606
Nagybákay Péter 277
Nagyházi Csaba lásd Nagyházy Csaba
Nagyházy Csaba 280, 286, 401, 411, 464
Nánási Tóth Lajos 614

Nécsey István 336, 615, 690 
Nemes Fél Erzsébet 111 
Nemes Mihály 56 
Nemes Zsigmond 64 
Nemeskéri János 771 
Nemeskéri Jánosné 151, 153 
Németh Imre 150 
Németh István 844 
Németh Lili 809
Némethné Fülöp Katalin lásd N. Fülöp Katalin 
Némethy Endre 135, 213, 458, 614-616, 624, 625, 651, 

655,150-153 
Nesnera Ödön 598, 606 
Neumann Ede 461, 463, 468 
Nikolics Béláné 751 
Nitsner Antal 212 
Nógrádi György 574 
Novák S. 611, 690

Nyáry Albert 80, 268, 338, 350, 364, 361, 409, 689
Nyáry Antal 677
Nyáry Jenő 193
Nyerges Julis 445
Nyitrai Dániel 616

Odor Emília 198
Oláh László lásd Oláh László Olivér 
Oláh László Olivér 601, 606 
Ónody L. 516, 519 
Orbán Balázs 163, 168 
Orbán Ferenc 445 
Orbán Samuné 435 
Orosz Endre 272 
Ország V. Mária 280, 281, 782 
Országh Mária lásd Ország V. Mária 
Ortutay Gyula 39, 156, 406, 619, 656, 611, 148,153, 

156, 820, 842 
Osztrcsil József 216, 460 
Oviedo, Gloria 597

Pach Ferenc 707
Pádár Miklós 87
Paksa Katalin 620, 814, 823
Paládi-Kovács Attila 146, 283, 313
Pálfy Gyula 795
Palkó Ilona 809
Páll Magda 284
Pallay Miklósné 164
Pálóczy Krisztina 813, 825
Palotay Gertrúd 201, 203, 208, 214, 216-219, 221 233, 

258,153, 194
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Panhaus 498
Pap (Pop) János 263, 264 
Pap Jenő 598, 606
Pápai Károly 448-452, 516, 517, 519, 553, 626, 635, 

733, 770
Pápay József 448, 452, 517, 519, 553
Papp Emília lásd Grynaeus Istvánná Papp Emília
Papp Istvánná 611
Papp János 607, 795-799, 801
Papp Simon 571, 572, 573
Paschen, Hans 499
Paszternák Károly 411, 419
Pásztor Márta 673
Pataky László 683
Patkó Imre 496
Paur József 466
Pávai István 813, 825, 828, 846, 847
Pázmán Ferenc 463, 468, 482 491, 492, 527
Pázmándi Sándor 284
Pearce, Susan 18
Pejtik Károly 794
Pereszlényi Mária 751
Persovics János 365
Pesovár Ernő 86, 822, 823, 824
Petercsák Tivadar 685
Pethe László 273
Petrik Lajos 264
Petrikovich Aladárné 408
Pilsudski lásd Pilsudski, Bronislav
Piisudski, Bronislav 526, 771
Piisudszki Broniszláv lásd Pilsudski, Bronislav
Pietsch Hermina 607
Pillár Éva 601, 606
Pintér József 64, 305
Pintér László 574
Pintér Sándor 200
Plihál Katalin 719
Plohn Illés 734
Plohn József 739, 763, 771
Pócs Éva 633
Pocsatkó Károly 408
Pogány Péter 627, 631
Polgárné 409
Pósa Jószeb 426
Povolny György 628, 637
Pozsony Ferenc 783
Prinz Gyula 525, 526, 532, 534
Probstner János 277
Progli Ferenc 810
Prokop Jenő 596, 606
Prokopovitsch Ottóné 540

Prónay Mihály 494 
Pulika Gizella 810 
Pulszky Károly 194, 195, 263 
Pungur Béla 829 
Purth Gyula 409 
Puskás Bernadett 407

Rác Verus 678
Racskay Miksa 676 
Rácz Ilona 817
Rácz István 607, 700, 766, 782 
Rácz Veronika 688 
Radics Ferenc 495
Raffay Anna 319, 372 624, 633, 796-799 
Rahoncz Ferenc 408 
Raj Tamásné 284 
Rajczy Mihály 270, 271, 275 
Rajeczky Benjamin 753, 813, 820-822, 827, 836, 842, 

843
I. Rákóczi Ferenc 246 
Rákóczi Izidor 829 
Rákóczi Jakab 829 
Rákosi Mátyás 243
Rassiga, Everett 536, 542, 574, 582, 584, 585, 600,

606
Rasskó Szilárd 486 
Rearick, Elisabeth 794,
Regensperger Ferenc 337 
Réger Endre 754, 762
Reguly Antal 23-25, 447-450, 452 514, 515, 553, 625, 

770, 826 
Reinitz Béla 816 
Reitzer 412
Rékai Miklós 299, 317, 783 
Rétay és Benedek 409 
Rétki Zsigmond 486 
Révai Ferenc 493
Ribényi Antal 365, 485, 539, 597, 733 
Rincsen 531
Róheim Géza 46, 387, 569, 570, 574 ,577,580, 587, 

661, 664, 837 
Román Anna 411 
Román János 273, 274
Römer Flóris 29, 52 75, 99,100,136,192-196, 249, 

250,262, 263, 300, 336, 360, 367, 470, 472 
Romsics Ilona 809 
Romváriné Kutas Eszter 419 
Róna Gyula 809 
Róna, Harry W. 498 
Rónai András 720 
Rónay Károly 829
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Rosenstingel József 409 
Rosner, Géza de 601, 606 
Rosonovszky Frigyes 539 
Rosti Pál 596 
Rózner Lipót 266 
Rózsa István 445 
Rózsa Kálmán 445 
Rudnay Lajos 468
Rudnyánszky István 282, 411, 412, 461, 492, 502 
Rudolf trónörökös 481
Ruitz Izabella lásd Györffy Györgyné Ruitz Izabella 
Rupprecht 154

Sáfrány György 810
Sáfrány Zsuzsa 64, 15, 88, 98, 101,108, 320, 611
Sáfrány Zsuzsanna lásd Sáfrány Zsuzsa
Sági János 212, 331
Sahm Imre 268
Sajnovics János 441
Sajó István 213, 218
Salgo, Nicolas M. 601, 603, 606
Sandl-Buchers 406
Sándor Ildikó 635
Sándor István 23, 25, 416, 822, 843
Sántha Ágoston 810
Sárkány Mihály 49, 492 503
Sarosácz György 221, 219
Sárosi Bálint 411, 823, 828, 845
Sárváry Jakab 192
Schabinsky 134
Scheiber Sándor 268
Schembera, Curt 491
Schiffer, Michael 11
Schijrer, H. 491
Schlachta Anikó 191
Schlesinger Lajos 596, 606
Schmidt Tibold 57, 80, 98, 211, 361, 319, 386,138
Schmidt Tibolt lásd Schmidt Tibold
Schnitzer, Edouard lásd Emin pasa
Schöberl Magda 673, 675
Schoeller Miksa 486, 481, 492
Schrüver, H. (?) 491
Schubert Antal 484
Schubert Ernő 465
Schwerer János 76
Schwindt, Theodor 456
Sebestyén Ádám 632, 635
Sebestyén Gyula 14, 23, 38, 19, 100, 205, 210, 211, 213, 

336,331,363, 361, 406, 611, 611, 626, 621, 636, 662, 
138, 832, 833, 836, 841 

Sebestyén Károly 364

Cs. Sebestyén Károly 66, 155, 113,114,116, 210, 621, 
628, 668, 618, 619,180 

Sebestyén Lajos 276 
Sebő Ferenc 834, 851 
Sebők Samu 367, 736 
Segy, Ladislas lásd Szécsi László 
Selmeczi Kovács Attila 22,23, 25,29, 65, 67, 433, 664, 

165
Semayer Vilibáld 22,25, 32, 33, 38, 54, 56, 57, 62 76, 

82,100,131,152 153,111,114, 202 201,208, 
210-213,222 266,269, 301, 318,336,362-364, 
361-369,386, 401, 450, 451, 458, 480, 482, 484, 486, 
481, 498, 518-521, 526 521, 551, 564, 566, 516 511, 
581, 589, 590, 601, 651, 662, 663, 610, 611, 683,115, 
116 723,131,136-139, 148,110,111, 815, 831, 832, 
840, 841

Seprődi János 835-838
Seres András 675
Sergő Erzsébet 273, 279, 280, 633
Serly Lajos 830
Sesztalov, Juvan 454
Simon Imola 621, 679
Skultéti András 336
Sochán Pál 134,139, 111
Sólymos Ede 124, 388, 633,154,155,198
Solymossy Sándor 38, 738
Sommer Alajos 521
Soós Sándor 416
Soproni Olivér 276
Sőregi János 145
Spitzer Mór 81, 85, 301, 365, 366, 408
Steiner Mór 101, 336
Stemlerné Balogh Ilona 164
Stercula Jenő 409, 421, 428
Stocking, George W. 12
Stoll Ernő 365-361
Stolp Ferenc 409, 464
Storno család 468
Stuber György 182
Sugár József 409
Sulán Béla 753
Susztek Ferenc 810

S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  25, 282
Szabadszállásy János 131
Szabó Imre 364, 368
Szabó István 809
Szabó Kálmán 123
Szabó Klára 198
Szabó Lajosné Kajus Klára 809
Szabó Mátyás 62 319



Szabó Sándor 810 
Szabó T. Attila 222, 269 
Szabó Zoltán lásd G. Szabó Zoltán 
G. Szabó Zoltán 149,159, 766, 783 
Szabolcsi Bence 820
Szacsvay Éva 65, 236, 238-240, 283, 315, 377, 387, 403, 

410, 418, 419, 783, 801 
Szádeczky Lajos 329, 330 
Szakály István 796, 799 
Szalay Emőke lásd P. Szalay Emőke 
P. Szalay Emőke 281, 284 
Szalay Imre 197, 339, 486-488, 831, 832 
Szalay Zoltán 753 
Szánthai 483, 496 
Szanyi Mária 279 
Szarvas Zsuzsa 703 
Szász Gyula 408 
Szász Károly 422 
Szász Zoltánná 191 
Szász-Coburg herceg 573 
Szathmári Papp Károly 764 
Szatmári Károly 751 
Szávay Edit 492, 763 
Széchenyi 699 
Széchenyi Béla 481, 516 
Széchenyi László 599, 606 
Szécsi László 491 
Szedlárik Istvánné 197 
Szedlárikné 51, 263, 335 
Székely Aladár 771 
Szemkeő Endre 23, 24, 649, 715 
Szemlér Mihály 669
Szendrcy Ákos 26, 254, 359, 369, 371-373, 379, 381, 

382, 388, 496, 613-615, 617, 624-626, 628, 649, 651, 
654, 664, 681, 719, 720, 742, 748, 750, 754, 755, 757, 
777

Szendrey Júlia 246 
Szendrey Zsigmond 614, 628, 630 
Szenger Ede 595, 596, 606 
Szentgyörgyi István 210 
Szentirtnay László 275, 278 
Szentmihályi Imre 633 
Szentpétery Pál 424, 425 
Sziget I. 734 
Szigethy István 671 
Szilády Zoltán 408 
Szilágyi György 275 
Szilágyi Ilona 676
Szilágyi Miklós 25, 29, 49, 61 64, 97,107,111,112,115, 

118, 126,128,153, 344, 353, 621, 740-743 
Szilárdfy Zoltán 404, 411, 418

Szinte Gábor 365, 674, 675, 689, 735 
Szinyei-Merse Jenő 820 
Sziráki Józsi 201
Szmik Antal 215, 216, 220, 408, 409
Szmil Antal 460, 461, 465
Szofir Helén 409
Szojka Emese 236, 766
Szöllősy Kálmán 747, 762, 771
Szolnoky Lajos 51, 64, 84, 88, 106, 156,158, 303, 313,

319, 320, 336, 337, 342, 348, 349, 351, 353, 375, 469, 
473, 613, 633, 754, 755, 761

Szőts István 796, 797, 798, 799 
Sztankó Gyula 830 
Sztanó Pál 823, 843, 844
Sztripszky Hiador 57, 81, 100, 101, 123,133,137, 144, 

174,210,268, 318, 337, 339, 340, 364,367, 407, 408, 
421, 423, 738 

Szűcs Alexandra 359, 389 
Szűcs Sándor 657
Szuhay Péter 64, 88, 107, 110, 179, 283, 305, 320, 353, 

375, 418, 765, 766, 782, 785, 801 
Szűrik Antal 342

Tagán Galimdsán 61, 105, 254, 272, 318, 370 472, 527, 
528, 628, 635, 717, 727, 748-750, 758 

Takács Gari Margit lásd Gari Takács Margit 
Takács Lajos 10, 26, 28, 60, 62-68, 71,124, 232, 319,

320, 471, 754, 755, 762 
Tálasi István 60, 330, 634 
Tamás Domokos 810 
Tamás Kata 769
Tangl Harald 506 
Tankó Anna 810 
Tankó Juci 232 
Tankó Károly (Kató) 810 
Tantos János 668 
Tarczai György 386
Tari János 285, 601, 608, 764, 765, 793, 796- 801, 803 
Tari Lujza 823 
Tarr Ilona 236, 242
Tasnádi Kubacska lásd Tasnádi Kubacska András
Tasnádi Kubacska András 528
Tasnádi Zsuzsanna 667
Taylor, Sir Edward B, 14
Tegner, Luis 467
Telegdy Árpád 674, 675, 689, 690
Teleki Pál 157, 629, 716, 720, 841
Teleki Samu lásd Teleki Sámuel
Teleki Sámuel 26, 481, 486-488, 491 495, 502, 538,

539, 597, 733 
Teller János 408
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Térey 424
Teszik Károly 528
Thanhoffer Lajos 506
Thomé atya 488
Timaffy László 146
Timkó György 386
Timkó Imre 364, 735
Tófalvi Zoltán 281
Tőkés Béla 749
Toldy Ferenc 447
Tolnai Vilmos 101, 676
Tomisa Ilona 405
Tömörkény István 337, 662
Torday Emil 26, 488, 489, 49Z 494-496, 502, 526, 735
Tornyai Mária 405
Török Aurél 32
Török Károly 445
Tóth Bálint 278
Tóth Ferenc 700
S. Tóth Imre 445
Tóth István 810
Tóth János 740
Tóth Jenő 409, 525, 527
Tóth Margit 823, 824, 843
Tóth Péter 803
Trisznya József 682
Trojanovics, Sima 462
Tüdős Klára 240
Tüskés Gábor 405

Újváriné Kerékgyártó Adrien lásd Újváriné 
Kerékgyártó Adrienne 

Újváriné Kerékgyártó Adrienne 222, 621 
Ujváry Zoltán 281, 802 
Umling 419
Undi Mária lásd Undi Mariska 
Undi Mariska 56, 216, 338, 668, 670, 672, 674, 675, 685, 

689, 690
Undi S. Mariska lásd Undi Mariska 
Urbach Zsuzsa 403

Vadas Ernő 747. 762, 771 
Vágó Pál 683 
Vajda Judit 617
Vajda László 14,23, 61, 500-501 626 
Vajda Tibor 813
Vajkai Aurél 101 308, 674, 750, 761, 762 
Vajkay Zsófia 601, 606 
Vámbéry Ármin 527 
Vámszer Géza 668 
Van Hayek 562, 563, 588

Vankó Imréné Dudás Juli 671, 673, 675, 677, 678, 685, 
688, 752

Vankó Margit 678, 688 
Varga Gyurka János 810 
Varga László 445
Varga Marianna 224, 226, 229, 233, 240 
Varga Zsuzsa 359, 377, 403-405, 407, 410, 411, 417 
Vargha Gyula 834, 835
Vargha László 35, 97, 155, 158, 473, 613, 615, 616, 628, 

637, 652, 718-720, 754, 756 
Vargha Zoltán 835
Vargyas Gábor 553, 571, 601, 763, 782, 786 
Vargyas Lajos 657, 820-822, 824, 827, 841, 844, 848, 

849
Varjas Béla 617, 719 
Varró István 470 
Varsányi Péter 262, 263 
Várszegi Károly 607, 782 
Vas Áron 269, 278 
Vas Géza 784 
Vas János 700 
Vass Lajos 820 
Vastagh György 668 
Vaszary Kolos 78 
Vászolyi Erik 453 
Vécsey István 336 
Végh Bálint 627 
Végh Olivér 279
Verebélyi Károly Sándor 568, 573, 577, 580
Verebélyi Kincső 677, 783
Veres Péter 106
Veress Ferenc 764, 768
Veress Gábor 836
Veress Sándor 817-819, 842
Vértes László 466, 495, 496, 50Z 531, 574, 584
Vértes Lászlóné 495
Vidacs Bea 487, 488, 503
Vidák István 322
Vikár Béla 200,361, 455,456, 665, 733, 824, 826, 

829-838, 841, 847 
Vikár Béláné 326, 336 
Vikár László 454 
Vikár Márton 832 
Vimláti László 574
Vincze István 24, 60, 62, 63, 65, 66, 97, 47Z 757, 810 
Viski Károly 26, 36, 60, 61, 75, 82, 83, 85,102,109,118, 

137,144,154,157, 17Z 174-177,214-217, 268, 270, 
271, 308,337, 369, 370, 409, 627, 670, 676, 677, 682, 
683, 740-742 746, 748, 751, 780, 827 

Vojnich Oszkár 469, 482, 489, 525, 526, 528, 538, 540, 
542, 562, 749
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V olf G yörgy 830
V olly István  371, 416, 818, 833, 839, 842 
V örös K álm án 734 
V örösváry  F e ren c  284, 407, 411 
V o tin  Jó zse f 502

W ahle, C. 597, 603, 606 
W arth a  V ince 264, 213, 216 
W ass G yörgy 630 
W ein ern é  Vajda J u d i t  599  
W ersény i R óza 56, 364, 365, 459 
W ichm ann , Yrjö 831 
W iegelm ann , G ü n te r  305 
W ie n e r  T ib o r 316 
W ilh ab er R ó b ert 466 
W ilhe lm  G ábor 27, 511 
W im m er Je n ő  409 
W in te r E rzséb e t 166 
W in te rn itz  A nta l 486 
W lassics G yula 830, 831 
W ohlgem uth  K ároly  464, 559 
W olf 689
W olgem uth  K ároly  lásd  W oh lgem uth  K ároly 
W u ttk e  K ároly 676

Xántus János 22, 25,29, 30, 34, 52,15-11, 90, 99,100, 
131,132,136,150,167,168,111, 192-198, 249, 262, 
264, 300, 318,326, 335, 336, 339, 360 361,361, 448, 
459, 410, 412, 482, 486, 493, 514-516, 518, 519, 521, 
523, 533-536, 538, 539, 542, 563, 595, 599, 606, 616, 
625, 635, 652, 661, 662, 664, 665, 668, 616,115,123, 
129, 730, 756, 813, 826

Zádor István 687
Z á h e r  M ihály 810 
Z akariás A ttila  615 
Z b o ray  E rn ő  538, 540, 542 
Z ec h m e is te r  H ugó 484, 492 
Z e le sn y  K ároly  140 
Z e rk u la  Ján o s  810 
Z ichy  István  82, 612, 668, 690 
Z ichy  J e n ő  52, 210 341, 361, 450-453, 482, 493, 511, 

519, 520-523, 525, 526, 532, 534, 535, 540, 553, 566, 
568, 584, 616,115,132,135, 111, 826 

Z in ie l K atalin  336, 461 
Z o lta i Lajos 626, 145 
Z ólyom i Jó zse f 700, 704

Zsigri M and 678, 688



16. szám ú  fü g g e lék . F ö ld ra jz in év -m u ta tó

Abádszalók 86
Abaúj megye 93, 94, 790 
Abaújdevecser 63
Abaúj-Torna megye 72, 164, 187, 203, 253, 254, 315,

318, 384, 397, 636, 646, 647, 695, 746, 809, 810 
Abesszínia 480 
Abod 782, 801 
Accra 485 
Acsalag 153 
Ádámos 410, 414 
Adelaide 567, 569, 570 
Aden 589
Admiralitás-szigetek 561, 566, 577, 556 
Adony 63
Afrika 13,27. 35, 41 87, 625, 626, 646, 676, 682, 733,

735, 782, 786, 791, 827 
Ágostyán 708 
Aitape 557, 563, 567 
Ajak 223, 231, 238 
Alaszka 562
Albánia 461, 467, 468, 648, 781 
Alcsút 276 
Al-Duna 130, 647 
Alexandria 482, 494 
Alexishafen 573
Alföld 53, 55, 57, 59, 61. 62, 80, 82, 85, 86,88, 90, 91, 93, 

95,121, 130,137,138,144, 145, 153,164, 196, 206, 
209, 211, 218, 257, 258, 267, 271, 304, 315, 347, 349, 
350, 353, 369, 372 384, 385, 414, 416, 417, 433, 627, 
634, 647, 699, 745, 761, 785, 786, 830 

Algéria 480, 481, 791 
Algyő 120, 130 
Alice Springs 569 
Ali-sziget 557 
Alkalocsa lásd Alsókalocsa 
Alpár 130, 323 
Alsóbodok 759 
Alsóesztergály 709 
Alsófehér lásd Alsó-Fehér megye 
Alsó-Fehér megye 72 93, 95,100, 164,187, 397, 408, 

646, 695, 810 
Alsógalla 709 
Alsójára 272 
Alsókalocsa 422, 423 
Alsónyék 323, 375 
Alsópáhok 757 
Alsószentmárton 226, 230 
Alsózsid 708

Altaj 531, 760 
Alvinc 280,283 
Amazónia 601, 602 
Ambunti 572
Amerika 14,15,17, 25, 27, 35, 315, 646, 676, 682, 747, 

791
Amerikai Egyesült Államok 175, 595, 600, 601, 603, 

606, 607, 715, 794, 820 
Amur folyó 626
Amur-vidék 522, 523, 524, 526, 531, 532 535, 537 
Anatólia 628, 727 
Angiel-sziget 557 
Angkor 567
Anglia 13, 466, 747, 750, 791 
Angola 481, 486 
Angoram 572 
Angorum lásd Angoram 
Apáca 709
Apátfalva 130, 289, 748 
Apatin 130
Arábia 515, 559, 560, 729
Arad 79, 338, 350, 364, 695
Arad megye 93, 95,164,187, 315,397, 646, 710 771
Arak 377
Aranyosszék 361, 825 
Aranypart 498
Argentína 596, 597, 598, 602, 606
Arguni-öböl 571
Arkansas 676
Arles 466
Arnhem-föld 574
Ároktő 63
Aru-szigetek 538
Árva megye 51, 52, 77, 93, 94,100, 164,187, 269, 315, 

347,397, 409, 427, 636, 646, 676, 687, 695, 790 
Astrolabe-öböl 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 576, 

577,578, 579, 580, 581, 584, 586 
Aszaló 63
Aszód 79,137,144, 266, 740, 807 
Asztrahany 450
Átány 33, 66,147, 149, 157, 161, 176, 225, 226, 244, 288, 

310,334, 417, 433, 434, 435,436, 437, 438, 439, 440, 
441, 442, 618, 705, 757,758,759 

Ausztrália 27,35, 46, 554, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 
569,572  574, 589, 648, 676, 791 

Ausztria 464, 465, 648, 763, 791, 801 
Ayers Rock 569 .
Ázsia 87,35, 646, 716, 729,730,735, 763, 826



1032 Függelék

Bábony 751
Bács megye 233, 799

B ács-B odrog megye 51, 52, 12, 93, 95,137,164,187, 
193, 200, 315, 318, 365, 397, 408, 636, 646, 659, 695, 
757,766

Bács-B odrogh lásd B ács-B odrog  m egye 
B ácsbodrogm egye lásd  B ács-B odrog  megye 
B ácska 629, 635, 647
B ács-K iskun megye 93, 95, 164, 187, 628, 806
B ácsm egye lásd Bács m egye  343, 348
B adacsony 611, 622, 647
B adacsonytom aj 611
B ag 140, 319, 806, 807
B aglad  64, 32Z 323
B agonya 742
Baj 709
B aja 124, 232, 268, 275, 282, 365, 366, 367, 384, 388, 

416, 635, 656, 755 
B ajm óc 249 
B ajm ócz lásd Bajmóc 
B ajna  621, 703 
B akabánya 268, 742 
B akó  398 
B akony  80, 647
Balassagyarm at 102, 416, 419, 700, 708, 743, 840
B ala to n  113,121, 128, 130, 133, 306, 365, 731, 770
B ala to n  környéke 61
B ala to n  m ellék 130, 337, 647
B ala to n  vidéke 361
B alatonalm ád i 743
B alaton-fe lv idék  159, 181
B alatonszem es 386
B alatonszepezd  627
B alkán  340, 467, 470, 471, 648
B álványosváralja 751
B án á t 196, 647
B ánffyhunyad  146, 150, 169, 197, 199, 205, 265, 276, 

280, 282 346, 412 690, 734 
B ánffy -H unyad  lásd B án ffyhunyad  
B án h id a  708 
B á n h o rv á t 811 
B án k  226 
B ankfalu  629
B aran y a  megye 72 82, 93, 94, 102, 103,109, 139, 145, 

164, 187,193,194,212,230, 233,275,315, 322,366, 
370, 372 375,384,385, 397, 409, 411, 425, 614, 629, 
635, 636, 646, 656, 659, 695, 710, 741, 759, 766, 785, 
790, 810 

B arcaság  647 
B arcaú jfalu  263 
B arcs 76

B arkók fö ld je  647
Bars m egye 72 77, 81, 93, 94, 100,164,187, 315, 365, 

367, 397, 408, 628, 646, 695, 790 
B ártfa  197,201, 409, 413, 415 
B askírfö ld  525, 528 
Baskó 104 
B áta 64 
B atanovci 469 
Batavia 589 
B attonya 708 
Bazsi 64, 305, 310 
B eaconsfield  801
Bécs 14, 29, 30. 52 75, 76. 81, 99. 101,131,132,192 193, 

194,195,199, 259,260,264, 300, 336, 362, 403, 465,
726, 729, 730, 750, 762, 765, 768, 796, 815, 826 

Becsvölgye 63 
B éd 759 
Békés 343, 659
B ékés m egye 60, 72 79, 82, 83, 93, 95,164,187,211, 

315, 323, 365, 384,397, 635, 636, 646, 695, 704, 710, 
723, 725, 743, 757, 759, 790, 799 

B ékéscsaba 86, 167, 197, 206, 338, 408, 414, 418, 744 
B élabánya 421 
B éld 268 
B eled 356
B elényes 268, 709, 742 
B elényessonkolyos 742 
B elényesújlak 742 
B elezna  K arto csk a  472 
Belga K ongó  506 
B elgium  377, 648 
B elgrád 460, 743 
B elicza 717, 718, 719 
B elovár-K örös m egye 398, 646 
Bércéi 808 
B ereck 266, 269
B ereg m egye 56, 72, 83, 93, 95, 130, 164,187, 315, 318, 

397, 410, 628, 636, 646, 695, 744 
B erencsfalu  742 
B ereszte lke  426 
B erettyóú jfa lu  743
B erlin  32, 36,104,147,199, 497, 731, 733, 815 
B erlinhafen  557, 558, 559, 560 
B ernece  101, 103, 742 
B ernecebará ti 319, 372 
Besenyő 99
B esenyő te lek  64, 107, 236, 237, 248, 282 305, 320, 322, 

621, 635, 703 
B eszterce 193, 730 
B eszterce m egye 790 
B esztercebánya 199, 413
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B esz te rcenaszód  lásd B esz tece-N aszód  m egye 
B esz te rce-N aszód  m egye 61, 12, 84, 93, 95,160, 164,

173,187, 286, 315, 340, 391, 410, 636, 646, 695,150 
B esz te rcenaszód  m egye lásd  B eszterce-N aszód  m egye 
B esz te rcze  lásd Beszterce

B ihar m egye 61, 12, 82, 93, 95, 108, 154,164, 187, 209, 
211,216, 315, 322, 365,384,391, 409, 635, 636, 646, 
695,110,123,125,143, 744, 755,159 

B ihard ió szeg  57 
B ikfalva 81 
B ikszád 266 
B ilib ili-sziget 557 
B inche  371 
B in tu n i Isthm us 574
B ism arck-szigetek 559, 560, 561 562, 563, 566 
B isztra  421, 422 
B lu m en  fo lyó  511 
B o d m é r 757
B o d o n y  63, 119, 221, 319, 322, 618,
B odro g k e re sz tú r 86, 315 
B od ro g k ö z  130, 216, 322, 641 
B ódva-völgy  641 
B ogács 215,159,
B ogad jim  lásd  Bőm 
B ogárte lke  5 6 ,286, 689,
B o g d án d  629,151
B ogia-v idék  559
B og lá r 709
B ogyiszló  130, 131
B o k h ara  521
B ö köd  708
B o ld o g  672, 194
B oldogasszonyfa  82
B oldva-völgy 60, 61, 303, 308, 310
B olív ia  596, 598, 601, 606, 607
B őm  555, 557, 581
B om berai-fé lsziget 511
B o ngu  555, 557

B onyhád  139
B o rd eau x  418
B orgó  212
B o rn e ó  514, 515, 516, 518, 519, 535, 538, 539, 540, 541, 

561, 510, 129,135 
B orsa-völgy 308, 311
B o rso d  m egye 72, 77, 82, 90 93, 94,164,182,187, 200, 

233,213, 303,304, 315, 318,321 336,369, 391, 614, 
615, 629, 635, 636, 646, 690, 695,110,135,141, 143, 
146, 748, 757, 759, 761, 766,110 185,190 806, 801, 830 

B orsod-A baú j-Z em plén  m egye 145 
B o rsodnádasd  64,141 
B o rszék  9 9 ,318, 335

B oszn ia  93, 461, 626, 163 
B otpa lád  86, 144,216, 356, 314 
B oz 109 
B o zen  464 
B 6150
B ödcháza  811 
Bölcske 345 
B örvely  130
B örzsöny  hegység 86, 140 
B ősárkány  63, 323 
Brassó 263, 266, 280, 464, 646, 695 
Brassó m egye 93, 95,164,169, 187, 200, 210, 315, 391, 

831
B razília  481, 595, 591, 602, 606, 601, 616, 801
B reznóbánya  193
B reznó-B ánya lásd B reznóbánya
B rit In d ia  749
B rit K elet-A frika 481
B rit Ú j-G uinea  565, 566
B rü n n  259, 260
B rüsszel 146
Bucsac 464
B uda 386
B udaörs782
B udapest 2 6  30 48,12, 93, 95,103,130,156,164, 194, 

196,197,199, 211215,226, 235, 241,259,260,264, 
281, 284, 320, 322, 330, 335, 336, 342, 346, 349, 350, 
351, 365, 375, 385, 405, 409, 418, 423, 424,433, 634, 
646 651, 688,130,165,185, 810, 829, 840, 841 

B ugac 144, 641, 795, 806 
B u iten zo rg  558, 729 
B uják 236,238,185,194, 806, 807 
B ukarest 143, 761, 819, 839, 841 
B ukovina 103,139, 215, 226, 232, 251, 258, 312, 463, 

464, 616, 611, 634, 635, 638, 648,191, 842, 844 
B ulgária  81, 461, 461, 468, 469, 413, 648, 142, 763, 791 
B urgen land  420, 421, 111 
B urm a 532 

B uzsák 83,219, 809,
B üdszen tm ihály  201, 143, 159 
B ükk 80
B ükk hegység 641, 755,
B ükkszen tkeresz t 104 
B ürüs 237

Cap Vogel-félszíget 572

C artago  lásd  K arthago  
C auca fo lyó  597
C egléd  699, 700, 701, 702, 704,108 
C elebe  538 
C elebesz  570
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Ceylon 515, 520, 521. 522, 525, 526, 530, 535, 567,129
Chambri-tó 512
Chatam-sziget 563, 588
Chiapas 601
Chicago 240,135, 111,
Chiem-See 465
Chile 596, 601, 601 606
Cigánd 143, 801
Ciprus 461
Cloppenburg 282
Cófalva 238
Colombo 567, 589
Comore-szigetcsoport 484
Cook-szigetek 561, 562
Costa Rica 597, 600, 601, 605, 606, 601

Csaca 81, 367, 368 
Csáktornya 335
Csákvár 273, 276, 277, 279, 338, 108 
Csallóköz 641 
Csamburi lásd Chambri-tó
Csanád megye 72 93, 95, 164, 181, 315, 384, 385, 391, 

646, 695,110 
Csány 62 
Császár 108 
Csehország 459, 191,
Csehovia 572
Csehszlovákia 500, 648,111 
Csendes-óceán 735 
Csepel-sziget 629 
Cserehát 641 
Cserépfalu 88, 211 
Cserépváralja 215 
Csertai Duna-ág 641 
Cserhát 236 
Cserhátsurány 231 
Cserszegtomaj 108 
Csesztve 708 
Csicsó 757
Csík 281, 628, 646, 695
Csík megye 79, 81, 93, 95, 99, 131,164,169,181, 214, 

216, 315, 385, 391,110,150,185,190 809, 810 
Csíkmenaság 629, 630, 673, 757,
Csíkpálfalva 810 
Csíksomlyó 146,183 
Csíkszentimre 735 
Csíkszentsimon 212 
Csíkszenttamás 809 
Csíkszereda 615 
Csitár 709 
Csókkeresz 401

Csokonya 76 81, 90, 264 
Csokonyafalu 76 
Csongrád 130, 200, 318
Csongrád megye 51, 72 79, 85, 91, 93, 95, 130, 140, 145, 

164,110,182,181, 315, 322, 323, 341, 391, 409, 635, 
636, 646, 676 695,110,143,141,190 

Csorna 156, 268, 323, 140 
Csököly 202, 216, 230, 214,141,
Csővár 236,238 239

Dacsólam 142
Dad 709 
Dalja 461 
Dalmácia 462 
Dálnok 149 
Damara-föld 484 
Damos 146
Dánia 461, 648, 163, 191 
Daróc 138 
Darufalva 100 
Deanville 194
Debrecen 76, 82,103, 123, 141, 111, 192, 193, 218, 228, 

261, 218 284, 349, 350, 351, 384, 405, 409, 616, 100, 
104, 108,134, 138,139, 140, 142,143, 146, 801, 839 

Debrek 689
Decs 153, 225,226, 231, 266, 268, 351,104,108,141, 

151
Dédes 759 
Dejtár 708, 709
Dél-Afrika 484, 485, 500, 505, 506, 141 
Dél-Amerika 500, 676, 134, 163, 166, 182 
Delatyu Nadvorna 412 
Dél-Baranya 416
Dél-Dunántúl 90 ,145, 158, 385, 416
Dél-Európa 57
Déleurópa lásd Dél-Európa
Délkelet-Afrika 733
Délkelet-Ázsia 625
Dél-Magyarország 348, 416
Délmagyarország lásd Dél-Magyarország
Délnyugat-Afrika 505
Délnyugat-Dunántúl 159
Délvidék 635
Demjanka 450
Demjanszkoje 450
Derecske 708
Dernő 629
Derzstomaj 757
Dés 266,280
Désháza 272
Détár 709
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Detmold 282 
Déva 364
Dévaványa 62, 86, 88 
Devecser 76, 749 
Diósad 56 
Diósgyőr 708 
Diósjenő 232, 748,
Divény-Oroszi 708
Dluha 347
Doborgaz 709
Dobrudzsa 715, 743
Domaháza 84,110, 748
Dombrád 64, 130, 320
Domokos 104
Döbörhegy 709
Döbrököz 238
Dór 273,279,280, 811
Döröskc 709
Drágánfalva 742
Drávapalkonya 425
Drávaszög 220, 647
Dráva-vidék 335
Drégelypalánk 81, 742
Drohobic 464
Duna 130, 133, 193, 416, 742
Duna mente 224, 227, 236
Duna-völgy 720
Dunabogdány 240, 411, 416, 429
Dunaföldvár 193, 278
Dunakanyar 647
Dunántúl 57, 58, 82 85, 86, 90 93, 94,130 180, 193, 

194, 196, 202, 206, 207, 215, 216, 226, 250, 262, 266, 
271,273, 311, 315, 350 353,372, 374, 384, 409, 413, 
416, 623, 635, 699, 704, 735, 761. 766, 785, 786, 837, 
839, 841, 842

Dunapataj 64, 86, 87, 91,130,156, 227, 276 303, 319, 
321 374, 416, 757

Duna-Tisza köze 88, 130, 158, 374, 647 
Dusafalva 268 
Dusnok 274 
Düsseldorf 282

E c u a d o r  601, 606, 607
Ecsedi láp 130, 647
Eger 343, 405, 411, 740, 742, 759
Égerhát 272
Egervár 709
Egregy 708
Egyesült Államok lásd Amerikai Egyesült Államok 
Egyházaskozár 759 
Egyházmarót 742

Egyiptom 481, 482, 492, 493, 498, 515, 567, 729, 791, 
824

El Salvador 607 
Elefántcsontpart 501 
Elő-Ázsia 57 
Előázsia lásd Elő-Ázsia 
Elő-India 735 
Elszász 418 
Énlaka 833 
Enneberg 464 
Enying 709 
Eperjes 364 
Ercsény 335 
Érd 615
Erdély 52, 57, 56 62. 80 87, 90 93, 95,123,130,138, 

140,164,170 180, 193,202 211, 218, 222, 224, 226, 
236, 257, 258,262,263,269,270 271, 272 279,280, 
281, 284, 301, 304, 311, 315, 375, 385, 409, 415, 416, 
420, 463, 630, 635, 647, 675, 682, 684, 689, 727, 734, 
735, 738, 750, 756, 766, 781, 783, 784, 785, 786, 795, 
837, 843, 845, 847 

Erdélyi Havasok 76 
Erdélyi Nagyfejedelemség 726 
Erdőbénye 807 
Erdőhát 647 
Erdővidék 647 
Erima 555, 557 
Érmellék 647
Érsekcsanád 226, 230,231, 375, 757, 759 
Érsekújvár 268
Érsekvadkert 238, 708, 806, 807 
Észak-Afrika 412 485, 486, 733 
Észak-Amerika 13,16, 562, 566, 567, 676, 763 
Észak-Amerikai Egyesült Államok lásd Amerikai 

Egyesült Államok 
Észak-Dunántúl 145 
Észak-Erdély 750 
Észak-Európa 57 
Északi-középhegység 801 
Észak-Karolina 684 
Északkeleti-Kárpátok 684 
Északkelet-Magyarország 77, 408, 415, 416 
Észak-Magyarország 77, 145, 164, 351 
Északnyugat-Szibéria 733 
Esztergom 193, 409
Esztergom megye 72 93, 94,164, 187,315, 397, 646, 

695
Észtország 455, 648 
Etiópia 492 676 684 
Eurázsia 760
Európa 15,16,30, 48, 57, 87,169,173,180,192 195,
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197,261, 281, 411, 41Z 613, 635, 648, 676, 684, 716, 
723, 732, 744. 763, 791, 815, 821, 827, 828, 833 

Exchequer-szigetek 566

F .  T i s z o v n y i k o v  708 
Fadd 64,177, 227, 343,
Farkasfa 273 
Fazekaszsaluzsány 199 
Fehér megye 322 
Fehéroroszország 472
Fejér megye 72 93, 94, 164, 187, 193, 236, 315, 397,

636, 646, 695, 710, 742, 746, 757, 759, 790 
Fekete-Körös völgye 101, 209, 210, 217, 268, 339, 742 
Félegyháza lásd Kiskunfélegyháza 
Felföld 57, 86, 90, 130, 193, 209, 218, 250, 257, 258, 374 
Felsőapsa 422 
Felsőcsernáton 709 
Felsőesztergály 708 
Felsőgalla 708
Felső-Magyarország 271, 278, 367, 376, 385
Felső-Nílus 481
Felsösegesd 80
Felsőszárazvölgy 647
Felsöszölnök 319
Felső-Tisza mente 614
Felső-Tisza vidék 90, 268, 276
Felső-Tisza völgy 100
Felsőtóti 100
Felsővidra 99,111
Felsőzászló 269
Felvidék 52, 88, 90, 103, 130, 137,164, 269, 272, 284,

351, 406, 408, 409, 411, 413, 415, 416, 635, 675, 676,
733, 735, 750, 761 

Fertő melléke 51 
Fertő vidéke 322 
Fertő-tó 127,130, 647
Fidzsi-szigetek 561, 562, 566, 567, 568, 588, 589 
Filippopolisz 742 
Finisterre-hegység 555
Finnország 340, 447, 450, 455, 456, 457, 614, 625, 626, 

648, 649, 676, 735, 763, 766, 791, 831 
Finschhafen 558, 560 
Fiume 554, 563 
Fiumei öböl 386 
Fiume város és kerülete 398 
Fiume megye lásd Modrus-Fiume megye 
Flores-sziget 541 
Florida 588, 684
Fogaras megye 72, 164, 187, 315, 367, 397, 646, 695,

736
Fogarasföld 281

Fokföld 484 
Foktő 236 
Fonyód 130 
Formosa 515, 516 
Fór 367 
Főrév 367
Franciaország 30,176,234,235, 418,466, 648, 682 747, 791 
Freetown 484
French-szigetek lásd Vitu-szigetek 
Friedrich-Wilhelmshafen lásd Madang 
Frohnleiten 465 
Fülöpszállás 757
Fülöp-szigetek 512, 525, 526, 538, 539, 541, 561, 562, 

735,
Füzérkajata 809 
Füzesmikola 412

G á c s  277, 280 
Galambok 748 
Galga mente 226 
Galgahévíz 809 
Galgahuta 375
Galgamácsa 103, 671, 675, 678, 806, 807, 808,
Galicia 421
Garant mente 247, 277, 302
Garant völgye 647
Gárdony 759
Gdansk 765
Gelse 757
Gemenc 647
Gencsapáti 810
Genf 466, 820
Gerjen 64
Geszte 759
Gesztely 270
Gesztes 709 .
Ghana 490, 501 
Ghymes 376 
Gilbert-szigetek 566 
Gilvács 629 
Gimes 759 
Giva 572 
Gmunden 465 
Gorzafalva 281, 284
Göcsej 79, 90,199, 300, 386, 628, 647, 741, 761, 771 
Gödöllő 205, 688,
Gödörháza 274, 277, 278 
Gölle 63
Gömör megye lásd Gömör és Kis-Hont megye 
Gömör és Kis-Hont megye 51, 52, 72 76, 77, 83, 93,

94, 99,164,187,206, 249, 267, 269,275,278 284,
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315, 322, 347, 365, 367, 397, 409, 428, 435, 628 636, 
646, 725, 7 50, 759, 770, 790 

Gömör és Kishont megye lásd Gömör és Kis-Hont 
megye

Gömörjánosi 347 
Gönc 274, 356 
Gönyű 709
Görögország 467, 469, 410, 562, 648, 763
Göttingen 802, 811
Graget-sziget 557
Gran Chaco 598, 606
Grönland 602, 606
Grúzia 472
Guatemala 595, 596, 600, 604, 606, 607 
Guinea 502 
Guru 572 
Gúta 757

G y a n t a  7 42
Gyenesdiás 676, 708,
Gyerőmonostor 284 
Gyetva 77
Gyimes 226, 337, 388,142, 745 
Gyimes völgye 647 
Gyimesközéplok 141, 375, 810 
Gyoma 704, 708, 740, 744 
Gyöngyös 57,267,272, 409, 435 
Gyöngyöshalász 808 
Győr 212,276, 356, 409, 416 
Győr megye 11 76,153,164,187, 315, 343, 367, 397, 

616, 636, 646, 695, 710, 766, 790, 810 
Györgytalló 757
Győr-Moson megye 93, 94, 384, 408,
Győrvár 709 
Gyula 197, 742,
Gyüd 272

H a a s t  B l u f f  569
Hajasd 407
Hajdú megye 82, 85, 93, 95,144, 164, 187, 216, 315, 322, 

377, 397, 614, 636, 646, 695, 699, 710, 725, 790, 807 
Hajdúbagos 708 
Hajdú-Bihar megye 145, 723 
Hajdúböszörmény 85, 144, 387, 709, 744 
Hajdúdorog 377, 709 
Hajdúhadháza 743, 744 
Hajdúnánás 199, 323, 674, 708 
Hajdúság 647, 743
Hajdúszoboszló 80,144,275, 303, 387, 708, 743 
Hajdúszovát 751 
Haláp 212

Halas 616, 617 
Hamburg 498 
Hanság 647
Hansemann-hegység 557 
Hansemann-part 573 
Harandzsa 463
Háromszék megye 52, 72, 77, 79, 81, 93, 95, 99,100,

133,137,164,187, 315, 322, 365,375,385,397, 409, 
628, 646, 675, 695, 710, 746, 785, 790 

Harta 226,227,277, 744, 757 
Hasznos 375, 748 
Hátszeg 99 
Hatvan 384, 740 
Havanna 782 
Havasalföld 87 
Havasmező 424 
Hawai 791
Hawaii-szigetek 561, 562, 567, 568
Hegybő 100
Hegyhát 647
Hegykő 130
Hegyköz 647
Henkeres 142
Hercegovina 462
Hercegszántó 348, 757
Hermannsburg 569
Hernád völgye 647
Hesdát 407, 683, 687
Hessen 465
Hetés 90 771, 800
Hétfalu 199,364, 675
Heves megye 72, 82, 84, 85, 90, 93, 94, 145,164, 182, 

187,272, 315, 322, 365, 397, 411, 635, 636, 646, 695, 
703, 710 757, 759, 761, 766, 785, 790 807, 808 

Hidas 139, 372 
Hidegség 709 
Hídvég 742 
Hiiumaa-sziget 455
Hódmezővásárhely 87, 169, 177,182, 225, 228, 232, 

233,240, 267 270 271, 273, 274,275,276,277, 278, 
282,375,376, 627, 635, 708, 734, 739, 743, 755, 763 

Hollandia 466, 648 
Hollóháza 289, 614,
Hollókő 64, 226, 748, 785 
Homokmégy 103 
Homoróddaróc 275 
Homoród-mente 181 
Homoródszendászló 409 
Hongkong 561, 562 
H ont 742, 806,
H ont megye 72, 81, 82, 93, 94,101,138,164,187, 208,
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209, 218, 268, 503, 313, 318, 322, 338,339,365, 312, 
385, 391, 408, 628, 636, 646, 690, 695, 710,142, 766, 
770, 790 

H o rp á c s  708
H o rto b á g y  84, 86, 87, 90, 92, 93, 95,134,137,221, 647, 

735, 738, 811
H o rv á to rszág  244, 398, 461, 126 
H orvát-S zlavón ia  315 
H o sszú h e tén y  810 
H u g y ag  708
H u n y a d  megye 51, 52, 72, 77, 81, 91, 93, 95, 98, 99,164, 

187,197,263, 315, 335, 365, 367, 397, 406, 646, 675, 
695,141, 790, 837, 840, 841 

H u o n -ö b ö l 55«, 559, 560, 573, 576, 577, 579, 580 
H úsvé t-sz ige t 574, 791, 601 
H u s z t  77

Ib rá n y  63
Ik la d  230 
Ill in o is  794 
In a k te lk e  809, 810
In d ia  412, 515, 516, 518, 519, 522, 523, 526, 527, 531, 

559, 560, 562, 567, 648, 729, 733 
In d o n é z ia  27, 521, 526, 531, 561, 562 563, 570, 648, 

749, 786, 791 
In n s b ru c k  111 
Ip o ly  m en te  647 
Ip o ly b o ly k  709 
Ip o ly k eszi 210, 742 
Ipo ly ság  742 
Ip o lyvece  795, 806 
Ipo lyv isk  690 
I r a k  684 
Ir ian -jaya  581 
I r t is  448, 450,132 
Isabel-sz ige t 589 
Isaszeg  673 
Is tr ia  460 
Is tv á n d  709 
Is tv á n h áz a  421 
Iz m é n y  376 
Iz ra e l 648

J.N.K.Szolnok lásd Jász -N agykun -S zo lnok  megye

J a b lo n k a  409, 427
J á k  272 274,218
Jam ed en a -sz ig e t 5  40
J á n o s i  249
J a p á n  515, 516, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 527,528, 

531, 536, 561, 648, 715, 735,141, 791 
J á r a  281

Jas lo v iec  464 
Já sz ap á ti 265, 740 
Jászárokszállás 674, 7 0 «  740, 743 
Já sz b e rén y  141, 322, 708, 740, 765 
Jász d ó zsa  709 
Jász fén y sza ru  708 
Já sz k isé r 64, 88,107, 320 
Já sz lad án y  708, 740
Jász -N agykun-S zo lnok  m egye  51, 72 93, 95, 164, 187, 

200,315,322 385,391,635, 636, 646,695,110, 743, 790 
Jászság  216, 304, 384, 647, 675, 731, 770 
Jász szen tan d rás  140,
Já v a  515, 518, 538, 539, 540, 541, 558, 560, 567, 729
Jeg e n y e  809
Jek a ty e rin b u rg  449, 450
Jo lo -sz ig e t 539
Jó sv a fő  63
Ju g o sz láv ia  420, 648, 717, 718, 739, 791

K a d ark ú t 156
K airó  482, 824 
K akasd  139, 371,392 
K ákics 216 
K alász  759 
K alifo rn ia  569, 676 
K áli-m edence  647 
K a lk u tta  782 
K alló  709 
K álm áncsa  83
K alocsa  56, 220, 226, 227, 230, 236, 268, 414, 422, 423, 

611, 672 684, 765, 809 
K alo tadam os lásd K alo tad ám o s 
K alo tadám os 407, 689
K alo taszeg  37.57,5 «  61, 84, 86, 87, 91,100,133,146, 

152 168 169,181,182,196,197, 203,205,206, 208, 
214, 215,216,226.227,228, 230, 232,236,238,245, 
257, 265,279, 285,288, 304, 306, 321, 341, 345,346, 
361, 364, 385, 387, 406, 411 418, 419, 611, 625, 672, 
674, 675 678, 682, 684, 689, 690, 730,131, 734, 735, 
741, 747, 770 784, 785, 819 

K alo taszen tk irá ly  205, 228, 229, 233, 237,257, 185 
K ám a 449 
K am b o d zsa  532
K a m e ru n  489, 490 492, 495 498 499, 50«  501, 583
K á m o n  225
K a n ad a  13, 684
K an in -fé lsz iget 453
K apo lcs  63
K ápo lnásnyék  273
K ap o s  m en te  647
K ap o sv á r 40, 743,149
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Káposztásmegyer 286
Kapuvár 178, 220,224,226, 233, 235, 304, 740 
Karád 220 748, 757 
Karancskeszi 759
Karcag 56, 133, 209, 267, 657, 709, 741, 742, 743 
Karczag lásd Karcag 
Karcsa 757, 810 
Kardoskút 811 
Karintia 465,801 
Karjala 456 
Karkar-szigct 572 
Karlsbad 459 
Karolina-szigetek 555 
Kárpátalja 193, 407, 420, 647, 756 
Kárpát-medence 75,144,191, 215, 218, 237, 240, 246, 

247, 275, 290 413, 418, 773, 826, 848, 849 
Kárpátok 87, 93, 95 
Kanal 808 
Karthago 482 487 
Kasgar 525
Kassa 403, 413, 614, 615, 716, 765 
Kászoni-medence 647 
Kaszpi-tenger 116 
Katafa 709 
Katowice 750
Kaukázus 52, 512, 513, 517, 519, 522, 523, 526, 527, 532 

535, 566, 676, 732, 715 
Kazahsztán 676 
Kazanla 450 
Kazany 450
Kazár 226, 748, 785, 794, 806, 807 
Kazimin 573 
Kecel 635 
Kecsetkisfalud 137 
Kecskéd 708
Kecskemét 57, 61, 77, 84,123,138,144, 281, 318,340, 

384, 394, 405, 699, 700, 703, 704, 708, 736, 740, 743, 
744, 746, 749 

Kei-sziget 538, 539, 540 
Kék 85, 86,140,143, 319, 374 
Kékkő 708 
Kelebia 7 7 ,137
Kelet-Afrika 481, 485, 486, 488, 490, 500, 505
Kelet-Ázsia 14, 652, 661, 662 729
Kelet-Európa 638
Keleti-Kárpátok 684
Kelet-India 735
Kelet-Magyarország 145, 304
Kernen 709
Kemence 63, 85,140,319 
Kemenesalja 614, 647

Kemse 409, 424, 425 
Kercaszomor 63 
Kerelőszentpál 417 
Késmárk 365
Keszthely 130, 212, 265, 337, 338, 351, 365, 386, 640, 

700, 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708 
Ketesd 689 
Kéthely 709 
Kéty 139, 372 757 
Kevermes 709 
Kézdivásárhely 365 
Khiva 527 
Kihnu-sziget 455 
Kijev 472
Kilauea-vulkán 567 
Kilimandzsáró 481, 488
Kína 412 515, 516, 518, 519, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 

530 531, 536, 562 566, 648, 676, 679, 729, 733, 791 
Kirgizia 520, 531
Kisalföld 147,158,159, 636, 647, 741
Kis-Ázsia 648, 676, 743, 745, 749
Kisázsia lásd Kis-Ázsia
Kisgyőr 273
Kisháza 742
Kisiratos 708
Kiskomárom 748
Kiskorpád 731
Kiskőrös 86, 91,141
Kiskundorozsma 356
Kiskunfélegyháza 137, 323, 351, 689, 708, 743, 749 
Kiskunhalas 76 236, 356, 701, 702, 704, 705, 708, 743,

749, 807
Kiskunmajsa 343, 356
Kiskunság 92, 629, 647, 736, 782
Kis-Küküllő megye 164, 187, 315, 385, 397, 646, 695
Kislonka 421
Kismarton 259, 260
Kisnána 807
Kispalád 87,141,142, 276, 374, 375 
Kispetri 418 
Kisújfalu 709
Kisújszállás 209, 267, 621, 627, 635,703, 708, 742
Kisvaszar 275
Kisszékely 319
Kiszucza vidéke 647
Kmező lásd Kőrösmező
Kocs 2 2 ,145, 705, 708, 757
Kocsord 286
Kokinkina 515
Kokopo lásd Rábául
Kolon 759
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Kolos lásd Kolozs megye
Kolozs megye 51,52, 56, 72, 77, 79, 95, 95,155,164, 

181 187,211,224, 265, 515, 547, 597, 409, 628, 646, 
674, 695, 750, 742, 750, 771, 790, 809, 810, 857, 689, 
690

Kolozsborsa 101, 742, 751
Kolozsvár 125,284, 407, 417, 698, 751, 765, 768, 796 
Kolozsvár-Hóstát 251 
Kolszomovi jurta 450
Kolumbia 595, 597, 600, 601, 605, 604, 606, 607 
Komádi 61,105,150, 140, 141, 144, 519, 745, 755 
Komárom 150,177,180,181 
Komárom megye 56, 72, 95, 94, 100, 145,164, 171,187, 

515, 518,570,597, 408, 614, 615, 656, 646, 695, 710, 
741, 757

Komárom-Esztergom megye 584 
Komi Autonóm Köztársaság 455 
Konda 448
Kongó 484, 489, 491 495, 501, 502
Kongó-medence 500, 526, 742, 745
Konstantinhafen 555
Konstantin-hegység 557
Konstantinápoly 724, 745
Kóny 810
Konyát 708, 759
Kopács 629
Koppány völgye 647
Koppenhága 455
Korea 527, 550, 648
Korewori folyó 572
Kórogy 735
Korond 86, 281, 284
Korpona 675, 742
Kösd 64,107
Kosolna 265
Kozma 709
Kökényes 407
Kőkeszi 742
Kölese 577
Körmend 576 700, 708
Körmöcbánya 80, 511, 558, 550, 568, 408
Környe 708
Körös 150, 545, 647
Körös vidéke 647
Körösfeketetó 785
Körösfő 689, 690
Körösjánosfalva 742
Körös-Maros köze 158
Kőrösmező 559, 409, 421, 422, 424
Kőrösmező lásd Kőrösmező
Körösrév 278, 285

Köröstarcsa 150 
Köröstárkány 742 
Kőszeg 521, 551 
Kőszeg-Hegyalja 647 
Kőtelek 87 
Kötény 249 
Kővágóörs 265, 556 
Kővár vidéke 647 
Kövesd 249 
Közel-Kelet 684, 755 
Közép-Afrika 488, 492 505 
Közép- és Észak-Európa 57
Közép- és Eszakeurópa lásd Közép- és Észak-Európa 
Közép-Amerika 676, 766 
Közép-Ázsia 52, 716 
Középázsia lásd Közép-Ázsia 
Közép-Európa 9, 55, 42, 247, 278, 405, 404, 406, 411, 

420, 658, 678, 720 
Közép-Tisza-vidék 121, 125, 158 
Kr. Szörény megye lásd Krassó-Szörény megye 
Krakkó 50 472
Krassó megye lásd Krassó-Szörény megye 
Krassó-Szörény megye 51, 52, 57, 72, 77, 79, 81, 95, 95,

155,164,187, 210, 515, 597, 646, 689, 695 
Kraszna 150 
Krím-félsziget 472 
Kuba 607, 791 
Kukuja 572 
Kunhegyes 709 
Kunmadaras 209, 267, 742,
Kúnmadaras lásd Kunmadaras
Kunosvágás 80
Kunság 627, 780
Kunszentmárton 708
Kunszentmiklós 709, 749, 806
Kupa-vidék 461
Küküllő megye 79
Külefcse 469
Kürpöd 269
Küsmöd 284
Kütahia 566

Ladakh 550 
Ladánybene 744 
Lagos 484 
Langnau 466 
Laosz 551, 552, 555 
Lápos völgy 104 
Lappföld 525, 781 
Latorca 150, 614 
Latorca völgy 105, 614
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Lébény 323
Lehecsény 268
Lemberg 300, 428
Lengyelország 472, 648, 676, 763
Lengyeltóti 79
Lcningrád 760
Lest 708
Lettország 648
Libéria 490, 495, 496, 498, 501, 502 
Libetbánya 277 
Lika-Korbava megye 398, 646 
Linz 465
Lipcse 31376,3 7 7  
Lippa 262
Liptó megye 72, 76, 93, 94,164, 249, 315, 367, 397, 628, 

636, 646, 695 
Lisó 742 
Litva 142 
Litvánia 648 
Ljubljana 30 
Lódz 765 
Lombovzs 454 
London 192, 489, 747 
Lontó 742
Louisiade-szigetek 568 
Lőcse 215 
Lőrincréve 810 
Lötschental 466 
Lövéte 237 
Lunkojevi jurta 450 
Luzon 515 
Lwów lásd Lemberg

M . B ik á i lásd Magyarbikal 
Manchester 803 
Mabe 572
Macedónia 467, 469 
Maconka 226, 227, 232, 272, 302,748 
Madagaszkár 480, 486, 496, 500, 567, 735 
Madang 555, 557, 572,573 
Magy. Bikái lásd Magyarbikal 
Magyarbikal 409, 426, 689 
Magyarbodza 86 
Magyarcséke 742 
Magyarfülpös 409, 426 
Magyar-Fülpös lásd Magyarfülpös 
Magyargyerőmonostor 690 
Magyarhomorog 153, 157, 618 
Magyarlápos 266
Magyarnemegye 629, 630, 635, 757 
Magyarókereke 410, 418,689, 690

Magyarország 9,13,14, 25, 29, 31 34, 35, 36, 38, 39, 43, 
46, 53, 61 76, 87, 90, 91 93, 98, 99,121,130,137, 
144,151,164,191,192,193,194,195,196,199,213, 
220, 222, 233, 234, 236,244, 246, 247, 257, 258, 327, 
331, 336,347,348, 350, 404, 405, 414, 416, 418, 419, 
676, 678, 682, 684, 686, 688, 698, 699, 716, 721, 723, 
726, 731, 733, 734, 736, 744, 759, 762, 763, 769, 770, 
771. 818, 819, 821, 826, 828, 835, 839, 843 

Magyarremete 742 
Magyarszerdahely 61, 104, 322 
Magyarszombatfa 273, 274, 277 
Magyarszölgyén 336 
Magyarvalkó 152, 336, 347, 364, 689, 690 
Magyar-Valkó lásd Magyarvalkó 
Magyarvista 810 
Makád 63, 64, 84,154, 757 
Makao 515, 572 
Makfalva 269, 270, 278,282 
Makkos Mária 411 
Maklaj-part 573
Makó 63, 342, 699, 700, 703, 704, 708, 800
Mákó 205, 338, 689
Maláj-félsziget 512
Malakka 515
Maldive-szigetek 560
Mali 501, 583
Mambcl 572
Mándok 408
Maprik-vidék 574, 582
Máramaros megye 72, 81, 93, 95,100,144,160,164,

187,210, 315, 318, 367, 388,397, 646, 647, 695, 721, 
750, 790

Máramaros-vidék 647
Máramarossziget 79, 407, 409, 421, 42Z 423
Marcali 338, 349
Margitsziget 739
Máriabesnyő 341
Marienberg 572, 573
Marokkó 480, 481, 485, 493, 500, 791
Maros 130
Maros vidéke 647
Maros-Torda megye 93, 95 ,164, 187, 315, 397, 409, 646, 

689, 695, 837 
Marosvásárhely 279 
Marseille 466 
Marshall-szigetek 566
Martos 176, 220, 221,222,230, 231,272, 302, 757 
Másán 572
Massim-térség 563, 569, 570, 580 
Matadi 493 
Mátészalka 145
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M ato  G rosso 598, 599, 606, 601 
M átra  80, 93, 94, 302 
M átra  vidéke 76, 77  
M átraalm ás 376 
M átraverebély  782 
M átra-v idék  647 
M ec e n zé f lásd M e tz e n se f  
M ecsekalja  647 
M ed e sé r 838 
M edgyes 367
M elan éz ia  500, 561, 562, 563, 568, 576, 577, 586,733, 

750
M é ra  376, 784, 785 
M érág  742 
M ereggyó  265 
M eszesgyörök  708 
M etz e n se f  203, 769
M ex ik ó  595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603,

604, 605, 606, 607, 734, 766 
M ézn ev e lő  210
M ező b e rén y  236, 237, 704, 708 
M ezőcsá t 267,268, 270, 271, 273, 274,275, 278, 284, 

289, 291
M ezőcsá ti járás 830 
M ez ő fö ld  158, 647 
M ezőkeresz tes  709 
M ezőkom árom  810
M ezőkövesd  33, 65, 76, 77, 157,179,182,197, 206, 214, 

215, 220,223, 224, 225, 226, 227,228,230, 231, 235, 
236, 237,238, 239, 240, 241, 245,274,288, 305, 318, 
320, 322,335,375, 376, 377, 411 416, 621, 635, 671, 
672, 674, 675, 677, 690 703, 757, 759, 765, 782, 785, 
793, 800, 806, 811 

M ez ő la k  153, 408, 742
M ez ő ség  91,195, 226, 232, 236, 237,247,257, 384, 647, 

749
M e z ő tú r  133,267,270 271, 273, 275 277,280, 282,

435, 742. 800 
M ihály fa  709 
M ik ep é rc s  709 
M ik h áz a  149 
M ik ro n é z ia  566, 577 
M iln e  Bay Province 572  
M ilo ta  629 
M in d a n a o  526 
M in d sz e n t 63,130,140, 374 
M inicoy-sz iget 560 
M iske  759

M isk o lc  40,182,274, 281, 351, 405, 635, 676, 708, 734, 
763

M isz la  319

M ljet-sziget 462 
M obuk  572 
M odan  571
M odrus-F ium e m egye 398 
M ogyoród 369
M ohács 77, 85,130,137,141,181, 274 279, 319, 347, 

348, 364, 365, 370 374, 375,377, 384, 385 
M ohora  709
M oldva 9 3  95,103,164, 226, 237, 238, 239,247,257, 

258, 279, 281,284 285, 315, 411, 412, 420, 464, 635, 
648, 719, 743, 759, 786, 791, 819, 842, 845, 847 

M olukkák 515, 518
M ongólia  522, 527, 530, 531, 535, 648, 676, 760, 786, 

791
M o n o r 91 
M o n ten eg ro  462
M órágy 266, 268, 272, 275, 278, 289, 291 
M orvaország  280, 459, 460 
M orva-V alaskó 87 
M osóbánya 272
M oson  m egye 164 187, 193,194 315, 318, 364, 397, 

636, 646, 695, 710 
M oszkva 225, 226 
M osztár 743
M sziget lásd M áram arosz ige t 
M t. L ieb ig  569 
M uhu-sziget 455 
M unkács 77, 365, 783 
M uraköz 647 
M uraszem enye 2 7 7  
M urav idék  64 
M urik  572 
M ünchen  282, 403

N ádas 742
N ádasdaróc  689 
N á d u d v ar 275, 276, 277, 282 
N agyalfö ld  lásd  A lfö ld  
N agy-A lföld lásd  A lfö ld  
N agyalm ás 690 
N agyatád  210, 262 
N agybalog  759 
N agybánya 266, 279, 284, 688 
N agybaracska 377, 392  
N agybarca 811 
N agybecskerek  211 
N agybörzsöny  800 
N agy-B ritann ia  648, 801 
N agycsalóm ia 742 
N agycsepely 103 
N agydebrek  689
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Nagyecsed 63 
Nagyécsfalu 153 
Nagyenyed 409 
Nagygencs 367 
Nagyhódos 759 
Nagyigmánd 708 
Nagy-Jugán 450 
Nagykálló 709 
Nagykanizsa 42, 709,743, 749 
Nagykikinda 77 
Nagykölked 319 
Nagykőrös 343, 356, 708, 749 
Nagykunság 267, 339, 629, 647, 742 
Nagy-KüküUó megye 164, 180, 182, 187, 315, 397, 646, 

695, 736, 790 
Nagykürtös 709 
Nagylóc 748, 759 
Nagy-Magyar-Alföld lásd Alföld 
Nagymajlát 709 
Nagyréde 807 
Nagy-Sárrét 743
Nagyszalonta 82, 137, 154, 270, 742
Nagyszeben 761
Nagyszombat 636
Nagytarcsa 236, 238
Nagyvárad 138, 708, 734, 742
Nagyzellő 709
N ándor 709
Nánhegyes 742
Naszály 708
Naszód 174, 249
Natal 484
Nemespátró 273, 757,
Nemesradnót 271 
Ném et Kelet-Afrika 487
Ném et Új-Guinea 555, 557, 559, 566, 576 577, 579, 

580
Németgencs 367 
Németi 64 
Németkövesd 709 
Németlövő 709
Németország 282,465, 648, 747, 763, 791
Németpereszteg 709
Neumark 465
New-York 194
Nézsa 236,238
Nias-sziget 563
Nigéria 490, 498, 501, 502, 583, 682, 684 
Nissan 563, 564 
Nógrád 193, 203
Nógrád megye 51, 72, 77, 81, 82, 84, 90, 93, 94, 100,

132,145,158,164,182, 187, 208, 210, 303,315, 318, 
322,342, 356, 365, 397, 626, 628, 635, 636, 646, 695, 
704, 710 741, 743, 757, 759, 761, 710, 781, 7 85, 790, 
806, 807, 809 

Nógrádmarcal 236 
Nógrádpatak 806 
Normanby-sziget 569, 570 
Norvégia 457, 467. 562, 648, 763, 766 
Nossi Bé lásd Nosy Bé 
Nosy Bé 484 
Nőtincs 105, 708 
Núbia 480 
Nürnberg 31

N y á r á d  v i d é k e  647
Nyárszó 64, 67,146, 304, 689, 690
Nyírbátor 419
Nyírcsászári 61
Nyíregyháza 228, 356
365,366, 367, 384, 743
Nyírmihálydi 759
Nyírség 158, 618, 743, 745, 755
Nyírtura 375
Nyitra 193
Nyitra megye 11 93, 94, 137, 164, 169,187, 200, 202, 

206,208, 268,315, 321 397, 408, 409, 636, 646, 759, 
790

Nyitraegerszeg 212 
Nyizsnij-Novgorod 448 
Nyugat-Afrika 485, 486, 492 496, 501, 506 
Nyugat-Dunántúl 77, 704 
Nyugat-Európa 16, 192 248, 412 418, 713 
Nyugat-Magyarország 62, 408, 409, 414

O b  f o l y ó  448, 450, 731 
Óbánya 275 
Óceánia 27, 35 
Oertzen-hegység 557 
ó lad  709
Olaszország 466, 648, 763, 791 
Olténia 464 
Oltszem 99 
Oregon 601
Orenburgi kormányzóság 458 
Ormánság 216, 221, 303, 425, 647 
Orosháza 673, 708, 757 
Oroszkő 423, 424 
Oroszlány 708
Oroszország 450, 451, 457,458, 625, 648, 715, 771, 791, 

826 
Osli 63
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Oszada 249 
Oszanovka 450
Osztrák-Magyar Monarchia 717
Ószerbia 461
Osztjákföld 716
Oxford 750
Ozora 708

Őcsény 153, 672, 675,
Öcsöd 742
Örhalom 220, 319, 372, 748, 757. 794, 807 
Őriszcntpétcr 56, 63, 319 
Örményország 472
Őrség 63.158, 274,275, 282.307, 310, 617, 618, 629, 

647
Ösagárd 374

P. Ladány lásd Püspökladány 
Pakisztán 525 
Pákozd 759 
Paks 749
Palau-szigetek 561 
Pálfa 319
Palócföld 181, 211, 302, 675, 785 
Palóc-vidék 647 
Pamír-hegység 525 
Panama 600, 606 
Pannónia lásd Dunántúl 
Panyola 215, 377 
Panyola 377
Pápa 247, 343, 350, 356, 405, 408, 611, 740 
Pápua Új-Guinca 580, 581,782, 786 
Párád 145, 761 
Paraguay 596, 598, 602, 606 
Párizs 30, 225, 235, 433, 491 735, 815, 832 833, 834, 

835
Pásztó 742 
Patagónia 595, 597 
Patak 708 
Patca 63 
Pátka 103 
Patvarc 708, 794,
Páty 757
Pázmánd 236
Pécs 82, 356, 416, 701, 740
Pelim 448
Penang 515
Penzai kormányzóság 448 
Perkáta 236 
Perm 449, 450 
Perőcsény 304, 466

Perth 567
Peru 481, 596,597, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 676, 
Pest 226, 236,330, 615, 626, 628, 635, 636, 726 
Pest megye 82 100,145, 224, 226, 315, 408, 409, 672, 

757, 759, 766, 806, 807,808, 809 
Pest-Buda 726
Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye 72, 91, 93, 95,164, 187, 

315, 322, 369, 385, 397, 636, 646, 674, 689, 695, 710, 
741, 747, 751, 785, 790 

Péterfa 709 
Petőmihályfa 709 
Petrahó 117 
Petrova 424 
Piliny 80, 367 
Pilisszántó 236 
Pilisszentkereszt 236 
Plovdiv 469 
Pócsmegyer 374 
Podvilk 269 
Pogony 708 
Pográny 759
Polinézia 481, 561, 562 568, 576, 577, 584,
Pomáz 785 
Pomogy 194 
Porcsalma 807, 810 
Port Moresby 572, 573, 584 
Portugália 467, 648, 763 
Posavina 461, 463 
Potsdamhafen 559 
Poznan Vajdaság 472 
Pozsega megye 187, 398, 646 
Pozsony 199, 408
Pozsony megye 72 79, 93, 94, 164, 187, 315, 322 397, 

636, 646, 675, 695, 710 
Prága 111, 172 300, 370, 765, 839 
Privnika 99 
Prizren 460 
Pszkov 455
Pusztafalu 253,254,371, 809, 810 
Pusztasomorja 323 
Pusztaszer 197 
Pusztina 786 
Püspökhatvan 239, 808 
Püspökladány 209, 742

Rábaköz 215,219,226. 647 
Rábapatona 86 
Rábául 568, 572 
Rábcakapi 629, 757 
Radomsko 765 
Rahó 339, 421, 422
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Rai-partvidék 579, 581
Ramu folyó 559, 563, 576, 579
Rcgéc 104
Regöly 755
Rém 799
Repce mente 647
Rév lásd Kőrisrév
Révköz 647
Rézbánya 386
Rezi 708
Ribény 365
Rimaszombat 77, 271, 275, 347 
Rimóc 100, 375, 785, 806, 807 
Ripinye 422 
Róma 49, 421
Románia 398, 463, 648, 719, 721, 142, 743, 744, 791, 

819
Románújfalu 281 
Rozsnyó 269, 338 
Rujevac 461 
Ruszcsuk 743 
Ruszt 57
Rzeszav Vajdaság 412

Saarem aa-sziget 455
Ság 709 
Saigon 567 
Sajó völgye 647 
Sajóecseg 142 
Sajóhídvég 107,110
Salamon-szigetek 561, 564, 566, 568, 573, 577, 588 
Salawati-Rombombo szigetek 571 
Samarai 573
San Francisco 561, 562, 563 
Sandomierz 765 
Sanghaj 568
Santa Cruz-szigetek 566, 588 
Sárbogárd 86 
Sarkad 232
Sárköz 85,182,184, 202, 206, 214, 218, 220, 221, 225, 

226,227,228,231,233, 236, 240,245,266, 270,273, 
274,275,277,288, 367, 368, 374,376,385, 388, 416, 
629, 674, 675, 684 

Sármellék 708
Sáros megye 72 79, 81, 93, 94 164,187, 315, 397, 646, 

695
Sárospatak 23,269,273, 274 405, 682, 688
Sárpilis 179,221
Sárrét 158, 322,647
Sárrétudvari 87
Sárszentlőrinc 319

Sárvár 193 
Sashalom 356
Sátoraljaújhely 107, 253, 356, 740 
Schallaburg 410 
Schleswig-Holstein 466 
Seleo-sziget 557
Selmecbánya 270, 276, 342 356, 409, 413 
Sellye 425
Sepik folyó 559, 572, 573, 574 576, 579
Sepsiszentgyörgy 238, 682
Seychelles 488
Siar-sziget 557
Siassi-szigetek 581
Siklós 267, 749
Simbang 558
Singapore 515, 518, 539, 555, 558, 559, 561, 563, 568
Sióagárd 226, 236, 240, 275, 278
Skandinávia 158
Somhegy 269
Somló-vidék 647
Somogy megye 51, 56, 72 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 88, 90, 93, 94,103,137,150,152,164,187, 
193,194,200, 203, 224, 237, 264,274,278, 315,336, 
347, 364, 365,369, 375, 384, 385, 397, 635, 636, 646, 
695, 710, 731, 733, 746, 757, 759, 766, 785, 790, 799, 
806, 807, 808, 809, 831, 837 

Somogyudvarhely 806 
Sonkád 106
Sopron 259, 260, 332, 333, 408-410, 701, 734, 740 
Sopron megye 51, 72 77, 81, 93, 94 100,103, 152, 153, 

164,187, 212, 218, 250, 322, 364, 367,397, 410, 636, 
646, 695, 710, 717, 720, 740, 785, 790 

Sortavala 455 
Sóshartyán 203 
Sóvárad 230, 278, 375,
Sóvidék 647
Spanyolország 412, 467, 648, 763 
Spreewald 465 
Stájerország 464 
Stanley Pool 493 
Stephansort 555, 557 
Stockholm 157, 750 
Strasbourg 418 
Sukoró 759
Sulu-szigetek 539, 561, 563 
Suma-sziget 515, 541 
Sumbawa 540
Suriname 595, 597, 600, 606 
Sümeg 274 282, 338, 708, 749 
Süttő 342
Svájc 98, 466, 658 763, 791
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Svédország 34, 457, 467, 648, 649, 659, 763, 766 
Sydney 559,561, 565, 566, 567

Szabadka 722
Szabolcs megye 61, 72, 93, 95, 164,187, 201, 218, 315, 

318, 321 384, 397, 635, 636, 646, 695, 710, 744, 747, 
755, 759,166

Szabolcs-Szatmár megye 145
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 60
Szada 807
Szahalin 524
Szahalin sziget 626, 771,
Szahara 500, 506 
Szák 709 
Szakcs 238, 266
Szakmát 157, 220, 221, 225, 227, 229, 230, 231, 235, 

238, 304, 748, 757 
Szaknyér 304 
Szaloniki 469, 470 
Szalonna 83, 102, 215 
Szalum 450 
Szamarkand 527 
Szamarovo 450
Szamoa-szigetek 561, 562, 566, 567, 568
Szamoshát 647
Szamosköz 647
Szamosújvár 137,153, 266
Szaporca 82
Szár 709
Szarajevó 461, 462, 743 
Szaratov 450 
Szarvas 180, 811 
Szarvaskő 759 
Szászkézd 266, 269 
Szaszovics 462 
Szászrégen 689 
Szászváros 768
Szatmár megye 56, 64, 72, 79, 81, 83, 87, 93, 95, 100, 

102,106,142,157,158,164,179,187.272,277,278 
286, 288, 303, 310, 315,321 343, 355, 384, 397, 408, 
636, 646, 695, 710,735, 741, 742, 744, 750, 759, 771, 
790, 796, 807, 809, 810 

Szatmár-Bereg megye 215 
Szatmárököritó 809
Szeben megye 51, 52, 72, 77, 164, 187, 202, 210, 239, 

315, 397, 646, 695 
Szécsényke 808, 809
Szeged 130, 193, 203, 262, 338, 350, 384, 405, 406, 408, 

409, 411 414, 416, 418, 627, 676, 700 704, 708, 743, 
748, 749 

Szeghalom 303

Szék 237,238, 239, 688, 785, 843, 845 
Székelyfancsal 149, 153
Székelyföld 91,138, 211, 226, 227, 232, 236, 218, 636, 

647, 675, 682, 734, 749, 750, 763, 781, 783, 785 
Székelyhíd 742 
Székelykeresztúr 117 
Székelylengyelfalva 746 
Székelyudvarhely 269, 734 
Székelyvarság 105
Székesfehérvár 79, 279, 404, 407, 417, 734, 740 
Szeklence 421, 423
Szekszárd 57,119, 206, 212, 343, 740, 749, 811
Széleskút 265, 266
Szeleta-barlang 647
Szelindek 210
Szénavár 742
Szend 708
Szenegál 484
Szenna 83,154, 799
Szentandrás 709
Szentantal 421
Szentegyházasfalu 810
Szentendre 24, 42, 106, 142, 150,155,157, 159,179, 

182, 276 277, 286, 304, 319, 333, 344, 416, 441, 697, 
761, 785

Szentes 55, 62, 79, 91, 101, 130, 301, 337, 347, 350, 365, 
384

Szentgál 201, 207 
Szentgotthárd 64, 277 
Szentistván 757 
Szentiván 709 
Szendászló 735 
Szentlőrinc 709 
Szentmártonkáta 61 
Szentpéterfa 319
Szentpétervár 447, 716 732, 741, 771, 815 
Szepes megye 90, 93, 94, 101,164, 315, 365, 397, 646, 

695
Szepesbéla 175 
Szepesség 215 
Szepetk 708
Szerbia 460, 461, 741, 742, 763 
Szerém megye 187, 315, 398, 646, 695 
Szeremle 64, 85, 91,106, 119,130, 202,226, 230, 303, 

304, 319, 374, 375, 376 757, 759 
Szerémség 647 
Szerencs 688 
Szerencs-völgy 647
Szernye-mocsár 130, 302, 308, 614, 647, 757 
Szernye-vidék 371 
Szeteharaszt 742
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Sziám 5/5, 518, 520, 522,129
Szibéria 441, 448, 453,614, 626, 648, 616, 141
Szicília 466
Szigetköz 641
Szigva 448
Szilágy megye 51, 52,11 93, 95,164,181, 315, 365, 398, 

614, 615, 628, 630, 636, 646, 695,110,150,190 
Szilágyság 226 
Szilisztra 469,143 
Szimő 56 
Szinérváralja 57 
Szingapúr 129 
Szít 573 
Szirák 200 
Szíria 566, 684 
Szklabonya 109 
Szlavónia 81, 93, 461, 463, 135 
Szlovákia 699 
Szófia 469,142,165 
Szokolya 302, 308, 311 
Szolnok 384, 416, 688, 140 
Szolnok megye 85, 109, 318, 159, 166 
Szolnok-Doboka megye 56, 12, 83, 93, 95,100, 153,

164,181, 315, 318, 322, 364, 398, 614 615, 646, 615, 
683, 688, 689, 695, 150,151, 190 

Szomália 569
Szombathely 194 100, 109, 839 
Szombatság 142 
Szomód 108 
Szonta 336 
Szorovszkija jurta 450 
Szoszva 449
Szovjetunió 456, 160, 163,
Szögliget 63 
Szőllős 708 
Szudán 489, 562 
Szuezi-csatorna 481, 482, 561 
Szuhahuta 61, 62, 155, 159 
Szuhány 338, 142
Szumátra 515, 518, 538, 540, 510,129 
Szunda-szigetek 521, 539 
Szurgut 450
Szügy 236, 238,248, 108,194

T a b  341
Tahiti 561, 562 
Tahitótfalu 319, 322 
Tajvan 5/5 
Tákor 412
Tami-szigetek 558, 563, 580 
Tanga 563, 564

Tápé 111, 322, 323,
Tapolca 214
Tapoly 641
Tarca mente 641
Tárd 206, 612, 611, 151, 801
Tarján 108
Tárkányka 142
Tarnabod 323
Tamóc 109
Tarnóca 194
Tárnok 336
Tarnów 765
Tarpa 211
Tasmánia 567, 589
Tata 42,210, 215,219,100,101,101 103,104,166
Tatar Atmazsa 468, 469
Tata-Tóváros 108
Tátraalja 641
Távol-Kelet 763
Tbiliszi 450
Teherán 5/6
Telkibánya 289, 356
Temes megye 12, 77, 93, 95..132,164,181,193,196, 

249, 315, 365, 398, 646, 695 
Tenke 142 
Tenkegörbed 142 
Tennant Creek 514 
Tépe 109 
Tepla 249 
Terény 142 
Teszér 142
Tfüred lásd Tiszafüred 
Thaiföld 532, 535 
Thalheim 465
Tibet 522, 530, 648, 616, 800 
Tiflisz 534
Tihany 60, 119, 130, 219, 630, 146
Timbunke 572
Timor 538, 539
Tinnye 377
Tirol 464
Tirol di Maró 464
Tisza 121,123,121,130
Tisza mente 641
Tiszabábolna 63
Tiszabogdány 81, 101, 144, 268, 339, 340, 361, 408
Tiszabő 87, 109
Tiszacsécse 759
Tiszacsege 64, 194
Tiszadorogma 63, 320, 322
Tiszaeszlár 830
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Tiszafüred 63, 84, 86, 144,148, 209,161,268,269,211, 
213 215,218,280, 284, 288,340, 341,140,142 

Tiszahát 641
Tiszaigar 61, 84. 118, 221, 213, 303, 308, 312, 411, 618, 

634, 656, 154, 155,159 
Tisza-mellék 142 
Tiszanána 319, 322
Tiszántúl 103,123, 130, 307, 314, 641, 143 
Tiszaörvény 120 
Tiszapolgár 194 
Tiszasas 159
Tiszaszőllős 209, 261, 142 
Tiszavalk 63 
Tisza-vidék 207, 339 
Tlumacs 464 
Tobolszk 450 
Togo 498
Tokaj 130, 100, 708 
Tokaj-hegyalja 57, 647 
Tolna 709
Tolna megye 85, 88, 93, 94 130, 138,153,164,182, 187, 

206, 218,226 275, 303, 315, 319, 322,343, 345, 312, 
384, 385, 398,408, 635, 636, 646, 695, 710, 735, 740, 
741, 141,155, 757, 765,185, 190 806 

Tolnamözs 226 
Tomszk 450 
Tonga-szigetek 562, 589 
Torda 19, 270 215
Torda-Aranyos megye 57, 12, 19, 80, 93, 95,153, 164, 

181, 315, 398, 646, 695,142,110 
Torja 133 
Tornya 109
Torockó 80, 99,153, 203, 214, 215, 226, 230, 261, 311, 

611, 625, 612, 615, 730, 731, 110 
Torontál megye 51, 12, 77, 93, 95, 131,164,181,199, 

200, 211,223, 315, 398, 636, 646, 695 
Torres-sziget 588 
Torres-szoros 561 
Torzsa 365, 386 
Tótkomlós 108,159 
Tótország 126 
Tök 64 
Tököl 100 
Tömös-völgy 648 
Töröcske 159
Törökbálint 37, 160, 161, 184, 353, 410, 441, 
Törökkoppány 103, 274 148, 801 
Törökország 525, 526, 521, 528, 566, 626, 648, 616, 760, 

763
Törökszentmiklós 143 
Trázs 109

Trencsén megye 81, 93, 94, 99,164, 181, 206, 315, 322, 
398, 408, 646, 695 110 

Tripolisz 481
Trobriand-szigetek 568, 510
Tromsö 451
Trsztena 428
Tszöllös lásd Tiszaszőllős
Tubuai-sziget 561
Tunisz 481, 494
Túr lásd Mezőtúr
Túra 221, 222, 226, 231, 238, 240, 808 
Turkesztán 516, 517, 519, 521, 525, 527, 530, 535 
Túrkeve 56,133, 131,144, 110, 209, 261, 140, 142, 145 
Turóc megye 19, 93, 94 164,181, 206, 315, 385, 398, 

646, 695
Túrócz megye lásd Turóc megye
Turócszentmárton 734, 839
Túrricse 356
Tuva 531
Tűre 810
Tüskevár 273
Tűzföld 597,598, 607

Tyúkod 63,130, 319, 809

Udvarhely megye 72, 81, 93, 95,131, 138,153, 164, 181, 
268, 315, 398, 615, 628, 646, 615, 689, 695, 110, 142, 
150, 785, 790, 810, 837 

Udvarhelyszék 163 
Uganda 498
Ugocsa megye 164, 182, 187, 315, 398, 407, 630, 636, 

646, 695, 790 
Új Irland 791 
Újbars 630
Új-Brittania 563, 566, 567, 572, 577, 579 
Új-Guinea 481, 496, 555, 558, 559, 560, 563, 568, 569, 

570,511,512,516,578 519,586, 626,648,133,163,191 
Új-Hannover 566 
Új-Hebridák 561, 566, 511 
Új-lrország 558, 563, 564, 576, 517, 579 
Új-Kaledónia 564, 566, 511, 589 
Újlak 277 
Új-Mexikó 829 
Új-Seeland lásd Új-Zéland 
Újváros 262
Új-Zéland 562,563,564,566, 561,568,588,589,648,191 
Ukrajna 412 
Umboi-Siassi-vidék 519
Ung megye 72, 81, 93, 95,164,181,262, 315, 365, 398, 

401, 636, 646, 695 
Ung völgye 386, 614, 648



Ungvár 263 
Ural 447 
Urál 513
USA lásd Amerikai Egyesült Államok 
Úszód 179, 236,237, 282, 759 
Ülke 153, 742 
Üzbegisztán 676

V á c  416, 419 
Vadkert 709 
Vág-medence 648 
Vajdácska 319 
Vajka 699, 708 
Vál 742
Val di Canale 462 
Válaszút 101 
Vállus 708 
Vámfalu 272 
Vámospércs 709, 743 
Vanuatu 579
Varabbi-Madawebi-dombvidék 572
Váralja 266, 806
Varasd megye 398, 646, 710
Várasfenes 742
Varbó 708
Varjas 365
Várong 63, 67, 755
Várpalota 743
Varsó 30, 763, 765
Vár völgy 708
Vas megye 72 76, 77, 82, 93, 94, 107, 140, 145, 164, 

187,193,275,277, 303, 315, 318, 319, 322, 349, 365, 
366,398, 408, 635, 636, 646, 695, 703, 710, 717, 720, 
766, 785, 790, 796, 810 837 

Vásárhely 263 
Vaskóh 742 
Vaszjugán 517 
Vászoly 63 
Velem 63,105, 319 
Velemér 274, 278, 279 
Velence 726, 759 
Velencei tó 130, 648, 755 
Vend-vidék 648
Venezuela 599, 600, 603, 606, 607
Verőce megye 182, 187, 315, 398, 646
Verpelét 63
Versec 57
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THE COLLECTIONS OF THE MUSEUM OF 

ETHNOGRAPHY OF BUDAPEST

SUMMARY

The Museum of Ethnography of Budapest was created in 1872 as a department of the Hungarian National Museum 
and it became an independent national institution in 1947. Thus the objects and archival documents of the Museum 
have been assembled in the course of more than 125 years. The almost 250 000 artefacts, millions of hand-written 
notes, reports and printed documents, as well as the photographic material consisting of 400 000 photographs and 
slides, and the thousands of hours of audio, film, and video recordings together constitute the largest and most sig
nificant source material of Hungarian ethnography. Much of what we know about the traditional culture of the 
Hungarian people and the transformations in their lifestyles and material culture is due to this source material. The 
international collections provide a picture of the cultural variety of the human race and of its traditional and to some 
extent current profile -  which apart from the possibilities afforded by today’s mass media -  would not otherwise 
be known in Hungary or -  in this quantity and quality -  anywhere else in Central Europe. The Museum of Ethno
graphy of Budapest is one of the largest museums of its kind in Europe.

This handbook serves to provide a systematic overview of Museum’s holdings. Two main principles 
guide the volume. On the one hand, it is clear that the evolution of the collections is part of a historical process in 
the course of which the research and acquisition agendas of museum professionals were not constant but rather they 
were very much changeable, furthermore a variety of such objective or subjective factors as the conditions of stor
age, limited budgets for acquisition, or the interests and training or even habitus of the curators also shaped the 
museum’s collections. On the other hand, the historical process of the evolution of the museum collections at the 
same time also created and continually transformed the “objective" reality which had been defined and selected as 
the subject of study. Such concepts as “folk culture” and “exotic cultures" of the peoples of the world came about 
as a result of curatorial perceptions and practices and the meanings of these terms were transformed over time. The 
aim of this volume is not simply to write a history of the museum, rather it has set as its goal the examination of 
the evolution of the collections both as sources of ethnographic knowledge and as abstractions, in other words a 
reconstruction of the ideas that shaped the history of ethnographic collecting in Hungary.

After an introductory essay, the volume presents an overview of the material of the Museum written 
by the current curators of the various collections -  we also invited some of our former colleagues to contribute -  
informed by a set of uniform questions. The chapters present the collections with the following issues in mind:

1) The history of the collection: how did the collection come into being, what were the most important 
acquisitions and attempts at building the collection? This section will also attempt to reconstruct and 
interpret the explicit and implicit considerations guiding the acquisition process.

2) The current composition of the collection: on what basis is the collection internally classified; what is 
the distribution of the material according to geographical origin and most important types of objects; 
what are the most glaring lacunae; what is the level of the documentation of the material and how well- 
known is it?
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3) The future of the collection: what areas of the collection need developing; what are the possibilities 
and limitations of further acquisition; in what way is the collection closed or open in nature (i.e. 
whether it is still possible to increase the collection); how well-suited is the collection to document cur
rent public culture; and finally what are the interconnections with the other collections of the Museum?

The chapters of the volume result from an analysis of the sources relating to the collections, including 
the acquisition documentation and the archival materials of the Museum, as well as the relevant literature. The col
lections are examined based on the current classification of the material. The current system was created in 1947 
w hen the Museum of Ethnography became independent, there has been very little change in the subdivisions of 
the collections since then.

Organizationally, the individual collections are under the purview of three departments. The first sec
tion of the volume presents the collections of the Hungarian Department, which in addition to Hungarian ethno
graphic objects also contains the materials collected among the nationalities living in Hungary prior to the First 
World War. The Hungarian Department has been subdivided according to thematic principles or types of materi
als. The second section of the volume discusses the collections of the International Department which are curated 
by continent, while the third one deals with the materials stored in the Ethnological Archives. Naturally, the authors 
also examine the underlying principles of earlier classifications of the material, and the characteristics and methods 
of acquisition of material prior to 1947, which took place under circumstances very different from today. The essays 
primarily throw light upon and analyse the historical processes whereby this material found its way to the Museum 
-  in its characteristic composition, and with its strengths and weaknesses -  and continues to be preserved and aug
m ented by objects, images, sound and film and how as a result of these processes it became one of the most impor
tant, in some respects the m ost important, source of information for Hungarian ethnography.

Naturally, this undertaking is not without precursors. First, it follows a history of ideas preoccupation 
which has been prevalent in Hungary for a long time resulting in important overviews and analyses of the history 
of the Museum of Ethnography too. Despite this significant interest there still are major areas to be uncovered in 
the history of this most significant museum collection of Hungarian ethnography. The present volume wishes to 
contribute to this history by raising new or so far incompletely explored questions, and by bringing a fresh approach 
to them. It does not do what a volume entided The Hungarian Collections of the Museum of Ethnography would 
have done, the latter was to appear -  but eventually did not -  for the 100th anniversary of the museum. That vol
ume would have given a classification and analysis of the material, but not a history of how the collections of the 
Museum have come about, changed and what their characteristics were.

Second, besides the above concerns this volume attempts to call attention to the interconnections of 
museum practice with the wider context -  thus joining the newer trends of international research, the approaches 
that have been labelled the “new museology.”

This interpretative framework indicates the wider scientific context into which this undertaking fits 
regarding both its starting-point and its content, even if the present volume can only be regarded as the first step 
in a direction which is becoming more and more accepted in current international research.

Thus this handbook joins these two trends of thought, of which the introductory essay gives a critical 
overview. At the same time the volume also serves practical purposes. It will present in greater detail than ever 
before the material of the Museum, its archival documents recorded in a variety of media according to collections. 
The comprehensive and unified bibliography provides the most exhaustive bibliography to date of the publications 
relating to the institution or documenting the museum’s materials. Organisational changes, changes in the status of 
the institution, and the changing venues of the Museum are shown in a chronology (Appendix 2). Separate appen
dices bring together all of the Museum’s publications to date (Appendix 5), its exhibitions (Appendices 6-10) -  a 
glimpse of some of which can also be seen in photographs - ,  as well as a list of the curators who have been caring 
for the various collections (Appendix 4). Aside from the theoretical and scientific significance of the volume these 
features -  as befits a handbook -  wish to render it more useful to the reader and to aid future research.
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DIE SAMMLUNGEN DES ETHNOGRAPHISCHEN 

MUSEUMS ZU BUDAPEST

ZUSAMMENFASSUNG

Das Ethnographische Museum wurde im Jahr 1872 als eine Abteilung des Ungarischen Nationalmuseums gegründet 
und wurde 1947 zum selbständigen Institut Seine Bestände an Gegenständen und an Dokumenten entstanden 
während einer Zeitspanne von mehr als 174 Jahren. Heutzutage sind die fast viertel Milhon Gegenstände, die mehrere 
Millionen Blätter schriftlicher Aufzeichnungen (Handschriften und Vervielfältigungen jeder Art), die 400 000 Fotos 
und Diapositive, die Tonband-, Film- und Videoaufnahmen von mehreren Tausend Stunden Länge die wichtigsten 
Quellen der ungarischen Ethnographie. Alles, was man heute über die traditionelle Kultur des ungarischen Volkes und 
deren Veränderung weiss, ist in hohem Masse diesen Sammlungen zu verdanken. Die völkerkundlichen Kollektionen 
bieten ein umfassendes Bild über die kulturelle Vielfältigkeit der Menschheit in der Vergangenheit, aber teilweise auch 
über den kulturellen Antlitz der Moderne. Sich ein Bild in dieser Komplexität zu schaffen ist in Ungarn und in Mittel- 
Europa aus anderen Quellen -  bis auf die Möglichkeiten der Massenkommunikation -  kaum möglich. Das Ethno
graphische Museum zu Budapest ist eines der grössten Museen dieser Art in Europa

Das Handbuch beschreibt systematisch die Sammlungen und stellt sie eingehend vor. Die Ausgangs
these ist ein doppelter Grundgedanke: einerseits ist es leicht zu verstehen, dass die Entstehung der Sammlungen als 
Folge einer geschichtlicher Entwicklung betrachtet werden sollte. W ährend dieses Vorganges -  neben der immer 
wechselnden wissenschafdichen Auffassung, den unterschiedlichen Gegebenheiten, den Aufbewahrungsbedingun
gen, der Finanzlage -  spielten das Wissen und die Persönlichkeit der Forscher eine grosse Rolle. Andererseits er
schaffe und zugleich veränderte diese Entstehungsgeschichte andauernd die „objektive” Wirklichkeit, die als der 
Gegenstand der Forschung ausgewählt und bestimmt wurde.

Ausdrücke wie „Volkskultur“ und „exotische“ Kultur der Weltbevölkerung kristallisierten sich durch 
die Denkweise und die Praxis der Forschung heraus. Um die Theorie des ethnographischen Datensammelns zu re
konstruieren beschreibt das Buch nicht nur die Museumsgeschichte, sondern vielmehr die Entstehung der Samm
lungen als Forschungsquellen und zugleich als Abstraktionen.

Die Einführung wird von Studien gefolgt, die nach einheitlichen Prinzipien von den Kuratoren der 
Sammlungen -  in einigen Fällen von ehemaligen Mitarbeitern des Museums -  verfasst wurden. Die Artikel be
schreiben die Sammlungen nach drei Gesichtspunkten:

1. Sammlungsgeschichte: Entstehung, bedeutende Erwerbungen, die Weiterentwicklung, Rekonstruktion 
und Erklärung der Konzeptionen, die die Erwerbung unausgesprochen oder offenkundig beein
flussten.

2. Die gegenwärtige Zusammensetzung der Sammlung: die Kriterien der inneren Gliederung, die geo
graphische Verteilung, die wichtigsten Gegenstandstypen, die auffälligsten Mängel, der Stand der 
museologischen Bearbeitung und der Bekanntmachung.

3. Der Zukunft der Sammlung: die Notwendigkeit der weiteren Entwicklung, die Möglichkeiten und 
Beschränkungen der Erwerbungen, die Eigenart der Sammlung (geschlossen oder offen), die mög-



liehen Dokumentationsmittel und -wegen der zeitgenössischen Massenkultur aus der Sicht der
Sammlung, die gegenseitige Offenheit der verschiedenen Kollektionen.

Die Forschungsarbeiten entstanden durch die Bearbeitung der verschiedensten Quellen (Registratur, 
Literatur, Archiv) und ihnen lag die heutige Sammlungseinteilung zugrunde. Dieses System formte sich erst 1947 
-  als das Museum selbständig wurde -  und hat sich seither kaum verändert, so sind die einzelnen Sammlungen 
organisatorisch drei Abteilungen zugeordnet. Der erste Teil des Buches behandelt die Sammlungen der Volks
kundlichen Abteilung, hierzu gehören neben den ethnographischen Gegenständen des ungarischen Volkes auch die 
der vor dem ersten Weltkrieg in Ungarn lebenden nationalen Minderheiten. Die Sammlungen der Volkskundlichen 
Abteilung wurden entweder nach thematischen Grundsätzen oder nach dem Herstellungsmaterial der Gegenstände 
aufgeteilt Im zweiten Teil sind die Studien über die geographisch aufgeteilten Völkerkundlichen Sammlungen zu 
lesen, ihnen folgen die Sammlungen des Ethnologischen Archivs.

Selbstverständlich werden auch die Prinzipien der vor 1947 geltenden Sammlungseinteilung und die 
Merkmäle der damaligen, in einer anderen Struktur stattgefundenen Neuerwerbungen beschrieben. Die Studien 
analysieren aber vor allem den historischen Prozess, durch den das in den Gegenständen, Tönen, Filmen, Zeich
nungen und Bildern verkörperte Informationsmaterial ins Museum gelangte und letzten Endes zur wichtigsten 
Quellenbasis der ungarischen Ethnographie wurde.

Das Unternehmen ist nicht ohne Vorgeschichte und folgt in der ersten Linie dem wissenschafts- 
geschichdichen Interesse, wobei es sich bezüglich des Ethnographischen Museums auf wichtige Studien stützen 
konnte. Trotz des enormen zeitgeschichdichen Wissens kann man nicht leugnen, dass es noch reichlich uner
forschtes Material gibt. Mit der Erörterung der bisher nicht oder nur wenig behandelten Themen, mit den neuen 
Prinzipien und Richtungen in der Analyse bemüht sich das Buch die Wissenschaftsgeschichte zu bereichern. Es will 
also nicht das frühere Vorhaben realisieren, aufgrund dessen anlässlich des 100jährigen Jubiläums eine Zu
sammenfassung mit dem Titel „Die ungarischen Sammlungen des Ethnographischen Museums“ hätte erscheinen 
sollen. Jenes Handbuch -  das schliesslich nicht erschien -  hätte sich eher mit der Typisierung des Materials und 
nicht mit der Analyse der Entstehung, der Entwicklung und der Merkmale der Sammlungen (wie unser Buch) 
beschäftigen wollen.

Paralell dazu will dieser Band -  in Verbindung mit den neueren Richtungen der internationalen 
Forschung und der Ansicht der „neuen Museologie“ -  die perspektivischen Zusammenhänge der wissenschaftlichen 
Praxis beschreiben und bewusst machen. Dieser Erklärungsversuch zeigt den wissenschaftlichen Kontext, in den 
sich das Buch aufgrund des Ausgangspunkts und des Inhalts hineinfügt, obwohl es als eine Initiative oder ein eher 
bescheidenes Forschungsergebnis betrachtet werden sollte.

Das Handbuch knüpft sich an den beiden Denkrichtungen an, die in der Einführung ausführlich 
beschrieben und bewertet wurden. Zur gleichen Zeit dient das Buch auch praktischen Zwecken. Es zeigt 
entsprechend der Einteilung der Sammlungen eingehender als jeder frühere Versuch die Gegenstände und die in 
verschiedensten Formen aufgenommenen und gespeicherten Dokumente. Die Auswahlbibliographie bietet die 
bisher ausführlichste Liste der museologischen Artikel und Studien. Die Änderungen der Vervaltungsstruktur des 
Museums sowie die verschiedenen Unterbringungen werden in dem 2. Anhang gezeigt. Detaillierte Verzeichnisse 
stellen die eigenen Veröffendichungen (Anhang 5), die Ausstellungen (6-10. Anhänge) -  einige davon mit 
Bildillustrationen - ,  die Direktoren des Museums (3. Anhang) und die Kuratoren der Sammlungen (Anhang 4)
zusammen.
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