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E l ő s z ó

A MaDok-program negyedik évében, 2006 áprilisában indult útjára a Kiállítási 
dominó 2006~> című, tizenkét kortárs témát bemutató kiállítássorozat. A mo- 
dernitás, a tömegkultúra, a sorozatgyártás és a fogyasztás mindennapi kultúrája 
került előtérbe -  olyan jelenségek, amelyek ugyan illeszkedtek a rendező intéz
mények profiljához, több esetben gyűjteményi előzményekkel is rendelkeztek, 
mégis új kutatási és gyűjteményfejlesztési irányt nyitottak. Az új kutatások nyo
mán létrejött kiállítások a látogatók számára is izgalmas és elgondolkodtató kér
dések megfogalmazását tették lehetővé.

A Néprajzi Múzeum műanyag című tárlata a mindennapi élet mai tárgyi kör
nyezetét egy anyagcsoport, a műanyag segítségével próbálta értelmezni: egyfelől 
a tömegtermeléssel, sorozatgyártással készülő tárgyak múzeumi feldolgozásával, 
másfelől a „néprajz tárgya” szóösszetétel kritikai újragondolásával. A modern 
anyagi kultúra múzeumi interpretációjában az anyag, a technológia és a fogyasz
tás „klasszikus" és modern formái jelentek meg, a hagyományos kiállítási prezen
tációs módok (családfa, ábra, sorozat, enteriőr, bábu, makett, történeti rétegek) 
kritikus értelmezésével. Ugyancsak egy anyagfajtán, illetve a gyűjteményi struk
túra és a múzeumi gyakorlat együttes újrafogalmazásán alapult a pápai Kékfestő 
Múzeumnak Az örökéletű farm er című kiállítása. Az eredetileg kékfestő üzem
ként működő, a 19-20. századi kékfestőtechnika és tárgykultúra gyűjtésére és 
feldolgozására szakosodott intézmény remekül élt adottságaikban rejlő lehetősé
geivel: a farmer nemcsak mint alapanyag (szövés és festés), hanem mint öltözet 
(munkaruha) is kapcsolódik az intézmény eredeti gyűjtőköréhez, mégis tovább
lépés a mába.

A városi tér és a kulturális fogyasztási szokások összekapcsolása két kiállítás
ban jelent meg. A Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszéke Emlékváros -  Pécs: pécsi fesztiválok emlékezethelyei című kiállításá
nak alkotói a helyi archívumokban megtalálható forrásokat kötötték össze a sze
mélyes emlékezet fragmentumaival. A tárgyak nélküli multimédiás kiállítás egy 
interaktív archívummal kapcsolódott össze. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglá
tóipari Múzeum Cafe?! Változatok és változások című kiállítása pedig kép- és 
fotóanyag bemutatásán keresztül te tt kísérletet egy hagyományokkal rendelkező

városi intézmény, a budapesti kávéházi kultúra mindennapi változatainak meg
ragadására, a közelmúlttól napjainkig.

A „hagyományos" életformát felváltó modern, urbánus és globalizálódó min
dennapi kultúra és életmód jelenségei több kiállítás alapgondolatát adták. A lo- 
kalitás átalakulásának sajátos útját mutatta meg a nyíregyházi Jósa András 
Múzeum Tanya-utak című tárlata, amelyben a néprajzkutató a régészek feltáró
munkájához hasonlóan követte a Nyíregyháza környéki bokortanyákon keresz
tülvágó autópálya nyomvonalát, és dokumentálta az építkezések következtében 
átalakuló vagy teljesen megszűnő mikrovilágokat. A nagyatádi Városi Múzeum 
Kockaháztól a család házáig című kamarakiállítása pedig a vidéken és „kisváro- 
sias" lakókörnyezetben típustervek alapján épült kockaházak elemző bemutatá
sára vállalkozott. A tárgyak, személyes beszámolók és fotók együttes interpretá
ciója az „általános" mögött meghúzódó „egyedi" kibontásával közelítette meg ezt 
a kevéssé ismert világot.

A „hagyományos" néprajz olyan népszerű témái, mint a párválasztás, a tisz
tálkodás és a vásár, ma új jelentésekkel töltődnek fel. De míg a zalaegerszegi Gö
cseji Múzeum Kettő egy pár. Szerelem, udvarlás, esküvő a 20. században című 
kiállítása és a váci Tragor Ignác Múzeum Kettőn áll a vásár című tárlata a loka- 
litás néhány társadalmi és gyűjteményi szempontból fontos pontját helyezte a 
feldolgozás és a bemutatás középpontjába, addig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. századi fa lun  című kiállítása a tájegységek
ben való gondolkodáson felülhelyezkedve, tipológiai megközelítéssel, történeti 
dimenzióból tekin te tt tárgyára, a modernitással együtt változó higiéniai szoká
sokra és tárgykultúrára.

Az etnográfia és az antropológia már évtizedek óta foglalkozik a szabadidő
eltöltési formák és a mobilitás metszéspontjában található turizmus leírásával és 
bemutatásával, de az eredmények leginkább a szöveges műfajok határain belül 
maradtak. A pécsi Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályán megrendezett 
Égetett szuvenír -  turizmus és fazekasság Óbányán című kiállítás a turizmus 
embereket és tárgyakat mozgató világán keresztül mutatta be a hely (Óbánya) 
mai életét, egy családtörténet, néhány helyi fazekas, illetve az o tt lakók és az
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„átvonulok" bonyolult kapcsolatainak felfejtésével. A belföldi turizmus számára 
már évtizedek óta közkedvelt célállomás Bakonybél. A Magyar Nemzeti Múzeum
ban megrendezett Kert a falak mögött. A  bakonybéli bencés szerzetesek élete 
című kamarakiállítás a több száz éves bencés hagyomány és a kortárs modern 
társadalom összekapcsolódásának lehetőségeit mutatta be. A kiállítás a bencés 
közösség hétköznapjait ábrázoló fotósorozatra épült, amit a helyben készült mű
tárgymásolatok, eladásra szánt termékek, ünnepi, hétköznapi és munkaruhák 
tettek teljessé. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum Zsákmány. Tárgyak és vá
gyak a Balatonon című tárlata a Balaton partján felsorakozó zsákmányra lesel- 
kedők különféle csoportjait tette vizsgálat és bemutatás tárgyává: a vállalati és 
az orvhalász, a sporthorgász és a hétvégi pecás más-más világát jeleníti meg a 
halzsákmányra vágyó, csoportosan vagy magányosan várakozó, csónakázó vagy 
nádasban gubbasztó vízilényeknek, de ez a kép tovább bővíthető az ajándéktár
gyakra éhes turisták hadával. A magyar tenger partja tehát nemcsak a vízparti 
elfoglaltságok, az emlékipar sűrű erdeje, hanem a jelentések után kutató etnog- 
ráfus/antropológus számára is kiváló terep.

2007 tavaszától a Kiá llítási dominó sorozat két új témával és kiállítással fo ly
tatódott. A Savaria Múzeum, a Vasi Múzeumbogár Egyesület (Szombathely), az 
ausztriai Das Literaturhaus Mattersburg és az Andreas Lehner ArtEtProjects (Mat- 
tersburg) önkormányzati és civil szervezetek tudományos és társadalmi együtt
működésében jö tt  létre a Gyermekvilágok -  Kindervelten # \ - 2  című kutatás és 
kiállítás. Az elsősorban a játékhoz, a gyereke tárgyi világához, ennek korszerű, 
izgalmas és interaktív feldolgozásához a szervezők már az első lépésektől kezdve 
folyamatosan bevonták az intézmények közvetlen vagy távolabbi környezetében 
található fiatalokat. Az intézményi együttműködés egészen más módját valósí
totta meg a Néprajzi Múzeumban megrendezésre kerülő Kortárs ruha-tér-kép 
című kiállítás, amelyben az elmúlt években gyűjteményekbe került öltözködéssel 
kapcsolatos tárgykollekciókat mutattuk be. A kiállítás megvalósításában tizen
három MaDok-programban együttműködő országos, megyei és városi muzeuális 
intézmény vett részt. A kiállítás termeiben kortárs alkotók (grafikus, fotográfus 
és szobrász) bevonásával olyan sajátos öltözködésre reflektáló közeg alakult ki, 
amelyben egy valós elemekből építkező fiktív városkép keretezi a mindannyiunk 
számára ismerős, ismeretlen, látható és láthatatlan, konkrét és szerepszerű városi 
figurákat.
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A MaDok-füzetek ötödik száma olyan módszertani tanulmányokat ad közre, 
melyek a kutatásokat meghatározó felfogásmódok és az empirikus tapasztalatok 
alapján a kortárs „modern" anyagi kultúra múzeumi feldolgozásával kapcsolatos 
legfontosabb kérdéseket veszik sorra. A szerzők a kiállítások, az új gyűjteményi 
gyarapítások módszertani elemzése során nemcsak egy-egy sajátos mai kulturá
lis jelenségről, hanem a társadalom és a múzeum összekapcsolódásáról, a tudo
mányos paradigmák és a jól/rosszul működő intézményrendszer viszonyáról is 
megosztják gondolataikat.

A Kiállítási dominó 2006->  című sorozat kiállításainak tematikus sokszínű
sége, az együttműködő intézmények adottságainak és lehetőségeinek különbö
zősége ellenére látható, hogy a MaDok-hálózat az elmúlt években a kortárs kul
turális térrel több ponton érintkező, kíváncsi, a világra ny ito tt intézmények kö
zegévé vált.

A  szerkesztők



F E J Ő S  Z O L T Á N

Tekerjünk rajta egyet, gondolkodjunk el a történtekről! Túl vagyunk t i
zenkét kortárs témájú kiállításon, amelyek ugyan egy időben, együtt 
nem voltak láthatók, mert egymást követték, majd új helyszínekre 
„vándorolhattak", mégis közös, kollektív vállalkozásként valósultak 
meg. Az összetartozást a dominójáték mintájára határoztuk meg: egy
más mellé rakható, variálható kockákkal -  kiállításokkal -  képet akar
tunk alkotni mai életünk egyes jellemző vonásairól, színtereiről. Most 
egy másik kockajátékot hívhatunk segítségül. Vegyük kézbe a teória, a 
módszertan, a szokványos múzeumi belső feladatok s kötöttségek -  
nyilvántartás, raktározás -, a látogatói szempontok, meg sok minden 
más elemeiből álló, előttünk tarkálló Rubik-kockát! Most az a kérdés, 
hogy m it hogyan illesztünk össze, mi minek a feltétele, m it mivel fo r
gatunk szembe, más szóval: m it milyen érvekkel támasztunk alá, mit 
hogyan magyarázunk. Hogyan adunk számot arról, hogy fu tó  ötlet 
volt-e a 2006 áprilisában a Néprajzi Múzeumból indult országos kiállí
tási sorozat, vagy következett a részt vevő intézmények korábbi mun
káiból, illetve folytatta, teljesebbé tette azokat, netán az úttörés kísér
letét jelentette. S tágabban: milyen tanulságokkal szolgál a sorozat a 
múzeumok társadalmi szerepét illetően?

A Kiállítási dominó 2006-> tizenkét kiállítása sokoldalúan érzékel
tette a magyarországi múzeumoknak a kortárs társadalmi, kulturális je
lenségek megismerésére irányuló tevékenységét. A résztvevők alap
vetően újonnan gyű jtö tt tárgyak, dokumentumok és friss kutatások 
alapján közelítettek napjaink egyes jelenségeihez. Menet közben a té
mák kiválasztása és kiállítássá formálása számított a fő kérdésnek. A hó

napról hónapra egymást követő kiállítások ezek feldolgozási lehetősége
it, a „dominók" mondanivalóját és relevanciáját állították a középpontba. 
A kisebb-nagyobb rendszerességgel találkozó résztvevők egymás között 
erről cseréltek eszmét, ilyen kérdések kerültek a beszélgetések, a szakmai 
viták homlokterébe.1 Miután a sorozat lezárult, érdemes azonos szem
pontok szerint áttekinteni a vállalkozást, s megvonni az eddigi törekvé
sek mérlegét. Fontos látni, hogy milyen buktatók merültek fel, milyen 
akadályokkal kell, de egyúttal milyen lehetőségekkel lehet számolni a 
múzeumi jelenkutatás során, s milyen szempontokat kell a továbblépés 
érdekében figyelembe venni. Az ilyen problémák elemzésével a kísérlet 
önmagán túlmutató tanulságai kerülhetnek előtérbe, azaz a „dominók" 
kirakása után vállalkozni kell egy másmilyen „játékra" is. Ez a bevezetés a 
módszertani áttekintés néhány alapelemét vázolja föl. Az imént felvillan
to tt kérdésekre a kötet egésze ad különféle válaszokat, s teljesíti ki az 
elemzés alábbi csomópontok szerint felépített vázát.

Mi a kiindulás? Mi a közös a sorozatban?
Elsőként vegyük a legegyszerűbb, bár döntő kérdést: Mi volt a kiindu
lópont? Honnét, mi alapján indult útjára a sorozat? Ez is megfogalmaz
ható úgy, illetve ebből az is felvethető, hogy mi vált a sorozat révén 
hangsúlyossá? Három eshetőséggel lehet számolni: elsődleges, 1. a kiál- 
/r'tóskészítés szándéka, 2. az újabb anyagokkal rendelkező, most gyara
podott gyűjtemények megszólaltatása, 3. a 2003-tól megszerveződött 
MaDok-hálózat eredményei. Világos, hogy ezek szorosan összefüggnek 
egymással, azonban nem magától értetődő módon.

1 A sorozat előkészítését és 
menetét elősegítő módszertani viták 
2005 elején indultak. A kollektív 
kiállítás ötletét az első MaDok-napok 
megnevezéssel tartott rendezvényen 
(2005. február 1.) ismertettem. Bár 
anyagi okok miatt a kezdeti szán
dékhoz képest a sorozat később vált 
valóra, a kiállítások előkészítése 
több helyütt elkezdődött. A második 
alkalommal, 2005. október 18-án a 
résztvevők ismertették kiállítási ja
vaslataikat, majd újabb közös 
egyeztetésre a 2006. február 28-án 
rendezett MaDok-napok 2. kereté
ben nyílt alkalom. Ezt követően há
rom nyilvános eszmecserére került 
sor, amelyeken a résztvevők vázol
ták és megvitatták a többiekkel 
elképzeléseiket: Dominó pontok 
1-5. Néprajzi Múzeum, 2006. 
május 4.; Dominó pontok 6-8. Vi- 
gándpetend, 2006. augusztus 3.; 
Dominó pontok 9-12. Néprajzi Mú
zeum, 2006. november 9. (a Ma
gyar Tudomány Napja rendezvénye).
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2 A MaDok-program elterjeszté
sének összefüggésében lásd Fejős 
2007: 63-69.

Legkönnyebben a harmadik lehetőség zárható ki mint a kiállítási so
rozat fő motivációja. Nem vagyunk, nem lehetünk olyannyira elfogul
tak saját munkánkkal kapcsolatban, hogy meggyőzően állítsuk: a mú
zeumi jelenkor-kutatási program néhány év alatt már olyan szintre 
ju to tt, hogy a felhalmozott dokumentáció, az új kutatási eredmények 
önmagukban kiváltják a közzététel igényét. Az ilyen munka, az intéz
mények közötti információcsere, vagyis a MaDok-hálózat még nem be
lülről fakadó ösztönzője, hanem az alapja volt -  csak alapja lehetett -  
egy közös kiállítási vállalkozásnak. A klasszikus múzeumi „haladási" 
minta -  kutatás, gyűjteményfeldolgozás, kiállítás -  ez esetben nem volt 
jellemző. Nem abban az értelemben, hogy az elkészült kiállításokat ne 
előzték volna meg az ilyen szükségszerű alapok és előzmények. Nem, 
ezek természetesen megvoltak. Hanem azért, mert inkább a megmuta
tás, a kiállítás igénye számított a kutatómunka indukáló tényezőjének. 
Többnyire még akkor is, amikor a partnerek a feldolgozásra kiválasztott 
témát, jelenséget végiggondolták, rendszerint különféle, már meglévő 
gyűjteményi, kutatási előzmények vagy érzelmi-érdeklődésbeli prefe
renciák alapján. Igazolja ezt, hogy a „tizenkettek" majd mindegyikét 
a közös vállalkozás érdekében győztük meg a kiállítás megrendezéséről. 
A szervezés kezdetén sikerült egy rövid felhívást közzétenni a Magyar 
Múzeumok 2005. évi első száma nyitó, szerkesztői oldalán (FEJŐS 2005a). 
Ám erre nem tolongtak a jelentkezők a még szabad hónapok „megszer
zéséért". Valójában semmilyen reakció nem érkezett, ennek nyomán 
egyetlen új partnert sem üdvözölhettünk a sorainkban. Ez nem „mora- 
lizálás", dohogás, hanem a folyamat szimptómája.

A kiállítás lehetősége és célja lendítőkeréknek bizonyult, s ez hatá
rozta meg a kortárs témáknak szentelt dominós kiállítások sorozatát. 
Épp az volt a szándék, hogy a pár éve kezdeményezett kísérletet s a 
megindult munkát ösztönözzük, megerősítsük, és láthatóvá tegyük, s 
ezzel újabb lökést adjunk a folytatáshoz. Ez a taktikai megfontolás az 
intézményesülést szolgálta, és a sorozat révén a hálózat életképessé
gét, eredményességét kívánta felmutatni, illetve bizonyítani (FEJŐS 
2007: 61-63). Ebből fakadt, hogy a közös vállalkozás erősen „megen
gedő" jellegű volt. Részben meggyőződésből -  nem kell egy ütemre, 
uniformisban masírozni -, részben azon belátás miatt, hogy kikerülhe- 
tetlenek bizonyos kompromisszumok, különösen a múzeumok jelenkori 
feladatvállalásának meghonosítása kapcsán.

A közös keret ellenére a részt vevő fővárosi és vidéki intézmények -  
tizenegy múzeum és egy egyetemi tanszék -  projektjei és megvalósult 
kiállításai ily módon csak lazán kapcsolódtak egymáshoz, nem követtek 
egységes metodikát, s nem képviseltek azonos szemléletmódot. Ez tu 

datosan vállalt belátás, elhatározás volt. Először is, mert koherensebb 
együttműködésre az előzmények ismeretében és az intézményi adott
ságok mellett aligha nyílt volna lehetőség. Másodszor pedig épp azért, 
mert az ilyen nyitottság a kiállítási témák és kutatói perspektívák plu
ralizmusát ígérte. Ennek ösztönzőerejét többre tartottuk, mint a szem
léleti közös nevező kierőszakolását. Közös célnak a jelenkor, a közelmúlt 
hangsúlyos bemutatása számított. De még ebből a szempontból sem 
volt a sorozat egységes: a résztvevők különbözőképpen fogták föl a je 
len fogalmát. Ez viszont már nem volt kifejezetten kívánatos, hanem 
kényszerűen elfogadott kompromisszumnak bizonyult. A megközelítési 
módok változatosságával, a már-már szertefutó, de épp ezért vonzó te
matikával szemben a jelen felettébb tágas felfogása -  esetenként jósze
rével a 20. század vagy a Kádár-kor egészét magában foglaló módon -  
nem vág egybe a MaDok kapcsán k ife jte tt célokkal (FEJŐS 2003; FRAZON 
2004). Ez valóban gyengítette a sorozat kezdeményezésekor megfogal
mazott szándékot. „A részvétel feltétele -  hirdette az idézett felhívás -, 
hogy a kiállítás valóban a jelenről szóljon, az esetleges visszatekintés ne 
haladja meg az elmúlt másfél-két évtizedet. Az egyes kiállítások pilla
natképeket villanthatnak fel a mából, de történeti folyamatokat is ér
zékeltethetnek, ám ez utóbbi esetben is főleg a ma megtapasztalható 
tényeket elemzik, s nem az előzményekkel foglalkoznak.” Ehhez képest a 
kész kiállításokban az időkezelés képlékenyebbé vált, ami nem segítette 
annak világos érvényre juttatását, hogy a múzeumi kortárs vizsgálódás 
a mindenkori jelenben érvényesülő és megtapasztalható párhuzamos 
időket a megfigyelés szinkronikusságában kívánja megközelíteni, meg
érteni és megvilágítani. Nyilvánvaló, hogy ez nem a történetiség taga
dása, az eluralkodó prezentizmus (HARTOG 2005), hanem egy másik ku
tatási, dokumentációs és interpretációs kiindulópont vagy perspektíva 
kérdése. Bár a sorozat a „szinkronikusan megfigyelhető jelen" koncep
cióhoz képest inkább a „közelmúlt évtizedei és a ma" időmetszetet mu
tatta be, kétségtelen, hogy a MaDok kezdeményezése óta és a Kiá llítási 
dominó során fokozatosan teret nyer a kortárs életvilág önmaga jogán 
való múzeumi tárggyá avatása. „így a jelen ebben a diszkurzív térben 
többrétegűvé vált, és a programhoz kapcsolódó kutatásokban és gyűj
tésekben egyre inkább az itt  és most tűkröződ[ik] vissza." (FRAZON 2007: 
22.) A sorozat is ezt szolgálta s erősítette, bár jó l látható, hogy a jelen 
felé való múzeumi nyitáshoz szükséges „tértisztítást"2 nem kifejezetten 
elősegítő kompromisszumok árán.

Az elmondottak nyomán a kiállításokat nem a kezdetben választott 
főcím -  Pillanatképek a mából - , hanem a dominó metaforája fogta 
egybe, amely egyszerre szolgálta a ma letapogatásának, interpretációs
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eljárásokkal való lefedésének lehetőségét és a „leterítést" m int megmu
tatás! eszközt, a mutatványt. Az egyes „dominók" -  azaz a kiállítások -  
egymáshoz kapcsolódóan, egymást kiegészítve s változatos módon, 
egymással kombinálhatóan rajzoltak képet a jelenkori Magyarország 
egyes jelenségeiről (FEJŐS 2006). A „dominó" valamelyest semlegesítet
te a „pillanatképben" meglévő most hangsúlyát, főként azáltal, hogy 
erősítette az összekapcsolódás, az egymást gazdagító részletek és a já 
tékosság motívumát.

A még nem említett, harmadik lehetséges kiindulópont, a gyűjte
mény más jellegű fe lté te lt jelentett. A vállalkozást felkaroló minisztéri
umi támogatás szempontjából a múzeumi gyűjtemények új anyaggal 
való gyarapítása elsőrendűen fontos követelménynek számított. A tá
mogatás erre vonatkozott, s csak később sikerült a minisztériumtól a ki
állításokat kísérő katalógusok, vezetők publikálásához újabb anyagi 
forrást szerezni. A tervezett kiállítások azért számítottak fontosnak, 
hogy bemutassák a múzeumokba került új anyagot. Úgy is lehet fogal
mazni, hogy a sorozatot támogató minisztérium szemszögéből a gyűj
temény játszotta a kiindulópontot. Mégis inkább arról volt szó, hogy a 
gyűjtemények jobbára csak áttételes módon, közvetve lehettek a vállal
kozás alapjai. M int a sorozat egésze kapcsán, úgy az egyes projektek 
szempontjából is feltehető, hogy mi vo lt az elsődleges motiváció: a ki
állítási szándék, a meglévő vagy fejlesztendő gyűjtemény vagy valami
lyen tudományos koncepció, terepkutatási előzmény. Csak saját pél
dánknál maradva, a Néprajzi Múzeum műanyag című kiállításának még 
szinte egyáltalán nem volt gyűjteményi alapja akkor, amikor a kiállítá
si dominót megszerveztük. Számunkra a döntő egy társadalmi és kultu
rális problémakör, s ezen belül a kortárs tárgyhasználat sajátosságainak 
megközelítése volt. S ez egész sor esetben többé-kevésbé hasonlóan 
alakult. A gyűjtemény s az újonnan beszerzett tárgyak, dokumentumok 
mindegyik kiállítás feltételét, bázisát jelentették, de nem oly módon, 
hogy a gyűjteményekben felhalmozott vagy újonnan gyarapítóit jelen
kori anyag feldolgozása hívta volna életre a bemutatás elodázhatatlan 
vágyát.

A gyarapítás és kontextusai
Másodjára vegyük szemügyre a gyűjtemény és a gyűjteményfejlesztés 
néhány kérdését! Milyen gyűjteményről van szó, illetve miből is áll a 
gyűjtemény, ami feltételként, eszközként szolgál a kortárs életvilág mú
zeumi reprezentációjához? Ez nem triviális, és a kérdés nem azonos mó
don merül fel az egyes kiállítások kapcsán. A legegyszerűbb, legtermé
szetesebb eset, amikor a gyűjteményt azonosítjuk a tárgyak felhalmo

zásának eredményével. Múzeumi gyűjteményről beszélve, leginkább a 
tárgyakból álló rendszeres kollekciókról van szó. M int már említettem, 
a MaDok-hálózatba töm örült intézmények kortárs vizsgálódását nagy
ban elősegítette, hogy a kulturális minisztérium a tárgygyűjtés, a gyűj
temények gyarapítása m iatt támogatta a vállalkozást. Ennek kétségte
len eredménye, hogy az egyes múzeumi gyűjtemények mai tárgyakkal 
való gyarapodása mindenképpen bővítette a meglévő múzeumi forrás
anyagot. A szerzeményezés ebben a vonatkozásban is számtalan kérdést 
vet fel, melyekre alább még kitérek.

Gyűjteményt alkot ugyanakkor a különféle dokumentumok összes
sége is. írásos feljegyzések, mindenféle sokszorosított vagy nyomdaipari 
termék, fényképek, filmek, videók, hangfelvételek és így tovább. Múze
umi kontextusban a kulturális dokumentumok gyűjtése már nem olyan 
általános igény, és nem olyan evidens, mint a tárgyaké. Vannak írásos 
dokumentumokat őrző múzeumi archívumok, fénykép-, film - vagy 
hangtárak, és természetesen könyvtárak, miközben az ilyen dokumen
tumokat a közgyűjtemények más típusai sokkal inkább saját hatáskö
rükbe tartozónak tekintik. A kulturális dokumentumok sajátos fajtája a 
tárgygyűjtés során készített feljegyzések, interjúk, rajzok, fényképek 
stb. köre, a dokumentáció, ami teljessé teszi a tárgyakkal kapcsolatos 
információkat és a kutatói megfigyeléseket, tapasztalatokat. A kiállítá
si dominóhoz gyű jtö tt és feldolgozott anyag kiterjedt az elsődleges és 
az ilyen másodlagos dokumentumokra, de a minisztérium által támoga
to tt gyűjteménygyarapítás minderre nem vonatkozott, csak a tárgyak
ra. Kisebb mértékben ugyan írásos, nyomtatott dokumentumok és ar
chív fotográfiák is „tárgyként viselkedtek", azaz tárgyként vásároltuk (s 
számoltuk el) azokat, mert elengedhetetlenek voltak munkánkhoz. Ez 
sajátos belső ellentmondása a múzeumi tevékenységnek mind történe
ti, mind jelenkori kutatások esetében, de az utóbbiak kapcsán tágabb 
módszertani és gyűjteményképzési kérdések is felmerülnek. A jelenkori 
dokumentáció például termékismertetők, katalógusok, reklámkiadvá
nyok óriási tömegére terjedhet ki, ám kérdés, hogy az ilyesmit múzeu
mi, könyvtári vagy levéltári megőrzésben kell-e elsősorban részesíteni. 
A különféle mai dokumentumok kiterjedt és rendszeres gyarapítása és 
a múzeumok jelen iránti érzékenysége a múzeumi gyűjtemény hagyo
mányos tárgyközpontú felfogását minden bizonnyal módosítani fogja. 
Ennek már most nyilvánvaló jele, mintegy a változás előhírnöke, hogy a 
vizsgálatba vont mai jelenségek, illetve az ezekkel összefüggő tárgykul
túra a legváltozatosabb és legkomplexebb dokumentációval felvértez
ve kerül a múzeumba. Ez a kulturális információk -  tárgy, kép, szöveg 
-  funkcionális egybetartozását tükrözi, s nehezen igazodik (nehezen
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3 Lásd bővebben a múzeum és 
anyagi kultúra szoros egységének 
megbomlását a „szellemi kulturá
lis örökség” , valamint a „kollektív 
emlékezet” szempontjából: Fejős 
2005b; 2008; vö. Lagerkvist 2006.

igazítható) a hagyományos közgyűjteményi és múzeumi szakági forrá
selhatárolások rendszeréhez. A mai múzeumi gyűjteménygyarapításnak 
ez húsba vágó elvi s egyben gyakorlati kérdése.

Még tágabb szinten nem materiális javakból is lehet gyűjteményt 
képezni, melyet tárgyak, írott vagy képi dokumentumok legfeljebb csak 
közvetve fejeznek ki. M inthogy a kultúra számos jelensége tárgyakkal 
közvetlenül egyáltalán nem tanulmányozható vagy nem ábrázolható, a 
múzeumnak eleve korlátozottak a lehetőségei. Ennek ellenére a népraj
zi múzeumokban már régóta kialakultak népköltészeti alkotások, szo
kások, rítusok, táncok, kézművesismeretek és -készségek rögzített, me
görökített form áit őrző múzeumi speciális gyűjtemények. A történeti 
múzeumok 20. századi anyaga elképzelhetetlen az „oral history" doku
mentumai nélkül. Az utóbbi évtizedekben a múzeumokat erőteljesen 
befolyásolja, hogy egyre inkább szembesülnek a kollektív emlékezet, az 
emlékezés és a felejtés társadalmi gyakorlatot mélyen átható, az egyé
ni és kollektív identitáspolitikát uraló kérdéseivel. A jövő múzeumát 
sokkal inkább a történetek, m int a tárgyak határozzák meg -  vallják so
kan újabban a múzeumi kutatók közül is (vö. CRUIKSHANK 1995). A tö r
ténetek az anyagi kultúra személyességét fejezhetik ki, a társadalom 
jellemző diskurzusainak eszközeként azonban már más regiszterhez ta r
toznak múzeumi kontextusban is. A szubjektivitás olyan megnyilvánu
lásai, m int a képzetek, a vágyak, a személyes vélemények és viszonyu
lások vagy a jelentések tovább bonyolítják a múzeumi tárgykezelés 
hagyományos feldolgozási módjait, ami a gyűjteményképzésre is elke
rülhetetlen hatással van.3 Még akkor is, ha a narratív személyes emlé
kek intenzív gyűjtése Magyarországon nem éppen múzeumi keretek kö
zött a jellemző. Arról nem is beszélve, hogy például a mai generációk 
jövőről va llo tt elképzeléseinek múzeumban megőrizhető gyűjteménye 
még legfeljebb csak javasolható ideaként létezik. Ezt azért is érdemes 
it t  megemlíteni, mert a jövőkép mindig pregnáns kifejeződése és követ
kezménye a jelennek, amit most a múzeumi törekvések fókuszaként 
próbálunk meghatározni. Mindezek ellenére a kiállítási dominó jelen
kort pásztázó kiállításai felszínre hoztak, közvetítettek, s bizonyos mér
tékig megőrzésre alkalmassá tettek ilyen nem materiális kulturális tar
talmakat. Lehet-e belőlük gyűjteményt formálni? S még inkább: ho
gyan lehet a kortárs életvilág megközelítésében a kultúra nem anyagi 
vonásait rendszeres módon megörökíteni? Ezek a múzeumi gyűjte
ményképzés még nehezebb kérdései, melyek már a szóban forgó kollek
tív kiállítási vállalkozás kapcsán is jelentkeztek. A bevett gyakorlattól 
legjobban az Emlékváros -  Pécs című kiállítás távolodott el, amely sza
kított a tárgyakból való kiindulással, és egyetlen tárgyat sem mutatott
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be. A rendezők ehelyett arra vállalkoztak, hogy a városi fesztiválok kap
csán a képzelt terek, a mentalitások és kollektív képzetek tartományát 
fedezzék fel különféle nem tárgyakból álló gyűjtemények kiaknázásával 
s immateriális források egymásra vetítésével. Nem véletlen, hogy ez a 
kiállítás nem múzeumi közegben, hanem egyetemi oktatási, kutatási fe
ladatok közepette született, bár múzeumokban, levéltárakban, vizuális 
archívumokban őrzött forrásokat is felhasznált. Ha kevésbé határozot
tan is, de a többi kiállítás sem vo lt független attól az alapkérdéstől, 
hogy vajon miként módosul, illetve alakul át a múzeum mint tárgy
megőrző intézmény a változó társadalmi gyakorlat s különösképpen a 
tárgyak társadalmi státusának módosulása következtében. Az archivá
lás mintái, módszerei és eszközei sem állandóak, pontosabban az archi
válási gyakorlat egyelőre nagyjából a kitaposott úton halad -  bár a di
gitális források már rést ütöttek a rendszeren -, de már látható, hogy a 
jelen múzeumi bekebelezése a hagyományos receptek alkalmazása mel
lett erősen korlátozott marad. Aligha lehet mást tenni, m int módosíta
ni a jövőben az egész mechanizmust.

Maradva a múzeumi tárgyi gyűjteményeknél, a gyarapítás kontex
tusait vizsgálva három egymással összefüggő kérdés tehető föl: Hogyan 
viszonyul az új anyag a már meglévőhöz? Mi az újonnan gyű jtö tt anyag 
pozíciója a gyűjtemények összességéhez mérten? Mi a kortárs anyag 
muzealizációjának szaktudományok szerinti kontextusa, azaz mely mú
zeumi szakágakban folynak ilyen gyarapítási munkák, s vannak-e ebben 
diszciplináris különbségek?

A történetileg kialakult kollekciók és a jelenkori tárgyak, dokumentu
mok „találkozásának" útjai és lehetőségei intézményenként is különböz
nek, de nem azonosak az egyes múzeumi szakágakban, illetve a különfé
le múzeumtípusok esetében sem. Ennek változatos eseteit képviselik, je l
zik a kiállítási sorozatban közreműködő intézmények. Általánosságban 
mégis talán joggal állítható, hogy az „új" (kortárs) anyag múzeumi be
bocsátását a néprajzi és a történeti múzeumokban rendszerint s alap
vetően a történeti folytonosság eszméje teszi lehetővé s alapozza meg. 
Még olyan esetekben is, ahol az újat hallgatólagosan a korábbi korsza
kok elkorcsosulásának, valamiféle degradálódott végpontjának tekintik, 
mert az ilyen negatív értékítélet ellenére mégis szükségét érzik, hogy a 
„honnan hová" tartó utat megörökítsék. A már meglévő „régi" (történe
ti) anyag gyarapításának a jelenkorig való kiterjesztése a néprajzi és a 
történeti (helytörténeti) gyűjteményekben egyaránt követett s legitim
nek ta rto tt gyakorlat. Nem mindenütt, hiszen például a Nyíregyházát 
övező tanyák mai lakószobáinak, konyháinak, melléképületeinek tárgyai 
előtt még sem a történeti, sem a néprajzi gyűjtemény nem tárta ki a ka-
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púkat, miközben az autópálya-építés következtében megszűnő tanyasi 
életformának a régészeti leletmentés mintájára szervezett dokumentá
ciója híven illeszkedik a klasszikus múzeumi paradigmába, a „mentés" 
gondolatkörébe. A kutatást lebonyolító muzeológuson kívül a két múze
umi szakgyűjtemény gondozói ,úgy tűnik, nem tudnak (még?) m it kez
deni a mai köznapi tárgyakkal, jóllehet, azok épp egy történeti folyamat 
végpontját rögzítik. Az „új" azonban nemcsak mint folytonosság létezik, 
hanem éppen hogy „eltérésként" vagy radikálisan  másként is. Ezeknek 
gyűjteményi előzményei éppenséggel lehetnek, ám a lényeg pont az, 
hogy a kortárs életvilágok típusosán mások, m int a korábbiak. A ma na
gyon is különbözik akár a két háború közötti időszakhoz, akár a Kádár
korszakhoz képest. Arról nem is beszélve, hogy mai mindennapi tárgya
ink, tárgyhasználati szokásaink és a hagyományos paraszti kultúra em
lékanyaga mennyire más kérdéseket vet fel. A modernitás, a posztmo
dern kor tárgykultúrája nem szorítható a megelőző korszakokra jellemző 
tárgyi világ osztályozási rendszerébe. Ma olyan jelenségek tömegével 
számolhatunk, amelyek korábban nem léteztek, ténylegesen újak. Példá
val illusztrálva: míg a Valentin-nap, bár új, „idegen" szokás,4 beilleszt
hető az udvarlás és a szerelem hagyományos kultúrtörténeti, néprajzi 
tematikájába, addig mondjuk a tengerparti nyaralás tárgykészletének 
számbavétele vagy egy mai nagyvárosi kulthely  múzeumi értelmezése, 
reprezentációja egyáltalán nem az előzmények kontextusában, a szóra
kozástörténet formái alapján teljesíthető be. Egy-egy intézménytípus 
változása, alakulása sem okvetlenül jelenti azt, hogy it t  és most érvényes 
jelentése kibontható az előtörténet ismeretéből. Gondoljunk csak a ká
véházak metamorfózisára s az ilyen típusú nagyvárosi helyek azon vo
násaira, illetve új társadalmi tartalmaira, amelyek kisiklanak a korábbi 
formákat ideának tekintő mai újraalkotások medréből. Az „új" felisme
rése és múzeumi gyűjteményben való megörökítése, feldolgozása tehát 
a létező gyűjtemények alapján csak korlátozott mértékben valósítható 
meg. Ez a kortárs gyarapítás gyűjteményi kontextusának nyitott pólusa. 
Az új meglátásához és megértéséhez Elerman Bausingerrel szólva „mai 
valuták" (BAUSINGER 2004: 16) szükségesek.

A mai gyarapításnak más jellegű, gyakran fö lte tt kérdése, hogy mit 
kell gyűjtsön egy országos, egy megyei és egy helyi múzeum. Mi a gya
rapítás kontextusa múzeumtípusok szerint? A részleteket mellőzve, a 
jelenkori dokumentáció és kutatás vonatkozásában két szempontot kell 
figyelembe vennünk: egyrészt az intézményrendszer meglévő, rögzített 
feladatait, másrészt a kiválasztás kérdését.

Kiindulhatunk abból, s nem is tekinthetünk el attól, hogy léteznek 
jogi keretek, az intézményeket fenntartó testületek előírásai, melyek

meghatározzák a múzeumok (pillanatnyi) gyűjtőkörét és gyűjtési terüle
tét. Ez az intézmények hivatalos státusának -  működési engedélyének -  
egyik feltétele. Az ilyen előírásokon belül kell -  kellene -  az intézmé
nyeknek definiálni saját gyűjteményük hatósugarát, kiterjedését térben 
és időben egyaránt. A tér rendszerint adott: a múzeumok országos, 
megyei, helyi gyűjtőköre meghatározott. A K iá llítás i dominó egyes 
résztvevői értelemszerűen igazodtak ehhez, mint például a váci vásár, az 
óbányai fazekastermékek vagy a balatoni halászat és emléktárgypiac 
feldolgozásai esetében. Az egyes helyek és helyben keletkező, fejlődő 
gyűjtemények ugyanakkor egymáshoz is kapesolód(hat)nak, kiegé- 
szít(het)ik egymást, s a kimerítő helyi dokumentáció, kutatás belekerül 
egy nagyobb, virtuálisan létező gyűjteményi struktúrába. Ezt a MaDok 
hálózati rendszere teszi lehetővé (FEJŐS 2003). A kortárs gyűjtés érde
kében kezdeményezett hálózati keret és módszer biztosítja, hogy a kor
társ gyűjtemények országos szinten is összehangolódnak, főleg azon elv 
alapján, hogy ez elejét veszi -  veheti -  a gyűjtési párhuzamoknak, a fe
lesleges ismétlődéseknek. Ezzel az egyedi, a helyi tágabb összefüggésbe 
is illeszkedik. A rendszeren belül kialakulhatnak speciális gyűjtési irá
nyok, s ennek alapján sajátos profilú gyűjtemények. Jó példa, hogy a to 
vábbiakban aligha kell minden megyei múzeumban extenzív gyűjtést 
folytatni a kortárs esküvői szokások s a hozzá kapcsolódó emléktárgyak, 
kellékek tárgyában, hiszen a zalaegerszegi Göcseji Múzeum ezen a téren 
alapvető forrásanyagot halmozott fel. A szentendrei Szabadtéri Népraj
zi Múzeum a tisztálkodás, a higiénia, a falusi fürdőszobák változó kel
léktárából á llíto tt össze olyan kollekciót, ami sehol másutt nem áll ilyen 
teljességgel rendelkezésre, amit bővíteni ugyan lehet, másutt azonban 
szükségtelen hasonló gyűjtést indítani. Elasonlóképpen a pápai Kékfestő 
Múzeum „farmergyűjteménye'' megkerülhetetlen bázisa lesz (máris az) 
minden olyan tudományos kutatásnak vagy későbbi múzeumi kiállítás
nak, amely e tárgyféleség rendkívül szerteágazó társadalmi vonatkozá
sának megértését vagy megmutatását célozza meg. Mindezek ellenére 
sem a gyűjtőköri szabályozottság, sem a MaDok által kezdeményezett és 
megtestesített hálózati keret nem helyettesíti, nem teszi feleslegessé 
annak következetes végiggondolását, hogy az egyes intézmények miként 
tekintik feladatuknak a mai időpillanatok „párhuzamos különidejűsége- 
inek"5 beemelését a múzeumi gépezet őrlőkövei közé. A maguk módján 
az egyes kiállítások az ilyen reflexiók elindítását szolgálják, s egyben az 
önmeghatározás gyakorlati eredményei, melyek következetes érvényre 
juttatása minden intézményben további lépéseket igényel.

Az elmondottak összekapcsolódnak a másik kérdéssel, a ma „m it 
gyűjtsünk" örökzöld múzeumi feladványával is. Ezúttal a kérdés úgy

4 Az idegen, amerikai minta 
átvételét hangsúlyozza enyhe lele
plező hangütéssel Szemerkényi 
2002; leíró módon dokumentálja 
a Göcseji Múzeum „dominós" 
kiállítása, vö. Marx et al. 2007: 
2 2 -2 6 .

5 Bausinger 1989; vö. Fejős 
2003 : 116.
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6 Például úgy tűnik, hogy az 
1990-es évektől már nincsenek 
olyan ruhadarabok, amelyek a 
korszellemet sűrítve kifejeznék
(Gottfried 2004 : 131).

pontosítható, hogy mi az, ami a mai heterogén, globális léptékben ter
melődő és áramló fogyasztói kultúrából műtárgy lesz, vagyis mi válik a 
múzeumi megőrzéssel jelenből vett örökséggé. „Munkánkat megnehe
zítő tény -  írja a mai ruházati fogyasztás múzeumi megörökítése kap
csán egy német szakember -, hogy gyakran nem tudunk pártatlan és el
fogulatlan megfigyelők lenni a kiállítási ruhadarabok kiválasztásakor, 
hiszen mi magunk is fogyasztónak számítunk.'1 (Gottfried 2 004 :130 .) Bár 
a kortárs életvitel és anyagi kultúra, a mai társadalmi ideálok, de életünk 
minden vonása szinte kimeríthetetlen terep a gyűjtő kéz és a megértést 
kereső elme számára, a kutató ingadozik a jellemző/általános és az egye- 
di/egyéni szempontjai között. Melyik legyen vezérlő eszméje? Elvben le
hetséges egyrészt a szemnek tetszetős, azaz „szép" tárgyakat, másrészt 
árucikként „drága" és különleges, egyedi példányokat kiválasztani, vagy 
harmadrészt az eredetien egyénit előnyben részesíteni. A kvalitás ilyen 
minőségei mellett negyedrészt olyan köznapi tárgyak iránt tanúsíthat 
nagyobb figyelmet, melyek valamilyen ismert személyiséghez kötődnek. 
A történeti vagy „nemzeti nagyságok", a mai „sztárok" relikviáit múze
umok kitüntetett értéknek tartják, mert mindkét típus kapcsolatban áll 
a tömegeket meghatározó értékrendszerekkel, így a nemzeti történe
lemmel, illetve a popkultúrával. Ötödrészt a hely attribútumai, egyedi
ségének kifejez(őd)ései kelthetik fel érdeklődését. A lehetőségek sora ez
zel nem zárul le. Mindegyik kapcsán egyaránt felmerül azonban, hogy az 
így kiválasztott tárgyakat mennyire lehet egy-egy korszak vagy az „ itt és 
most" jellemzőinek tekinteni. A művészeti tárgy múzeumi autonómiáját 
esztétikai mivolta adja, nem pedig dokumentumjellege. A drágaság, az 
egyediség és a relikvia pedig legfeljebb áttételekkel számíthat egy-egy 
történeti korszak, egy-egy társadalmi közeg jellemző vonásának. Vannak 
ugyanakkor korszakokat jelképező mindennapi tárgyak, mint például a 
farmer, a Trabant, a Commodore 64 vagy a Rubik-kocka, melyek töme
gességük miatt válnak életérzések kifejezőivé, s még esetleges variáció
ik is „feloldódnak" a szimbolikus értékű megnevezésükben. Kérdés, hogy 
a mai, gyorsan cserélődő háztartási eszközök, szórakoztató elektronikai 
cikkek, divatstílusok alkalmasak-e arra, hogy segítségükkel egy-egy 
időszak vagy egész nemzedékek habitusát kifejezzük.6 Tárgyakra egyéb
ként sem okvetlenül korjelzőként kell tekintenünk, hiszen jelentőségük 
származhat eredendő kontextusváltó képességükből, amit legjobban a 
„jelentésteli tárgyak" fejeznek ki, melyek „a tárgy, a használó és a kultúra 
kapcsolatrendszerének komplexitásában" (FEJÖS-FRAZON, szerk. 2005: 7) 
sűrűsödő összefüggések hordozói.

A saját kultúráját és korát tanulmányozó kutató számára a legna
gyobb feladatot az a kettősség jelenti, hogy egyszerre próbál megbir

kózni a számára is általában ismerős dolgok leírásával, értelmezésével 
és a tú lzott közeliséggel társuló kulturális vaksággal. A műanyagból ké
szült rendkívül heterogén mindennapi tárgyak eredetének, használati 
idejének és módjának pontos meghatározása legalább annyi nehézsé
get jelentett, mint annak feltárása, hogy milyen jellemző vonásokat mu
tatnak például a fogyasztásban vagy a társadalmi értékképzés s hovatar
tozás kifejezésének folyamataiban. Hogyan tudja a kutató a „hétköz
napit" úgy szemügyre venni, hogy közben nem szabadulhat -  Clifford 
Geertz emlékezetes szavaival élve -  a „megszokottság álmosító érzé
sétől"? Történetileg az antropológia számára ehhez kellett az egzotikus 
hely, ahol a hétköznapi „szokatlan formákat ölt" (vö. Geertz 1994: 181), 
s ezáltal a meglátás könnyebbé válhatott. Talán épp ugyanebből ért
hető meg, hogy a kortárs élethez közelítve miért elsősorban az kelti fel 
figyelmünket, ami szokatlan, ami a köznapi viszonyok között különle
gesnek, rendkívülinek számít, például az em lített szempontok alapján 
vagy más kuriózumot jelentő tulajdonságok miatt. A különbség és kü
lönbözés észlelése, megragadása eszköz, de nem helyettesíti a kulturá
lis rendszerek egyben látását. A múzeum rendszerező intézmény, mely 
ha jól működik, az egyedit, a rendkívülit a jellemző regiszterében helye
zi el. De csak akkor, ha ehhez kellő mennyiségű információt, kulturális 
dokumentációt gyűjt be és dolgoz fel.

Módszertan, kutatási etika
A múzeumi gyűjteménygyarapítás, a dokumentációs munka -  ahogy az 
imént mondottak már jelzik -  messzemenően összefügg módszertani 
kérdésekkel. A kortárs életvilág tanulmányozásában egyrészt a tudomá
nyos kutatás módszereit, technikáit követjük, másrészt a muzeológiai 
követelmények s gyakorlat szerint járunk el. Az utóbbi nem lehet füg
getlen az előbbitől, mert különben a muzealizáció tudományos megala
pozottsága, szakszerűsége szenved csorbát, de más vonásokat is mutat, 
m int amaz. Közös bennük, hogy egyik sem semleges tevékenység, nem 
független a társadalmi körülményektől, csoportérdekektől, a különféle 
szemléletmódokat kifejező jellemző diskurzusoktól.

A tudományos munkát illetően a múzeumokban a kvalitatív mód
szertan előnyben részesítése a jellemző, bár itt is élhetnek a gyűjtemé
nyek bővítése és kiállítások rendezése érdekében kvantitatív módszerek
kel. A témaválasztás értelemszerűen metodikai problémákkal kapcsolódik 
össze. Egy csak néhány tagot számláló szerzetesközösség mikrovilágának 
megértése más feladatot jelent, mint egy mai vásár vagy internetes ke
reskedelmi hálózat árukínálatának felderítése. Ma a múzeumi gyakorla
tot, elsősorban a tárgygyűjtést szakirányoktól függően alapvetően a lágy
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kutatási módszerek jellemzik. A kiválasztást ugyanakkor egy-egy terület, 
tárgyfajta teljességre törekvő felmérése alapozza meg, s esetenként ex- 
tenzív tárgygyűjtéssel párosul, m int például a balatoni emléktárgyak, a 
Valentin-napi csecsebecsék vagy egy tárgyfajta -  teszem azt strandpa
pucs -  adott évben beszerezhető összes típusának múzeumba vitele.7

A múzeumi kutatás alapvető jellegzetessége, hogy alkalmazott je l
legű, miközben legjobb változataiban elegyíti a társadalomtudományi, 
történeti, kommunikáció- és tárgyelméleti, képtudományi vagy desig
nelméleti stb. kutatási irányokat. Az empirikus kutatás, a dokumentáció 
a múzeumi gyűjtést segíti elő, így főként a tárgyi, de esetenként a képi 
és a nem materiális javakból álló gyűjtemények fejlesztését, valamint 
értelmezését szolgálja. A múzeum nem a tisztán tudományos kutatás 
sajátos színhelye, hanem a tapasztalatok, a kutatási eredmények bemu
tatásának specifikus közege. A nyilvánosságra hozatal eredendő, kons
titu tív  eleme a múzeumi tevékenységnek, még akkor is, ha a múzeumi 
gyűjteményeknek általában csak kis hányada kerül közönség elé. A kor
társ kultúra iránti múzeumi érdeklődés célja kettős. Részben a pillanat
nyilag megfigyelhető, tanulmányozható és forrásaiban begyűjthető 
kulturális megnyilvánulások értelmezése, gyűjteményekben való hosszú 
távú megörökítése, részben a közreadás, ami nem annyira távlati, az 
utókorra háruló feladat, m int a kortárs közbeszédben való részvétel kö
telezettsége. Miként az akadémiai vagy elméleti kutatást is rendszerint 
az aktuális problémák, az épp most társadalmilag fontos kérdések mo
tiválják, úgy a múzeumi jelenkorkutatás is a mából következik, eredmé
nyei, felismerései a mát szolgálják. A múzeumi keret, a kiállítási közeg 
azonban sajtos kérdéseket is felvet. A K iá llítás i dominó tapasztalatai
val összefüggésben röviden két összefüggésre térek ki.

A szinkrón jellegű kutatásban megnövekszik a személyesség szerepe. 
Legyen szó a közelmúlt vagy a jelen viszonyait kutató vizsgálódásról, az 
egyéni emlékek, személyes vallomások, vélemények megkülönböztetett 
fontossággal bírnak. Az egyéni életvitel fókuszponttá válik, konkrétsága 
miatt lesz modellértékű. Személyes tárgyak vagy a mindennapi élet sze
mélyessége, intimitása a szociológus, a néprajzkutató számára is számos 
etikai kérdést vet fel, de ha a széles nyilvánosságot jelentő kiállítás cél
jával tanulmányozunk például egyéni vagy családi sorsokat, individuális 
döntéseket, akkor a kutatói felelősség felértékelődik. A személyesség 
megmutatása és a „magánélet kiteregetése" között nagyon törékenyek 
a határok. M it jelent például egy családot jellemző esetként a figyelem 
középpontjába állítani egy kisváros múzeumi kiállításában? Ha ilyenkor 
az anonimitást választjuk, hogyan egyeztethető ez össze azzal, hogy az 
esettanulmányok leginkább akkor szolgálják a magyarázatot, a megér

tést, ha minden részletet kiaknázva készülnek, s egy kiállításon minden 
információt bemutatnak? Vagy m it jelent tárgyakat kutatási céllal oly 
módon kiemelni a személyes használatból, hogy egyúttal a másoknak 
szóló bemutatás szándékát is teljesítsük? Hogyan lehet az épp aktuális 
tárgykészletet megörökíteni, gyűjteménybe vinni, ha az teljes mértékben 
része a mindennapi használatnak, a tulajdonos „aktív vagyonát" képezi?8 
Helyettesíthető-e ilyen esetekben a személyes használati tárgy egy tö 
kéletesen ugyanolyan bolti példánnyal? Egyáltalán, hogyan muzealizál- 
ható az egyedi, a személyes akkor, amikor még nem múlt, s nem az em
lék tárgya? A múzeumi kutatást kísérő ilyen kérdések kevésbé merülnek 
fel a szorosan vett tudományos munka során, mert a partnerek, az in
formátorok védelme a múzeumban a megmutatás szándékával, sőt 
rendszerint az általuk birtokolt személyes javak megszerzésének igyeke
zetével kapcsolódik össze. Rendszerint a tartós partneri kapcsolat vezet 
eredményre, mint ahogy a klasszikus példa, Átány tanít erre. A múzeu
mi megőrzéssel, a kiállítás lehetőségével társuló pozitív társadalmi meg
ítélés szintén kedvező lehet. A hagyományos múzeumi bemutatás elide
genedett formáit a tárgyakhoz tapadó személyes emlékek, kommen
tárok felhasználása sikerrel bonja le, az egyénileg felajánlott kiállítási 
tárgyak életteli kapcsolatot teremtenek a kiállítás és a látogatók között, 
de a szövegek egyúttal eredeti -  „alternatív" -  történetté is formálhatók 
(FEJŐS-FRAZON, szerk. 2006). A múzeummal való közös munka diákok 
számára is vonzó lehetőség, az intézmény számára pedig páratlan gyűj
teményképzési utat biztosít, amint a tizenkettes sorozatot 2007-ben kö
vető „dominó", a szombathelyi Gyermekvilágok #2 bizonyítja. E kísérle
tek szerint a múzeum érdeklődése vonzó szempont, a partner számára 
megbecsülést, társadalmilag elismert értéket és közlési lehetőséget je
lent, amely biztosíthatja, hogy a személyesség a nyilvánosság előtt is 
vállalható legyen. De ennek határai is vannak, épp a magánélettel kap
csolatos meggyőződések egyéni különbségei miatt.

A mai társadalom tanulmányozása, történjen az akár múzeumi ke
retek között, felveti a reflexivitás kérdését. A m it és a hogyan egyaránt 
összefügg azzal, hogy milyen szerepet tulajdonítunk a kutatásnak. 
A társadalomtudományi, történeti kutatás feltételezi az elemző, k ritika i 
szemléletet. Ez részben összefügg a témaválasztással, a társadalmilag 
érzékeny kérdések, aktuális problémák felvetésével, részben az alkalma
zott módszertan körébe vág. Általában a tudományos kutatást kevéssé 
befolyásolja, hogy a munkának mi lesz a közreadási módja, form ája. 
Úgy tűnik, hogy a múzeumi keret ebből a szempontból érzékenyebb. 
Módszertanilag is felmerül, hogy milyen hatása van a múzeumi kontex
tusnak -  így elsősorban a kiállítás elsődleges motivációs tényezőjének -

7 A Néprajzi Múzeum műanyag 
című kiállításához kapcsolódó, 
„utazó” kamarakiállítás, az elő
ször Vigándpetenden, a Művésze
tek Völgye keretében 2006 nyarán 
bemutatott Vízálló forrásanyaga 
részben ez utóbbi módszer ered
ményeként gyűlt össze (vö. Frazon 
2008).

8 A Detmoldi Szabadtéri Múzeum 
Szobavilágok című kutatása a 
svéd Samdokban kialakított gya
korlat szerint a részletes adatfel
vétel, dokumentáció mellett né
hány vállalkozóval a helyettesítés 
megoldását alkalmazta. A kutatás
ban részt vett fiatalok közül öttel 
úgy tudtak megegyezni, hogy ők 
teljes szobájuk felszerelését, ruha
tárát eladták a múzeumnak a 
megfelelő tárgyak újravásárlásá- 
nak fejében (vö. Carstensen -  
Richartz-Sasse 2004).
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9 Traficking. 2006. szeptember 
6. 2008. március 24. Lásd 
http://www.trafficking.nu/. Az egy
kori göteborgi etnológiai múzeum 
új, a globalizáció körülményeire 
reagáló intézményként 2004-ben 
nyitotta meg kapuit (Lagerkvist 
2006; Fiskesjö 2007). Mint egye
temes néprajzi múzeum nem vesz 
részt a svéd társadalomra irányuló 
Samdok-rendszerben.

10 A kifejezést Kunt Ernőtől 
kölcsönzőm (Kunt 1990), de más 
értelemben használom, mint ő.

a kutatás milyenségére, mélységére s következésképpen eredményére. 
Mennyire lehet a tanulmányozott közösségek véleményét kritikailag 
közreadni, mennyire mutathat meg egy kiállítás belső, re jtett konflik
tusokat akkor, amikor a partnerek épp az elfedésre s -  m int általában -  
az általuk vallo tt ideálra helyezik a hangsúlyt? A kiállítás csak a hom
lokzatot vagy ennek a kritikáját is mutassa be? A múzeum az ismeretek 
nyilvános helye, a többsíkú tudásé, mint az írásokba zárté, ugyanakkor 
másmilyen is. A megjelenítés lehet meghökkentő, gondolkodásra kész
tető, ám rendszerint az esztétizáló, a gyönyörködtető forma az uralko
dó, ami jobban kedvez az elfedésnek, m int a közösségi ideológiák, a he
lyi piaci stratégiák, alkotói törekvések kritikai értelmezését követő 
kurátori határátlépésnek. A közmegítélés a kiállítást a kellemesség, a 
szépség, az érték felmutatásának helyeként értékeli, ahol kérdéses, 
hogy m it keres a műanyag joghurtospohár, az olcsó balatoni szuvení
rek, a szerelmi ajándékok „giccsparádéja” vagy egy kopott falusi kony- 
hakredenc, fürdőszobatükör. Mindezek ellenére mégis hamis, ha azt 
kérdezzük, hogy a múzeumban ünnepeljünk-e  vagy leleplezzünk, mert 
ez két olyan szélsőség, ami nem szolgálja a kortárs életvilág vagy a mai 
anyagi kultúra megértését s tágabban a társadalm i felelősség meg
erősítését. A múzeumi bemutatás olyan sajátos közeg, ami a közrea
dott-elemzett témát már eleve kiemeli a reflektálatlan valóság köréből, 
s ezáltal a közfigyelem homlokterébe állítja. A társadalmi tények, kultu
rális formák akár csak szenvtelen közreadása is szembesít, reflexióra ser
kent. A dominós kiállítások mai témákkal foglalkoztak, s ha nem is 
egyenlő mértékben, de társadalmilag releváns kérdéseket érintettek. így 
az ökológiai tudatosság, a hagyomány és a múlt identitásképző formái, 
a fogyasztási javak gyors cseréjének következményei, a regionális 
fejlődést elősegítő autópálya-építés emberi terhei például napjaink 
olyan szimptómái, melyek kiállításokon feldolgozva a társadalomkritikai 
érzékenységet formálják. Ilyen irányban azonban van még tennivaló. 
Göteborgban a „világ kultúrájának" újonnan kialakított múzeuma (Mu
seum o f World Culture) egyik újabb kiállítása a globális emberkereske
delem mai titkos útjaira, kegyetlen törvényeire hívta fel a figyelmet. 
Egyéni sorsokon keresztül tizennégy helyszínt és ügyletet mutatnak be. 
Foglalkozhattak volna a „világ népei" színes kulturális arculatával, hiszen 
a történetileg létrejött gyűjtemény ehhez gazdag anyagot szolgáltatott 
volna. Mégis inkább az egykori gyűjtési területek lakóinak mai szegény
ségét, kiszolgáltatottságát, megalázottságát emelték ki, és ráirányították 
a figyelmet e busásan jövedelmező piac haszonélvezőinek társadalmi és 
politikai felelősségére.9 Vajon -  akár e példa hatására -  nem kellene-e 
minél előbb kiállítást rendeznünk a mai Magyarországon virágzó/efceíe-
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munka intézményéről, erről a jó lé t és a rászorultság elegyét, az adó
rendszer kijátszásának és a környező országokhoz fűződő viszonyunknak 
szövevényes összekapcsolódását kitüntetetten mutató rendszerről?

A kortárs gyűjtemény és a múzeumi módszertan együtt a múzeumok 
társadalmi életben betöltött szerepét másként állítja előtérbe, mint amit 
ezen intézmények kapcsán a ma uralkodó közbeszéd hangsúlyozni szo
kott, azaz ami a látványos nagy kiállítások és még inkább a látogatószám 
fetisizálása révén a közvéleményben a múzeumokról forgalomban van. 
A múzeum azonban ma nemcsak tömegeket szólít meg, hanem a töme
gekről is tud beszélni, s az eddig meg nem szólalok hangját is artikulálni 
tudja. A jelenkori kulturális formák, a mai életstílusok múzeumi begyűj
tése és interpretációja -  muzealizációja -  a társadalmi élet jellegzetes
ségeit teszi nyilvánossá s ezáltal értelmezhetővé, illetve megőrizhetővé. 
A múzeumi jelenkutatás ebből a szempontból inkább a felszínre hozatal, 
mint a gyűjteménybe mentés aktusa miatt válik társadalmilag releváns
sá. A svéd múzeumi jelenkutatás negyedszázados története ezt a je
lentős változást tükrözi. A hangsúly az eredeti célról, a jövő generációit 
szolgáló forrásanyag felhalmozásáról egyre inkább átto lódott a mai vi
lág „láthatóvá tételére" (STEEN 2004), a jelenben megszólaltatott társa
dalmi hangok kifejezésének szándékára (GUDMUNDSSON-SlLVÉN 2006). 
Ennek nyomán úgy is fogalmazhatunk, hogy a mai gyűjtés, a jelen do
kumentációja önmagában túlzottan steril múzeumi cél. A gyűjtemény 
ugyanis óhatatlanul a benne lévő tárgyak, információk „be- és elzárásá
hoz" vezet, ezért a mindennapi életből való múzeumi célú kiemelés 
ugyanazon gesztussal az „eltüntetés" veszélyét hordozza. Ezért a kortárs 
életvilág muzealizálásának lételemévé kell tenni a megmutatást, a hoz
záférés folyamatosságát. Tekinthetjük a „dominók" sorozatát egy erre 
vállalkozó kísérletnek is, miközben az új gyűjtések és kutatások kétség
kívül gyarapították a gyűjteményeket, így megörökítettek különféle mai 
s közelmúltbeli tárgyi javakat, foglalkozásokat, életstílusokat, jellegzetes 
kulturális színpadokat. A sorozat végeredményben tehát nem egyszerű
en taktikai eszköz volt egy múzeumközi vállalkozás meghonosítására és 
népszerűsítésére, mert a kiállítások szerepét ennél általánosabb módon 
is felfoghatjuk. A megmutatás, a látvány ugyanis értelmez és tudatosít 
kulturális formákat, napvilágra hoz társadalmi mozgásokat, rejtett össze
függéseket, megmutat releváns folyamatokat. Mindez saját konstrukci
ónk kortárs életünkről, nem pedig semleges információk továbbítása a 
jövő részére. A „pillanat etnográfiája"'0 minket m int dokumentátorokat, 
gyűjtőket, kortárs értelmezőket is leír és kifejez, nem csupán adatot szál
lít a bölcs(ebbnek vélt) utókor számára. Épp ebben áll nélkülözhetetlen 
ereje, a jövőt a mán keresztül szolgáló fundamentuma.
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F R A Z O N  Z S Ó F I A

T á r g y b a  z á r t  j e l e n  -  a k o r t á r s  t á r g y -
k u l t ú r a  m u z e a l i z á l á s a
( m ű a n y a g )

„Vitatom azt az előfeltevést, hogy a gyors változás nyomán eltűn
ne valami lényegi (a »kultúra«), valami koherens és elkülönülő 
identitás. És megkérdőjelezem azt a tudományos és morális auto
ritást is, amelyet a megmentő és megszabadító etnográfiával tár
sítanak. Ez a megközelítés ugyanis azzal a felvetéssel él, hogy 
a Másik társadalom gyenge és »szüksége van« arra, hogy egy kí
vülálló reprezentálja -  és ami életében fontos, az a múltja, nem 
pedig a jelene vagy a jövője. ”
James Clifford

James Clifford amerikai irodalomkritikus, kultúrteoretikus programnyel
ven fogalmazott kijelentése Az etnográfiai allegóriáról cimü Írásában 
olvasható (CLIFFORD 1999: 169), mely eredetileg 1986-ban jelent meg, a 
Clifford és George Marcus szerkesztöpáros nevével fémjelzett híres/hír- 
hedt W riting Culture tanulmánykötetben. A kötet és a megközelítés el
lenzői és éltetői mára „könyvtárnyi" irodalmat termeltek a tanulmányok 
recepciójaként: a tudásközvetítés, a kulturális reprezentáció, a terepku
tatás és tudományírás politikai és poétikai dimenzióiról. Az etnográfia és 
az antropológia tudománytörténetében a reprezentáció konstrukció ter
mészetének elfogadása, reflexív újragondolása, illetve a szerző és az írás 
módszertani bekeretezése olyan megkerülhetetlen kérdéseket állíto tt 
reflektorfénybe, melyeknek talán nem is annyira elfogadása vagy eluta
sítása lényeges, mint inkább végiggondolása. Ebben a kötetben jelent 
meg Clifford említett tanulmánya is az antropológiai terepmunka és az 
etnográfiaírás módszertani összefüggéseiről.

Elemzésében elsősorban klasszikus antropológiai szövegek és irodal
mi művek felhasználásával mutat rá m últ és je len  összemosódására, 
a prezentáció időt és teret átalakító mechanizmusaira, az „etnográfiai 
jelen idő" időtlenségére. Az irodalmi szöveganalízis során felszínre kerülő 
észrevételek olyan következtetésekhez vezettek, melyek messze túlm u
tatnak e szövegeken, illetve a „másság" antropológiai leírásához és akár 
a kortárs fogyasztói kultúra és a tömegtermelés árucikkeinek és mecha
nizmusainak elemzéséhez is hasznos kiindulópontot jelenthetnek. 
A Néprajzi Múzeum műanyag című kiállításával gyűjteménybe kerülő 
tárgyak ehhez olyan empirikus anyagot kínálnak, melyben a múzeumi 
gyűjteményfejlesztés, a tárgyfeldolgozás és a bemutatás lehetőségein túl 
a jelenkor, a közelmúlt és az időtlenség kategóriái is górcső alá kerülhet
nek. A példa segítségével először körüljárom, hogy milyen jelentésréte
gei vannak a kortárs kultúra  szóösszetételnek, illetve milyen elméleti és 
módszertani következtetések levonására alkalmas e jelentések szétbon
tása, másfelől megvizsgálom, hogy mit jelent a kortárs tárgykultúra mu
zealizálása, múzeumi feldolgozása, és hogy ennek gyakorlati megva
lósítása milyen tágabb strukturális/gyűjteményi, illetve hétköznapi/gya- 
korlati következményekkel jár.

Műanyag, gyűjtemény
A műanyag-kiállítás bemutatott tárgy- és dokumentumanyaga, illetve 
az úgynevezett háttérgyűjtemény -  közel ezerötszáz tárgy -  jól elvá
lasztható rétegekre bontható: az első a múzeumi gyűjteményekben 
megtalálható tárgyanyag, a második a kortárs magánhasználatból mú-
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zeumba kerülő tárgyak laza halmaza, végül a harmadik a kereskedelmi 
forgalomból beszerzett árucikkek csoportja.1 A kollekció legkisebb 
mennyiségi, de több módszertani problémát is sűrítő része a Néprajzi 
Múzeum gyűjteményében fellelhető műanyag vagy jellemzően műanyag 
tárgyak laza halmaza. Ezeket a tárgyakat nem emeltük ki a különféle 
gyűjteményekből, és nem képeztünk belőlük egy „házi műanyaggyűjte
ményt", de a kutatás kezdeti szakaszában próbáltuk minél pontosabban 
megrajzolni az e tárgyak segítségével felvázolható képeket. Nyilvánvaló
vá vált, hogy ezek a tárgyak csak nagyon esetlegesen és töredékesen 
mondanak valam it a közelmúlt és a jelen kulturális összefüggéseiről, de 
világosan és élesen mutatnak rá a múzeumi gyűjtés nyilvánvaló vagy rej
te tt sajátosságaira. A legtöbb esetben érezhető volt a tárgyak választá
sát mozgató, hasonlóságokon és különbözőségeken alapuló, oppozíci- 
ókra épülő tudományos gondolkodásmód. Ezért a tárgyak jelentése több 
esetben nem is az eredeti használati kontextusról, az adott kortárs kul
túra egy-egy jellegzetes mozzanatáról, hanem sokkal inkább arról a 
gyűjteményi egységről mondott el valamit (észrevételt, kritikát, kiegészí
tést), amelyben megtalálhatók voltak. Nézzünk néhány példát! A szokás- 
és játékgyűjteményben például van egy több tételszámból álló, a nyolc
vanas évek során, egy játékokat árusító trafikban vásárolt, elsősorban 
műanyag tárgyakat (építőjátékokat, társasjátékokat, robotokat, babákat) 
tartalmazó kollekció. A tárgyegyüttes (amelyet első látásra csak a vásár
lás helye köt össze) tulajdonképpen nagyon hasonló ötletből adódhatott, 
mint ami a műanyag-kiállítás kiindulópontját is jelentette -  fogást talál
ni a fogyasztói kultúra egy-egy szegmensén -, mégis léte és feldolgozott
sága (illetve feldolgozatlansága) leginkább a hirtelen ötlet, az addigi szer
zeményezési és tartalmi szempontokkal való szakítás egy példája maradt. 
A textil- és viseletgyűjteményben a néprajzkutatás „hagyományos" terü
leteiről származó (Mezőkövesd, Moldva), de kivitelezésükben újítónak 
számító, mesterséges szálakból készített vagy mesterséges színezékkel 
festett textilek (kendő, kötény) az „új stílus" és a modernizációs hatások 
bemutatásának dokumentumai.2 Hasonló dokumentumnak számít az ál- 
lattartás-pásztorművészet gyűjteményből választott karikás ostor, mely
nek celluloidberakásai egyértelműen a csont pótlására szolgáltak, de ez az 
új anyag új lehetőségeket is kínált -  különös tekintettel a színhasználat
ban -  az egyéni ötletek megvalósítására. Ez viszont az ábrázolás és a va
lósághűség összefüggésében kedves, vicces megoldásokhoz is vezetett, 
így a kilenclyukú hídon átvonuló marhagulyában nemcsak fehér és feke
te, hanem rózsaszín, piros és sárga állatokat is láthatunk.3

Ha az említett gyűjteményi tárgyakat egyediségükben is szemügyre 
vesszük, akkor leginkább a műanyagok korai, a nemes anyagok pótlására

1. kép. Karikásostor-nyél (fa, bőr, celluloid, polietilén, polisztorol) 
Származási hely: Karcag-Tilalmas, Jásznagykun-Szolnok megye, 1963 
Néprajzi Múzeum, Itsz.: 64.10.1.
Sarnyai Krisztina felvétele

1 A források bemutatásáról rész
letes leírás: Fejős 2007 : 17 18.

2 A mezőkövesdi kötény (Itsz.: 
54.54.29) és a lujzikalugari 
(Románia, Moldva) kendő (Itsz.: 
93.1.19) a Néprajzi Múzeum tex
tilgyűjteményében található. 
Tárgyleírás: Fejös-F razon, szerk. 
2007: 32 (a tárgyakat a kiál
lításhoz választotta, a tárgyleírá
sokat készítette: Torma László).

3 Az ostor készítésének éve: 
1963. Tárgyleírás: Fejös-F razon, 
szerk. 2007: 44.
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2 .  k é p . Bőrönd (polipropilén, poliészter, krómozott acél, alumínium)
Gyártó: Samsonite, Belgium az 1980-as évek eleje
Granasztói György ajándéka
Néprajzi Múzeum
Sarnyai Krisztina felvétele
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szolgáló használati kontextusára, illetve az anyaghasználati és technoló
giai változások nem összefüggő dokumentálására szolgálnak. Jelentésük 
lényegi eleme a különbözőség, az idegenség vagy akár az egzotikum és 
a kuriozitás. Természetesen ezek csak kiragadott példák, mégis 
a különféle gyűjtemények áttekintésével, néhány kiválasztott tárgy kiál
lításba emelésével a műanyagokra irányuló néprajzi/muzeológiai érdek
lődés gyűjteményi vizsgálatával leginkább a kultúrtörténeti részek 
összeállításához találtunk elszórt adatokat. A szokás- és játékgyűjte
ményben található tárgyakon kívül tehát a hétköznapi kultúrában szinte 
észrevétlenül, minden zugban megbúvó, banális műanyag tárgyak töme
ges megjelenésének dokumentálásához és bemutatásához nem találtunk 
alkalmas kollekciót a Néprajzi Múzeum gyűjteményeiben.

Különösen elgondolkodtató, hogy az -  egy teljes parasztgazdaságot 
invertárium jellegűen dokumentáló és monografikusán feldolgozó -  
Átány-gyűjteményben vajon miért csak egyetlen műanyag tárgy szere
pel. A Fél Edit és Hofer Tamás nevével fémjelzett, muzeológiai szempont
ból abban az időben példa nélkülinek számító kutatás (vő. BÖNISCH- 
BREDNICH 2006) az ötvenes évek közepén kezdődött, és még húsz év 
múlva, a hetvenes évek közepén is folyt. Ebben az időszakban három és 
félezer tárgy került a múzeumba, ami Átány-gyűjtemény címen önálló 
kollekcióvá vált (SELMECZI KOVÁCS 2000). Az említett egyetlen műanyag 
tárgy egy elhasznált bicikligumiból készített, szögekkel kivert kutya
nyakörv, amely feltehetően a farkasok támadása ellen védte a házőrzőt, 
mindemellett jól dokumentálja a paraszti gazdaságban hulladékként 
megjelenő műanyag tárgyak újrafelhasználásának korai időszakát. 
A kérdés persze továbbra is fennáll: lehetséges, hogy tényleg csak ez az 
egyetlen műanyag tárgy volt a fe ltá rt gazdaságban, vagy esetleg az ész
revétlen, jelentéktelen műanyag tárgyak az etnográfusok számára is 
észrevétlenek és jelentéktelenek maradtak, így nem váltak múzeumi 
tárgygyá? Ezt ma már nehéz volna megállapítani, de az Átány-gyűjte
mény említése a kortárs kutatások és a műanyagok szempontjából 
egyaránt érdekes kérdéseket vet fel: egyfelől a terepmunka, a gyűjtés és 
a muzealizálás során tapasztalható időkezelés, másfelől az egy téma
körhöz kapcsolódó kutatás és gyűjteményteremtő gondolkodásmód 
szempontjából.

Fél Edit 1982-ben a párizsi Musée de l'Flomme-ban ta rto tt előadást 
a kutatásról és a gyűjteményről, ahol kifejtette, hogy az ötvenes évek
ben választásuk egy „hagyományos" paraszti gazdaságra esett: „egy je l
legzetes, a paraszti magatartást még viszonylag épségben őrző fa lut ke
restem" -  írja. A két évtizeden keresztül tartó kutatás során fő feladatuk 
„nem annyira a változások megfigyelése, mint inkább az ötvenes évek



közepén fölvett kép részleteinek tisztázása" volt (FÉL 1991: 5). Tehát míg 
az ötvenes években a terepkutatás az akkori jelen egy szeletét térképez
te fel, húsz év múlva ez a szinkronitás már eltűnt, a megközelítés vissza
tekintővé vált. Ez a sajátos időkezelés egyáltalán nem példa nélküli, az 
Átány-kutatás mindezzel együtt a muzeológiai munkában a kortárs 
tárgygyűjtés egyik első példája. A nagy számban múzeumba kerülő hét
köznapi tárgyak egyben tartása módszertani szempontoknak felelt meg, 
amelyek újdonságértékének elmúltával maga a gyűjtemény is anakro
nisztikus zárvánnyá vált a múzeum gyűjteményi struktúrájában. A kol
lekció jelenlegi revíziója a tárgyak meglévő gyűjteményi struktúrába 
illesztésével együtt zajlik -  s ezzel talán a gyűjteményi rendszer újragon
dolása is fordulópontra ju to tt a Néprajzi Múzeumban.

A saját tárgyak és a saját jelen múzeumi feldolgozása 
A Néprajzi Múzeum és más múzeumok gyűjteményeinek (Magyar Nem
zeti Múzeum legújabb kori tex til- és háztartásieszköz-gyűjtemény, 
Mentő-, Tűzoltó-, Rendőrség-történeti Múzeum, Első Magyar Látványtár 
-  Díszei) áttekintése után viszont teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a mű
anyagokhoz, a tömegtermeléshez és a fogyasztáshoz kapcsolódó jelen
ségek és tárgyak (a mindennapi kultúra és a hétköznapok e nagyon je l
lemző rétegei) csak nagyon esetlegesen dokumentált szeletét jelentik 
a múzeumi gyűjteményi struktúráknak. Ez a helyzet talán két okra vezet
hető vissza: egyfelől (egyéni, társadalmi szinten) e tárgyak mindennapi 
kultúrán belüli gyors cserélődésére és ezen keresztül a hozzájuk kapcso
lódó sajátos felejtésre, másfelől (intézményi szinten) a muzeológu- 
sok/kutatók e tárgyakkal szembeni fenntartásaira és az emiatt nagyon 
esetleges gyűjteményi megjelenésükre. A kutatási csomópontok megha
tározása után tehát szükségessé vált egy jó kiinduló gyűjteményi háttér 
múzeumi megalapozása, amelyhez a tágan értelmezett nyilvánosság se
gítségét kértük: közzétettünk egy felhívást, melyben arra kértük az ér
deklődőket, hogy hozzanak a múzeumba egy olyan jelenkori műanyag 
tárgyat, amelyről mesélni is tudnak. Az első hetekben ugyan mérsékelt 
érdeklődés mellett, de megindult a tárgybehozás, ami egy hónap múlva 
már nagy lendületet vett, és az akció végül majd fél éven keresztül folyt. 
Ennek köszönhetően több mint ezerkétszáz tárgy került adatokkal 
együtt a múzeumba. Ennél viszont lényegesen kevesebb -  de száznál 
több -  személyes tárgytörténetet zsákmányoltunk a tárgytulajdonosok
tól: a tárgyakhoz tapadó személyes tapasztalatok és emlékek szöveges 
változatait. Ebből az anyagból végül összeillesztettük a Plasztik müvek 
című kötetet, ami a különféle műanyagok több mint százéves történeté
nek személyes, egyben alternatív olvasatát adja -  a celluloid könyvtáb-
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3. kép. Bőrönd
(polipropilén, poliészter, krómozott acél, alumínium)
Gyártó: Samsonite, Belgium
Vásárlás, 2006
Néprajzi Múzeum
Sarnyai Krisztina felvétele



4 Ehhez lásd még Burton 
1988, Hastrup 1990, Köstlin 
1991 (aki írásában az Átány- 
kutatások alapján fogalmaz meg 
kritikát a jelenkorinak leírt min
dennapi kultúra konstruált ter
mészetével szemben); Sanjek 
1990; Fejős 2003; Bönisch- 
Brednich 2006.

Iától a felfújható fote lig  (FEJÖS-FRAZON, szerk. 2006). Felvetődik persze 
a kérdés: miként lehetséges százéves történetet elmondani olyan felhí
vásra beérkező tárgyak segítségével, amely a jelenre kérdez rá? A felhí
vásban arra kértük az érdeklődőket, hogy hozzanak be saját otthonaikból 
olyan műanyag tárgyakat, amelyek hétköznapi történetei a jelenkor pers
pektívájából érdekesek. Mi, a kiállítás rendezői három saját tárgyunkkal 
példamutatóan nyitottuk a sort: így került be a múzeumba egy repülőgép 
fedélzetéről zsákmányolt úti fogmosókészlet, egy alumíniumvázas háti
zsák és egy Tupperware reszelő, a hozzájuk tartozó történetekkel (FEJŐS 
2006; TÚRÁI 2006; FEJÖS-FRAZON, szerk. 2007: 307). E tárgyak története is 
tíz-tizenöt éves időintervallumon belül mozog, de a mentalitások, ame
lyek e tárgyakon keresztül bemutathatok (utazás, mobilitás, formaterve
zés, fogyasztói és vásárlási szokások, az élelmiszer-tárolás modern fo r
mái), olyan kortárs tapasztalatokhoz köthetők, amelyekről mi magunk is 
beszélni kívántunk a kiállításban, és ezt tárgyainkkal sugalltuk. A felhívás
ra beérkező tárgyak esetében is több példát találhatunk erre a megköze
lítésre, de a beérkező anyagot egészében szemlélve jól látszik, hogy a tár
gyak nagy része a hetvenes (esetleg nyolcvanas) évek világához köthető: 
ami nem más, mint a fogyasztói kultúra, illetve a műanyagok népszerű
vé, elterjedtté válásának első magyarországi szakasza. Ahogy ennél az 
időszaknál lényegesen korábbi időkből (akár a negyvenes, ötvenes évek
ből), úgy a kortárs mindennapok tárgykészletéből is vannak a gyűjte
ményben példák szép számmal. Mégis a törzsanyag kevésbé a kortárs 
mindennapok műanyagtárgy-kultúráját, mint inkább a közelmúlt és az 
átélt személyes tapasztalatok találkozási pontjait mutatja -  az összefüggő 
történetekkel és csak az alapinformációval ellátott tárgyak esetében 
egyaránt. Természetesen ez nem hiba, és nem rossz, hiszen az ebből az 
időszakból származó tárgyakkal sem rendelkezett a múzeumi gyűjtemény. 
Viszont több fontos és elgondolkodtató módszertani kérdésre tereli rá 
a figyelmet: egyfelől az időkezelés hétköznapi gyakorlata és a jelenkor ál
talános fogalma között húzódó különbségekre, másfelől a Néprajzi Mú
zeum társadalmi és tudományos szerepével kapcsolatos külső elképzelé
sekre -  különös tekintettel a jelenkor bemutatásának lehetőségeire.

A saját tárgyak, a saját élet és a saját kortárs kultúra vizsgálata, be
mutatása és az önreflexió hétköznapi szintje láthatóan nagyon hasonló 
módon működik, m int a James Clifford által vizsgált klasszikus antropo
lógiai és irodalmi szövegek esetében. A műanyag tárgyakhoz kapcsolt 
személyes történetek és tapasztalatok narratív formára fordítása viszont 
szinte ugyanazon az időfelfogáson alapul, mint az irodalmi vagy etno
gráfiai szövegek, még ha például a Plasztik művek kötet szerzőinek 
munkáit nyilván fölösleges összehasonlítani Nádas Péter gyerekkori mű-
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anyag lámpájáról szóló történetével (NÁDAS-SWARTZ 1992: 34-35) vagy 
Garaczi László fe lfújható tehénről és a szerenesétlenkedö, szemüveges 
bölcsész pasasról írt szatirikus hangvételű novellájával, melynek olvasá
sa közben az ember szinte a szájában érzi a gumi és a hintőpor ízét (GA
RACZI 2006). Clifford elemzésében George Eliot munkásságát és műveit 
hozza fel példának. Eliot mind kortársai, mind pedig az utókor számára 
azt az angol írót testesítette meg, aki pontos és etnográfiai részletessé
gű szövegeket gyártott regényeiben saját jelen idejű és hétköznapi kul
túrájáról. Mégis -  fogalmaz Clifford -  a „Middlemarch cselekménye 
például az 1830-as dátumához képest egy nemzedékkel korábban já t
szódik. És körülbelül ez az az időbeli távolság, amelyet a hagyományos 
etnográfiák többsége is létrehoz, amikor az elmúló valóságot, a jelen 
időben ábrázolt »hagyományos« életmódot írja le." (CLIFFORD 1999: 
171.) Ez a megközelítés nemcsak a nosztalgia, hanem a megmentés 
metaforáit is mozgásba lendíti, hiszen az időbeli távolság a mulandóvá 
válás lehetőségét mutatja fel. Clifford az ilyen és ehhez hasonló szöveg
szerű megközelítéseket nevezi a visszatekintés egy sajátos struktúrájá
nak, más megfogalmazásban: „etnográfiai pásztoréinak" (CLIFFORD 
1999: 166). Az etnográfiai pásztoréi tehát nem más, m int a történetek 
és gondolkodási minták olyan összefüggése, amelyben a leirt tárgytól 
vagy jelenségtől elsősorban időben kell távolodni ahhoz, hogy jó l látha
tóvá váljon, de ez az időbeli távolság egyben egy sajátos tökéletesség
gel, teljességgel vonja be tárgyát.

Ha visszakanyarodunk az önkéntes tárgybehozók segítségével össze
állt, egyébként rendkívül gazdag műanyagtárgy-kollekcióhoz, és azokat 
a tárgyakat is jobban szemügyre vesszük, amelyekhez tulajdonosaik nem 
kapcsoltak sem hosszabb, sem rövidebb történetet, akkor többségük 
ugyanezt a gondolkodásmódot tükrözi vissza. A tárgyak többsége ugyan 
saját életre és használatra utal, mégis már funkciójukat veszített, közel
múltra utaló darabok. A közvetlen, kortárs használat mintha elrejtené a 
muzealizálás lehetőségét. De miért is gondoljuk, hogy egy olyan mód
szertani problémát -  miszerint a kortárs kultúrakutatáshoz szükséges 
reflexív távolságtartás csak időben képzelhető el -, amelyet mi etnográ
fusok sem oldunk fel egykönnyen, a „laikus közönség" már gyakorlattá 
formált? A „megmentés" allegóriája, ami az etnográfiát/antropológiát 
mélyen áthatotta (és talán még ma sem mentes tőle), a kulturális javak 
szemléletében a laikus néző számára is használható és érthető megköze
lítéssé vált. Itt egészen pontosan arról a kulturális felismerésről van szó, 
amelyen a klasszikus terepmunkát végző, idegen kultúrákat vizsgáló ant
ropológusok is átestek terepmunka-tapasztalataik írásba fordítása során: 
ahol az „etnográfiai jelen" mindig is múlt idő volt, az ábrázolt társada



lom pedig megismerhető, ábrázolható, és ebben a szövegszerű formában 
megmenthető a múlandóságtól.4 S mivel a hazai múzeumelmélet és mu- 
zeológiai módszertan, valamint a hétköznapi gyakorlat számára sem ér
vényes maradéktalanul a következtetés, miszerint „ma már teljesen nyil
vánvaló előttünk a néprajzi jelen tisztaságának csalárd volta" (BÖNISCH- 
BREDNICH 2006: 45), a kutatási és kiállítási munka legfontosabb mód
szertani következtetései az önkéntes tárgybehozók segítségével jelentős 
számban múzeumba kerülő műanyag tárgyak kritikus szemrevételezésé
ben rejlenek. Hiszen a gyűjteménynek ez a szelete a jelen és a közelmúlt 
műanyagtárgy-kultúrájával kapcsolatban meghatározó és forrásértékű 
tárgyhalmazzá vált -  megkockáztatom: a magyarországi múzeumi gyűj
temények színpadán példa nélküli módon -, továbbá azokról a képekről 
és elképzelésekről is árulkodik, amelyek a tárgyakat behozó emberek fe
jében -  saját életük bemutatásán kívül -  a néprajztudományról és egy 
néprajzi múzeumról élnek. így az önkéntesség szelektív hatásait is figye
lembe véve olyan „tárgyegyüttes" birtokába jutottunk, amelynek segít
ségével a múzeum saját praxisára vonatkozó reflexiókat is tehetünk.

Terepről és kereskedelemből a múzeumba 
A műanyaggyűjtemény harmadik szeletét a kiállítás rendezőinek kutatá
sain és tudatos választásain alapuló tárgykollekciók jelentik, melyek sze
mélyes használatból, kereskedelmi forgalomból, illetve alkotók saját mű
helyeiből származó tárgyakat egyaránt tartalmaznak, és elsősorban a ki
állítás előre meghatározott, fogyasztói kultúrát bemutató témaköreihez 
kapcsolódnak -  táplálkozás, lakáskultúra, viselet és szabadidő. De a beve
zető témakörök -  anyag, technológia -  fejlesztéssel és ipari formaterve
zéssel kapcsolatos részei, illetve a zárótéma -  felhalmozás, újrahasznosí
tás -  ökológiai megközelítése, a tárgyak kulturális körforgásának bemu
tatása is nagyban ezen a tárgykollekción nyugodtak. Az önkéntes tárgy
behozás és a vásárlás persze több esetben össze is kapcsolódott, ami vi
szont már nemcsak a kiállítás témaköreihez adott jó példákat, hanem a 
gyűjteményfejlesztés tágan értelmezett tudományos/módszertani kér
désfelvetéseinek is megfelelt. Erre a tendenciára példa a Samsonite cég 
két különböző időszakból és országból gyűjteménybe és kiállításra került 
bőröndje. Az egyik a nyolcvanas évek elején érkezett Magyarországra, tu 
lajdonosa Brüsszelben vásárolta, és a jól megcsinált, stabil, teherbíró, két 
öntött polipropilénhéjból összeépített, finom megoldások egész sorát fel
vonultató bőröndöt -  mely praktikus vonásain túl küllemére nézve sem 
hagyott kívánnivalót maga után -  méltán tekintette a következő évszá
zad előhírnökének (GRANASZTÓI 2006). A vásárlás idején -  a nyolcvanas 
évek elején -  ez a minőség és ez az esztétikai normarendszer korántsem

volt általános a hétköznapi használati tárgyak hazai piacán. Tulajdonosa 
több mint húszéves használat után sem dobta ki, pedig a bőrönd ma már 
nem tö lti be eredeti funkcióját. Személyes tárgytörténetével együtt 
viszont nemcsak az utazás, a rendszerváltás előtti fogyasztói kultúra és 
a „nyugati" tárgyak hazai fogadtatása, hanem a modernitás tárgyakat 
alakító rendszere is dokumentálható. Ha melléillesztem azt a 2006-ban 
vásárolt, ugyancsak polipropilénhéjas, narancssárga Samsonite bőröndöt, 
amelyet közvetlenül a piaci kereskedelemből szereztünk be a műanyag
kiállításhoz, akkor ez a jelentéstartomány még tovább bővíthető 
(FEJŐS-FRAZON, szerk. 2007: 237). A bőröndpárral ugyanis felvázolható 
a Denverben (Colorado) 1910-ben alapított cég története, az aranyláz 
és az utazás összekapcsolódása, a bőröndgyártás technológiai fejlesztése, 
a műanyag előretörése, de az európai piacra kerülés és a sztártervezőkkel 
való együttműködés egyaránt -  attól függően, hogy e tárgyakkal milyen 
történetet akarunk elmondani. A történeti szemlélet, a közelmúlt és 
a kortárs kultúra így akár két tárgyban is sűrűsödhet, melyet tovább f i
nomít a személyes történet és a termékek közötti kulturális különbség.

A saját kutatásainkból és vásárlásból származó gyűjteményi tárgyak 
esetében kézenfekvőbb a jelennel való kapcsolat (a termékeknél az adott 
év, személyes tárgyak esetében pedig néhány, maximum két-három év), 
így a kulturális kontextus leginkább a használatról, a praktikumról, az 
esztétikus formai megoldásokról, a speciális anyagfejlesztésről vagy 
funkcióról szól, és kevésbé a saját tapasztalatokon, emlékeken és vágya
kon alapuló világról. Tehát a közvetlen fogyasztói térből, illetve a boltok 
polcairól gyűjteménybe kerülő tárgyakkal -  az önkéntes tárgybehozók 
segítségével létrehozott háttérgyűjteményhez képest -  teljesen új tema
tikus dimenzió került a látótérbe. Ezenkívül pedig az etnográfia jelen 
ideje a szinkrón, „valóságos" jelennel lett egyenlő. Természetesen nem 
teljes a paletta egyik választott témakör esetében sem, hiszen a kortárs 
társadalom korántsem homogén és könnyen ábrázolható egység, de 
fragmentumaiban, jelentésteli részleteiben mégiscsak megismerhető, 
tudományos és múzeumi keretek között pedig feldolgozható közeggé 
alakult. A gyűjtemény felépítésében a múlandóság és a megmentés alap- 
gondolata helyett (vagy inkább mellett, hiszen mégiscsak egy múzeumi 
gyűjteményről van szó) a dokumentálás, a pillanat rögzítése, a világ -  
legalább részleteiben való -  megértése volt a fő mozgató.

Műanyaggyűjtemény?
A „házi használatra" kialakított müanyaggyűjtemény fogalom kifej
ezésként és tartalmában is paradox meghatározás. Még ha első látásra 
egyszerűnek és logikusnak is tűnik az anyag egyben tartása, a legtöbb
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megalapozott szakmai érv ellene szól. A kollekció (a kiá llíto tt és a hát
térgyűjtemény egyben) tartalmilag ugyan messze tú lm utat a kiállítás 
tematikus tagolásán, törzsanyagát mégis a háztartás, a lakáskultúra, a 
gyerekjátékok, az öltözetek és kiegészítők, a higiéniával kapcsolatos 
tárgyak képezik -  amely témakörök a gyűjteményi struktúrában nem 
előzmény nélküliek. Ahogy ma már a fent em lített Átány-gyűjteményt 
sem tartja egyben egy évtizedekkel ezelőtti tudományos koncepció, 
nyilvánvaló, hogy a kortárs kultúra hétköznapi tárgyainak különválasz
tását ugyancsak nem indokolja sem időbeli dimenzió, sem a tárgyak 
mögött meghúzódó másfajta kulturális logika (tömegtermelés, sorozat- 
gyártás, ipari technológia) perspektívája. A múzeumon belül is évek óta 
terjedő folklorisztikus történetek -  miszerint a MaDok-programhoz 
kapcsolódó kutatások majd idővel létrehoznak egy külön, MaDok névre 
keresztelhető gyűjteményt -  szerencsére mára egyre gyengébb lábakon 
állnak, és ez nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy az érthetetlen, túl mo
dern vagy összetett kortárs tárgyakat az önmagában semmit nem je
lentő MaDok varázsszóval lássuk el. A műanyaggyűjtemény fizikai va
lósága, hatalmas, rengeteg feldolgozatlan elemmel is rendelkező tárgy
állománya viszont most konkrét formában is segít végiggondolni, és 
gyakorlati formában is megvalósítani olyan muzeológiai szempontból 
eddig nem mutatkozó jelenségeket, m inta  kortárs tárgykultúra jelentős 
halmazainak múzeumi feldolgozása.

A tárgyak leltározása azzal a kiállításban is megjelenő és a kataló
gusban is publikált több m int hatszáz tárggyal és dokumentummal kez
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dődött, amelyek meghatározása mára befejeződött. Az adatbázisba fo r
dítás során a tárgyakat az eddigi (illetve némileg épp most alakuló) mú
zeumi gyűjteményi struktúra megfelelő helyeire leltározzuk majd be. 
A tárgyakat jelenleg két ideiglenes raktárhelyen (a padláson és egy 
földszinti raktárban), becsomagolva és dobozolva helyeztük el. A fö ld
szinti raktár lesz a végleges megoldás e lőtti tárolóhely, ahonnan (sike
res pályázat esetén) egy nagyobb raktárfejlesztési projekt keretében 
kerülhetnek végleges helyükre. A tárolás ideális fizikai környezetének 
kialakítása még hosszabb előkészítést igényel, ugyanis az egymástól 
eltérő alapanyagokból és kémiai eljárással e lőállított anyagféleségek 
nagyon különböző módon reagálnak a környezeti körülményekre, és 
vannak olyan (elsősorban lágyítókat tartalmazó) tárgyak, amelyek a 
környezetükben elhelyezett más anyagokkal is reakcióba lépnek. Tehát 
látható, hogy a kollekció nemcsak a múzeumi gyűjteményekkel kapcso
latos új gondolatok, hanem a konzerválási lehetőségek és tapasztalatok 
gyűjtésének is tárháza.

A kollekció tudományos feldolgozása nemcsak a kortárs kultúra egy 
pillanatképet rögzíti, hanem segít a múzeumi/gyűjteményi struktúráról, 
a nyilvántartási és hozzáférési lehetőségek intézményi stratégiáiról 
gondolkodni, e gondolatokat tovább finomítani. Egy már biztosan lát
szik: a kortárs kultúra múzeumi feldolgozását megúszni nem lehet -  és 
nem is szabad.

4. kép. Műanyag tárgyak gyűjté
se a Néprajzi Múzeumban 
Gerhes Gábor felvétele
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M A R X  M A R I A

A g y ű j t é s t ő l  a k i á l l í t á s i g
( K e t t ő  e g y  p á r .  S z e r e l e m ,  u d v a r l á s ,  e s k ü v ő  
a 2 0 .  s z á z a d b a n )

Témaválasztás
Amikor Kovács Zsuzsával a Göcseji Múzeum néprajzos muzeológusai
ként 2005-ben csatlakoztunk a Kiállítási dominó 2006-> elnevezésű 
projekthez, ezt kettős szándékkal tettük. Egyrészt próbáltunk megfelel
ni a múzeumlátogatók oldaláról jelentkező igényeknek, és igyekeztünk 
témáját és rendezési módját tekintve egyaránt népszerű kiállítást biz
tosítani a legforgalmasabb nyári időszakban, mégpedig úgy, hogy más 
programokat is társíthassunk hozzá. Másrészt a gyűjteményeket kíván
tuk olyan anyaggal gyarapítani, amely a jelenkor és a közelmúlt jelleg
zetes tárgyait foglalja magában, és amelyet később a mostanitól eltérő 
témákhoz is felhasználhatunk. A projekt keretében a tárgygyűjtésre és 
a kiállításra egyaránt pályázhattunk. Érdemes volt tehát áttekinteni, a 
gyűjtésnél pedig figyelembe venni a meglévő néprajzi és történeti gyűj
temény hiányosságait.

Ezekhez a szempontokhoz szerencsésen já ru lt hozzá történész kol
léganőnk, Megyeri Anna, aki régebb óta foglalkozott történeti fotókkal 
és divattörténettel, és szívesen csatlakozott a kutatáshoz.

Mivel a kiállítás egy jelenkorkutatásra koncentráló hálózat keretei 
között készült, koncepciónk szerint a 20. század második felének az is
merkedés-párválasztás, a házasságra való felkészülés, illetve a házas
ságkötés-esküvő témájához kapcsolódó tárgyi kultúráját mutattuk be. 
Ehhez összehasonlításként felhasználtuk a második világháború előtti 
időkből származó gyűjteményi tárgyakat, a múzeum fotógyűjteményét, 
egészen a század elejéig. Nem fordítottunk külön figyelmet a „szoká
sok" bemutatására, hiszen ezzel a tudományos és népszerűsítő néprajzi

irodalom már sokat foglalkozott, inkább a tárgyakat, azok tárgyhaszná
lati szerepét és változását (vagy éppen állandóságát) kívántuk hangsú
lyozni kiállításunkban.

A kiválasztott anyagot témák szerint rendeztük el, és az egyes téma
körökön belül mozaikszerűen rendeztük el a tárgyakat. így kiemelhet
tünk fontosnak, tipikusnak ta rto tt darabokat, de a helyszűke miatt nem 
is lehetett volna minden témához minden egyes időszakból tárgyakat 
rendelni. Öt témakört határoztunk meg: 1. ismerkedés, udvarlás (a talál
kozások helyszínei, levelezés, szerelmi ajándékok); 2. felkészülés a házas
ságra (stafírung készítése-vásárlása, eljegyzés, esküvői előkészületek); 
3. esküvői öltözékek és kiegészítők; 4. házasságkötés (a szertartáshoz, az 
étkezéshez szükséges kellékek, esküvői fotók); 5. nászajándékok, nászút.

Az alapkoncepció a munka során sem változott, legfeljebb a régi és 
új, fo tó és tárgy arányokat kellett többször átgondolni, ésszerű komp
romisszumokat kötni, az installációs lehetőségek korlátáit tekintve.

Gyűjtés
A kiállítás anyagának összegyűjtésére és válogatására csaknem egy év 
állt rendelkezésünkre, így többféle módszert is bevethettünk. Már nem 
először próbáltuk a sajtó segítségével megszólítani azokat, akik a kör
nyékbeli falvakból költöztek Zalaegerszegre, és bár maguk nem látogat
ják a múzeumot, kapcsolatfelvétel esetén közvetítők lehetnének a még 
falun élő rokonaik és a múzeum munkatársai között. Ez nemcsak eset
leges vásárlási lehetőséget je lenthetett volna, hanem új adatközlők ke
rültek volna a muzeológusok látókörébe. Ezen a módon azonban csak
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viszonylag kevés tárgy került birtokunkba, ezek egyike egy 1950-es 
években kapott nászajándék, egy üvegtestű elektromos kávéfőző volt. 
Az újságcikk hatására hozta el a kiállításba egy középiskolai tanárnő 
2004-ben ta rto tt esküvője kellékeit, spanyol csipkéből varrott meny
asszonyi ruháját, amelyet egy esküvői ruhákra szakosodott keszthelyi 
varrónő készített, meghívóját, nászajándéklistáját és még több kiegé
szítőt, továbbá megosztotta velünk ismerkedése, romantikus lánykérése, 
fergeteges leánybúcsúja, egy kis zalai kastélyban ta rto tt álomesküvője 
részleteit is.'

Az idő rövidsége m iatt nem vo lt lehetőség arra, hogy több telepü
lésen végezzünk komplex kutatásokat, csupán egy fa lu t választottunk 
ki, hogy annak tárgyi és szokásvilágát egyidejűleg térképezzük fel. 
A felhívásoknál sokkal hatékonyabbnak bizonyultak a személyes kap
csolatok és a magánjellegű érdeklődés, amikor a muzeológus, ahol csak 
megfordul, beszél munkájáról, terveiről, és ismerőseinél, korábbi támo
gatóknál keresgéli a témához illő tárgyakat. It t szeretnék egy részletet 
idézni Kovács Zsuzsa kéziratából, aki egy előadáson fogalmazta meg a 
kutatásmódszertannal kapcsolatban saját tapasztalatait:

„Bár a gyűjtést előkészítettem, egy olyan fa lu t választottam ki, ahol 
voltak kapcsolataim, ismertem a kultúrház vezetőjét is, akinek a segít
ségét abban kértem, hogy terjesszen el a településen egy felhívást, 
illetve egy leírást, amiben megfogalmaztam, hogy mit keresünk. Ez a 
módszer kudarcot vallott. Csak a személyes kapcsolatok segítségével 
tudtam gyűjteni, azaz egyik interjúalany adott a másiknak. így viszont 
nagyon tartalmas mélyinterjúkat készítettem, tehát azokat a tárgyakat, 
amiket behoztam, rengeteg információval tudtam ellátni, a családra, az 
esküvőre, a későbbi életükre vonatkozóan egyaránt. Ezek az informáci
ók nemcsak a kiállításban, hanem a későbbi leltározásban is nagy je 
lentőséggel bírtak, hiszen különösen értékes múzeumi darabokká tették 
a tárgyakat. A kiállításban, ha az általam gyű jtö tt tárgyak között nem 
is volt olyan, ami az adott témához kapcsolódott és kiállítható lett volna, 
az interjúkban sok olyan információt találtam, ami viszont megjelenít
hető volt a tárlaton. A kutatás során több településről és Zalaegerszegről 
is kerültek ki interjúalanyaim. Zalaegerszegről kerültek ki a fiatalok, akik
kel az interjút elkészítenem könnyebb volt, de tárgyakat szerezni sokkal 
nehezebb." (KOVÁCS 2007)

Tehát, ahogy Kovács Zsuzsa is fogalmaz, a megkérdezettek további 
ismerősökhöz irányítottak bennünket, s az így létrejött hálóban már 
rengeteg érdekes tárgy akadt fenn, a tulajdonosaikkal fo ly ta to tt beszél
getések pedig sok adattal, jó  történetekkel szolgáltak. Egyik ilyen terep 
a fodrászszalon volt, ahol a tulajdonos, mestervizsgával rendelkező föd-

A R x MÁ R I A :  A g y ű j t é s t ő l  a k i á l l í t á s i g

1. kép. Koszorúslány öltözetek. Kiállítási részlet 
Mazur Ildikó felvétele 1 Gyűjtőnapló a Göcseji Múzeum 

Adattárában (a továbbiakban:
GMA) 2946-2006 (Megyeri Anna). 
Érdekes, hogy a mindent szívesen 
kölcsönző és nyíltan elmesélő 
hölgy, bár a sajtóban figyelemmel 
kísérte a kiállításról szóló híreket, 
a tárlatot a hosszú nyitva tartás el
lenére sem nézte meg.
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2 Gyűjtőnapló GMA 2946-2006 
(Megyeri Anna).

3 Gyűjtőnapló GMA 3150-2007 
(Marx Mária).

4 Gyűjtőnapló GMA 3154-2007 
(Kovács Zsuzsa).

5 Gyűjtőnapló GMA 3153-2007 
(Marx Mária).

6 Gyűjtőnapló GMA 3154-2007 
(Kovács Zsuzsa).

rásznő az esküvői frizuráiról készült fotókat kölcsönözte, de kolléganője 
lelkesedésének köszönhetően egy 1973-ban varratott, selyemmel alábé
lelt, csipke koszorúsleány-ruhával, valamint két bútorgyári asztalos 
szakmunkás egymásra találásának és 1977-ben ta rto tt esküvőjének, 
lakodalmának, nászajándékainak leírásával gazdagodtunk.2 A fodrász 
barátnőjének köszönhetően lett támogatónk a Neckermann utazási iro
da, melynek kínálata a nászút témakörben kapott helyet. Hasonlóan 
fontos volt az esküvői ruhakölcsönzőnél fo ly ta to tt adat- és tárgygyűj
tés, amelynek során az 1970-es évektől szinte minden évtizedből tud
tunk menyasszonyi, koszorúslány- és menyecskeruhákat vásárolni.3 Eze
ken a beszélgetéseken derült fény némely tárgyunk elő-, illetve utóéle
tére is. Korábbi gyűjtések helyszínére is elmentünk, s adatközlőinknek 
köszönhetően külföldről küldött ruha és házassági évfordulókon ismé
telten használatba vett tárgyak kerülhettek a kiállításba.4

A gyűjtés egyik -  nehézségnek talán éppen nem nevezhető -  érde
kessége, furcsasága volt, hogy meg kellett értetnünk partnereinkkel, 
miért is van szüksége a múzeumnak olyan tárgyakra, amelyekről addig 
senki nem gondolta volna, hogy oda valók. A múzeum úgy él az embe
rek tudatában, mint „régi dolgok", már nem használt (vagy nem is hasz
nálható), „poros" tárgyak gyűjtőhelye, jobb esetben művészeti vagy 
népművészeti értékkel rendelkező alkotások raktára. A csak tegnap ki
selejtezett vagy akár pillanatnyilag is használatban lévő eszközöket, dí
szeket, ruhákat, edényeket senki nem tartotta megőrzésre, különösen 
közösségi szintű megőrzésre méltónak. Beszélgetéseink végére azonban 
általában belátták, hogy a mai kor vagy a közelmúlt életmódjának do
kumentálására ezek a hétköznapi tárgyak a legalkalmasabbak. Még sok 
felvilágosítómunkára és nem utolsósorban ilyen és hasonló kiállítások
ra lesz szükség, hogy ez a szemlélet eltűnjön a köztudatból. Ezzel szo
rosan összekapcsolódott annak eldöntése, hogy mi, a kiállítás rendezői 
m it tartunk fontosnak, korban és jellegében témához illőnek. Ezt ugya
nis éppen a fentebb leírtak miatt nem mindig bízhattuk a tárgyak tu 
lajdonosaira. Nem várhattuk meg, hogy ők mit ajánlanak fel, nekünk 
kellett rákérdezni a hiányzó vagy „erősen áhított" tárgyak meglétére, 
így került például a nyolcvanas években nagyon népszerű üveg étkész
let a gyűjteménybe.5

Bár a MaDok-hálózat a jelenkorkutatás időkereteit a rendszerváltás
tól máig tartó időszakban határozta meg, számunkra ez az intervallum 
rendkívül szűkre szabottnak bizonyult. Az eddigi kutatási-gyűjtési 
szempontok m iatt a múzeumi gyűjteményekből mindmáig teljesen vagy 
majdnem teljesen hiányoznak a 20. század második felének tárgyai és 
(talán kisebb részben) dokumentumai. Mivel a divatból éppen kiment

dolgoknak van a legkisebb értéke egy fogyasztásra ösztönzött társada
lom számára, és mivel a helyszűke csaknem mindenkit nagy selejtezé
sekre, lomtalanításokra kényszerít, nem számíthatunk arra, hogy mos
tani tárgyaink éppúgy túl fogják élni az idő mind gyorsabb múlását, 
mint elődeink holmija. Az utóbbi években igyekeztünk minden kedvező 
alkalmat megragadni, hogy az elmúlt öt évtizedre jellemző használati és 
divatcikkeket a gyűjteménybe mentsük. Nem csak a kiállítás címe m iatt 
kellett tehát kiterjesztenünk a bemutatni kívánt korszak határait a je 
len mellett a közelmúltra is. A mai társadalmi környezet amúgy is ked
vez a nosztalgiának, a retrónak, látogatóink szívesen találkoznak az 
1960-1980-as évek tárgyi kultúrájával a múzeumi tárlókban.

Az igazi nehézséget az jelentette, hogy a szerelemhez, együttjárás- 
hoz, esküvőhöz köthető tárgyaknak nemcsak, sőt nem is elsősorban 
használati értékük van, hanem szorosan hozzátartoznak tulajdonosuk 
személyiségéhez, az ő legszebb, legfontosabb emlékeit idézik, ezért az 
emberek nem szívesen válnak meg tőlük. így volt ez a 20-21. század fo r
dulójáról származó csipkeruhával ugyanúgy, mint a nyolcvanas években 
külföldről kapott menyasszonyi öltözékkel, amelyet egykori viselője 
a házassági évfordulók alkalmával most is felvesz. Ugyancsak az évfor
dulók alkalmával kerül ismételt használatba az ajándékba kapott dísz
gyertya4 vagy a szárított csokor is. Volt olyan ruha, amely az unoka 
„megrendelésére" és majdani használatára készült, de olyan is, amelyet 
tulajdonosa már másnak ígért el, így legfeljebb kölcsöntárgyként kerül
hetett a múzeumba. Hasonló volt a helyzet a nászajándékok esetében is. 
Még az volt az egyszerűbb, amikor a kapott holmi a gyűjtés idején is 
használatban volt, ezt hasonló funkciójú cikkek vásárlásával kiválthat
tuk, de előfordult, hogy a tulajdonos egyáltalán nem akart megválni az 
ajándékba kapott készlettől. Volt, aki ezt a tárgyak értékével indokolta 
(herendi porcelán vagy kristály), de volt olyan eset is, amikor az egykori 
megajándékozott ta rto tt tőle, hogy a rokonok számon kérik az ajándék 
eltűnését. Szerencsénkre mindig voltak és vannak olyan emberek is, akik 
számára büszkeséget jelent az, hogy személyes tárgyaikat a múzeum őrzi 
meg, és örökíti át az utókorra, ezért aztán minden témakörhöz sikerült 
kellő mennyiségű tárgyat, hozzá történeteket gyűjtenünk.

A kiállítás
A kiállítás tématerve szinte már az első pillanattól készen volt. A munka 
során azokat a szempontokat kellett jól átgondolnunk, amelyeket a kiál
lításban érvényre kívántunk ju ttatn i. Az egyik ilyen szempont a közönség 
érdeklődéséhez kapcsolódott: így a közelmúlt sokkal fontosabbá vált a 
régmúlttal szemben. A világ és benne elsősorban a tárgyi világ olyan
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gyors tempóban változik, hogy a mai tizenéves számára egy 1980-as 
évekből származó (tehát mindössze húsz-harminc éves) ruha, cipő, 
fényképezőgép vagy kozmetikum ugyanolyan régiségértékkel bír, mint 
az ötvenes évek embere számára a 20. század elejéről származó, százé
ves tárgyak. Az, hogy fiatal látogatóink idősebb rokonaiknál esetleg 
még láthatnak ilyet vagy hasonlót, érdekes módon nem gyengíti ezt az 
élményt. A másik fontos szempont a múzeumi gyűjtemények (néprajzi, 
helytörténeti) anyagának bővítése a 20. század második felének tárgya
ival. A Göcseji Múzeumot 1950-ben alapították. Első néprajzkutató 
igazgatójának legfőbb célja az volt, hogy minél régebbi múzeumi anya
got gyűjtsön össze, ezzel felzárkózva a megye más városaiban már rég
óta működő hasonló intézményekhez. Ez a törekvés nagyjából megfe
lelt a kor általános szemléletének, hiszen másutt is elsősorban a minél 
régebbi, többnyire 19. századi tárgyak (az első világháborúig) számítot
tak „valóban" muzeális értékűnek. A következő muzeológusgeneráció 
a két világháború közötti békeidők anyagával gyarapította a múzeumot, 
s nekünk, a harmadik nemzedék tagjainak ugyanolyan komoly feladat 
a második világháború utáni életmód bemutatása, valamint az ehhez 
szükséges eszközök kutatása és gyűjtése, mint elődeinknek a választott 
korszakoké. A harmadik fontos szempont az volt, hogy bemutassuk egy 
hagyományos és jól dokumentált átmeneti rítus változásait. A kulturális 
környezetben és a kiállításban is látható, hogy a tömegkommunikáció és 
a mobilitás nagymértékben globalizálta a párválasztással és házasságkö
téssel kapcsolatos tárgy- és szokásanyagot is. A 20. század végén házas
ságot kötő párok tetszés szerint válogathatnak az európai és amerikai 
divat szerinti öltözetekből, a világ zeneirodalmából, a Kárpát-medence 
miden tájának lakodalmi szokásaiból, ha kedvük és igényük ezt kívánja, 
vagy anyagi helyzetük lehetővé teszi. Az eklektikusság mellett még két 
dolog jellemzi a változásokat: az egyik bizonyos szokások jelentésének el
tűnése (ilyen például az asszonyokat megillető konty térhódítása meny
asszonyi hajviseletként), a másik pedig a pénz dominanciája a tárgyak ro
vására (nászajándékok kiváltása pénzzel, utazási csekk stb.). A jelenkor 
tárgyai között o tt találhatók a pénzátadás elegáns kellékei: a virágmin
tás borítékok, a pénzes csokor, a kívánságlista és a nászútutalvány.

A kiállításra ezúttal is érvényes volt, hogy egyik tárgy hozta a má
sikat. A gyű jtö tt anyag egy -  nem is jelentéktelen -  része a múzeum 
munkatársaitól származik, akik az általunk gyű jtö tt tárgyakat és doku
mentumokat látva ötleteket kaptak, majd jobbnál jobb, témához illő 
tárgyakat, fényképeket találtak saját házuk táján. És ők voltak azok, 
akik céljainkkal leginkább azonosulva, nemcsak kölcsön, hanem végleg 
a múzeumnak adták az addig otthon őrzött darabokat.
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2. kép. Nászajándékok -  kiálltási részlet 
Mazur Ildikó felvétele
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7 A két véglet: a fehér lovak húz
ta hintó és a kilencvenes években 
sportkocsivá alakított Trabant ke
rült egymás mellé a kiállításban, 
de a babával díszített Lada és a 
fehér Limousine képe sem hiány
zik a gyűjteményből.

8 A Valentin-napi tárgyakat -  
mivel azokat természetesen nem 
kérhettük el a megajándékozottak
tól -  kivétel nélkül boltokból sze
reztük be, így azok a 2006. év 
termékskálájából a legnépszerűbb 
részt jelenítik meg.

Nem véletlen az sem, hogy a felajánlott anyag leginkább a nyolcva
nas évekből származik. Az anyagi és egyéb lehetőségek korábbi behatá- 
roltsága maga után vonta a kapcsolódó tárgyi kultúra szegényesebb 
voltát is, a megszerzett dolgokat ebben az időszakban folyamatosan 
használták, a ruhákat átalakították és elhordták. A nyolcvanas években 
kezdtek nagyobb mennyiségben megjelenni azok a ruhák, amelyeket 
eltettek emlékbe, legfeljebb a férfiingeket és a cipőket használták el. 
Ez a generáció egyben az is, amelyik gyakran „formabontó", nem ra
gaszkodik a korábban hagyományos fehér (vőlegények esetében fekete 
vagy sötétkék) ruhához, hanem előszeretettel vesz színeset, mintásat, s 
ezeket a ruhákat meg is őrzi. De a nyolcvanas évek esetében az esküvő 
időpontja már elég távol esik jelenünktől, talán halványulnak az emlé
kek, a tulajdonos szívesen veszi, ha közgyűjteménybe kerül a többnyire 
varratott esküvői öltözet. Az ennél jelentősen régebbi vagy akár a mai 
ruhákat inkább csak kölcsönkaptuk. A mai öltözetek esetében viszont 
azzal is számolni kell, hogy sok ruhát kölcsönzőből béreltek (a meny
asszony és a vőlegény egyaránt), amelyet az esküvőt követően vissza
vittek. De ha saját ruhát viseltek a szertartáson, akkor viszont a házas
ságkötés még nagyon közel esik a mához, aki tehát megőrizte az akkor 
hordott ruhadarabokat, még nem szívesen adja át a múzeumnak.

A Kettő egy pár című kiállítás volt az utóbbi idők egyetlen olyan 
tárlata a Göcseji Múzeumban, amelynek v itrin je it nem saját munkatár
saink, hanem kívülről hívott dekoratőrök rendezték be. Ők friss szem
mel nézték a maihoz közel álló, nem „szokványos” múzeumi anyagot, 
és a tárgyakhoz is jobban ille tt a kissé kereskedelmi jellegű, kirakatszerű 
elrendezés, mint a hagyományos, inkább távolságtartó vitrinképek. A lá
togatók reakciója igazolta a választást.

A kiállítás rendezésekor többféle körülménnyel is meg kellett alkud
nunk. Az első mindjárt a múzeum régi vitrinjeinek felhasználásánál 
adódott. Mindannyian szerettünk volna valami újabb, kevésbé nehézkes 
installációs rendszert alkalmazni, ezt azonban a felhasználható pénz
összeg nem tette lehetővé. A javaslat, hogy az összes hátteret fehérre 
fessük, szintén félelmet keltett, nehezen szántuk rá magunkat a „fehé
ren fehér" bemutatóra, a végeredmény azonban magáért beszélt: a sok 
üveg és a fehér hátterek jól kiemelték a témákhoz kapcsolódó rózsaszín 
vagy piros tárgycsoportokat, de még a menyasszonyi ruhák és kiegé
szítők különböző fehér színei is jól mutattak a társaságukban.

A szövegezés már nem volt ennyire egységes, it t  té rt el leginkább a 
rendezők stílusa, beállítottsága. A témákat felvezető magyarázó szöve
gek nagyjából arányosak, kellően részletezők, de nem nagyon ter
jengősek lettek. A tárgyfeliratoknál pedig elsősorban a gyűjtők szem

pontjai érvényesültek. Ahol lehetett, elhagytuk a magyarázatokat, hi
szen úgy véltük, azok mindenki számára ismertek. Ahol azonban egy- 
egy tárgyhoz valamilyen különleges történet fűződött, o tt a hosszabb 
feliratok használatától sem riadtunk vissza.

A teremben alkalmat teremtettünk arra is, hogy látogatóink, különö
sen a fiatalabb korosztály tagjai jobban beleélhessék magukat az esküvők 
világába. Nemcsak rajzokat készíthettek, színezhettek a látottakkal kap
csolatban, hanem „kézzelfoghatóan" vizsgálgathatták a kihelyezett 
anyagmintákon a menyasszonyi ruhák selymeit, csipkéit, és le is fénykép- 
eztethették magukat egy életnagyságú mátkapár „háta mögé" állva.

Gyűjtemény
A valamivel több mint egyéves gyűjtőmunka eredménye egy több száz 
tárgyból álló új tárgyegyüttes lett. Ebből mintegy 450 darab szerepelt 
a kiállításban, amiből az újabb helyszíneken megrendezett tárlatok 
anyagát is válogattuk. Bár nyilván semmi sem lehet tökéletes, tehát eb
ben a gyűjteményben is akadhatnak hiányosságok, úgy érezzük, hogy 
az ismerkedés-udvarlás-szerelem-házasság téma rengeteg vonatkozá
sát számba vettük, és ezt tárgyak és dokumentumok segítségével be is 
mutattuk a tárlaton.7 így a jelen gyűjtés eredményeként került a múze
umba jó néhány szerelmi ajándékként kapott emléktárgy és ékszer, 
a 20. század utolsó évtizedében divatba jö tt  Valentin-napi termékek 
széles választéka,8 esküvői meghívók és értesítők a század elejétől nap
jainkig többféle változatban, számos esküvői, koszorúslányi és me
nyecskeruha, stafírungként és nászajándékként kapott háztartási esz
közök és textíliák, és persze rengeteg analóg és digitális fénykép. Még 
olyan kuriózumot is sikerült megszerezni a városi önkormányzat jóvol
tából, m int az egykori, már átalakított zalaegerszegi házasságkötő te
rem csaknem kétméteres makramé-„szobra", az Összefonódás, amelyet 
Elager Rítta iparművész 1974-ben készített, és néhány éve restaurált. Ez 
az alkotás több m int két évtizedig szolgált háttérként az egerszegi pá
rok esküvői fényképeihez, és a mi kiállításunkban is hasonló szerepet 
tö ltö tt be a korábban említett, mátkapárt ábrázoló paraván mögött.

A bekerült tárgyak nem alkotnak külön egységet a múzeumi anyag
ban, hanem az eddigi gyakorlatnak megfelelően a néprajzi és a helytör
téneti gyűjteményt gyarapítják, az imént említett textilalkotás pedig az 
iparművészeti gyűjteménybe került. A képző- és iparművészeti gyűjte
ményből egy rézkarc, valamint egy kerámiaplakett is szerepelt az esküvői 
szertartás kellékeit bemutató vitrinben mint házasságkötés alkalmával 
kapott emlék. A fotókat is számításba véve tehát négy gyűjteményben 
kapott helyet a kiállítás anyaga. Ez a szétválasztás azonban nem feltétle-
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nül jelent hátrányt a kutatók számára, hiszen az anyag viszonylag gyorsan 
előkereshető a számítógépes adatbázisból. Ugyanakkor -  mivel célunk is 
az volt, hogy ne csak egyféle kontextusban értelmezhető tárgyakat sze
rezzünk be, az egyes tárgycsoportok (öltözetek, edények, ágyneműk, 
szalvéták, CD-k és DVD-k) kiválóan használhatók más kiállításokban és 
elrendezésekben egyaránt.

Raktározási szempontból a tárgyak általában anyaguknak megfe
lelően kerülnek a leendő helyükre. (Azért a jövő idő, mert a kiállítás 
folyamatos vándorlása miatt eddig még egyszer sem raktuk helyre 
őket.) Különválasztjuk a textileket, a fényképeket, a papírokat a törté
neti dokumentumok közé, a háztartási felszereléseket a tárgyi raktárak
ba helyezzük el.

Ami a tárgyegyüttest (az adatbázison kívül) együtt tartja, az a kiál
lítás katalógusa (MARX ET AL. 2007). A katalógust részben a kiállítás 
nyitvatartási idejében, részben pedig utána készítettük el. Mindenkép
pen szerettük volna, ha az összes kiá llíto tt tárgy fényképpel és leírással 
együtt szerepel a katalógusban, de erre végül nem volt lehetőségünk. 
Erre azért is szükség lett volna, mert sokszor csak a gyűjtési körülmé
nyek, az interjúkban elhangzott történetek indokolták egy-egy tárgy 
szereplését a kiállítás vitrinjeiben (például egy National Geographie 
magazin, egy doboz Milka csokoládé, egy edénykészlet vagy egy össze
sodort autóbuszjegy-„készlet"). A gyű jtö tt tárgyanyag tekintélyes ré
szének elő-, illetve utóélete is így vált volna jobban kibonthatóvá. Vagy 
az olyan átalakítások, amikor egy menyasszonyi ruha vagy kellék baba
ruhává, gyermekjátékká, jelmezzé alakul,9 akár „egy az egyben", m int az 
1947-ből származó kustánszegi ruha, amelyet manapság a farsangi fe l
vonulás ál menyasszonya húz magára. Az ilyen és ehhez hasonló részle
tek tárgyanként való bemutatása végül az anyagi feltételek hiányában 
elmaradt. Legtöbb tételnél be kellett érnünk a legfontosabb adatok 
közlésével, s csak a különleges darabokhoz fűztünk hosszabb-rövidebb 
szöveget.

A gyűjtemény természetesen tovább bővíthető, de már így is egysé
ges egészet alkot. A későbbiek folyamán csak olyan elemeket érdemes 
belevenni, amelyek valamilyen új, eddig nem ismert szempontra m utat
nának rá, vagy lényeges kiegészítést adhatnak az eddigiekhez. Prog
ramszerű gyűjtést e témában nem tervezünk. A megszerzett tárgyakat 
természetesen gyűjtőjük leltározza be a korábban már említett szem
pontok szerint a kezelése alá tartozó gyűjteménybe. Kivételt csak az 
iparművészeti gyűjteménybe került makraméalkotás jelentett, amelyet 
Kostyál László művészettörténész, a gyűjteményért felelős muzeológus 
leltározott be.

3. k é p . Sportkocsivá alakított Trabant 
Ismeretlen fényképész felvétele

4. k é p . Esküvői DVD 
Mazur Ildikó felvétele

9 Gyűjtőnapló GMA 2922- 
2006, kiegészítés a 2737-2004 
számú gyűjtőnaplóhoz (Megyeri 
Anna).
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10 A Kovács Zsuzsa által össze
állított kérdésekre adott válaszok
ból grafikonok készültek, amelye
ket a kiállításban bemutattunk.

11 Néprajzi Múzeum, Budapest; 
Balatoni Múzeum, Keszthely; Tra- 
gor Ignác Múzeum, Vác; Collegi
um Hungaricum, Bécs. A további 
felkérések (Nagykanizsa, Nagya
tád, Győr) is jelzik, hogy témavá
lasztásunk mind a szakma, mind
a közönség szempontjából jónak 
bizonyult.

12 A kiállítás eredeti címe: Meg 
is mosakodjál! Higiénia a 20. szá
zadi falun. A tárlat címét a zalae
gerszegi múzeum munkatársai 
alakították át, mivel saját múzeu
mi anyagukkal is kiegészítették
az eredetileg összeállított anyagot. 
(A szerk.)

A fogadtatás
Mind a kiállítás, mind a gyűjtőmunka fogadtatása rendkívül pozitív 
volt: munkatársaink éppúgy értékelték a munkákat, m int a közönség 
és a szakma. A Göcseji Múzeumban nem most kezdtük el a jelenkor és 
a közelmúlt történetének, tárgyi anyagának feldolgozását, hanem már az 
1990-es évek legelején, majd még intenzívebben a 2000-ben megnyílt 
állandó kiállításra való felkészülés során. A Központok a Zala mentén 
című megyetörténeti kiállítás Zalaegerszegről szóló szakasza ugyanis el
megy egészen az 1980-as évek közepéig (BÉRES ET AL., szerk. 2002), s már 
akkor meglepődve tapasztaltuk, hogy a megkérdezettek, köztük az in
tézményben dolgozók nagy lelkesedéssel kutatják fel és hozzák a múze
umba az őket fiatalkorukban körülvevő tárgyakat és dokumentumokat. 
Ugyanilyen fokozott érdeklődés kísérte a kustánszegi kanászház ötvenes 
évekbeli berendezésének összegyűjtését és a ház berendezését is (MARX 
2004). A múzeum vezetése részéről is csak ösztönzést kaptunk a mun
kához. Ezzel tulajdonképpen (a napi gyakorlaton keresztül) mindenki 
számára evidenciává vált, hogy az elmúlt ötven év dokumentálását el
végezni ugyanolyan fontos, mind a korábbi korszakokét, a módszertan 
újragondolásával és a raktári kapacitás felmérésével összhangban.

A szkeptikusokat is meggyőzhette a kiállítás közönségsikere. Már a 
gyűjtőmunka során kiderült, hogy mindenki lát fantáziát, sokszor üzleti 
fantáziát is az ilyen és ehhez hasonló bemutatókban. A zalaegerszegi 
Családi Intézet, amely a megnyitás idején ünnepelte megalakulásának 
35. évfordulóját, nemcsak régebbi és új tárgyak rendelkezésünkre bocsá
tásával segítette munkánkat, hanem vállalkozókat is ajánlott az esküvői 
rendezvényekkel foglalkozók köréből, s nekik köszönhetően állíthattuk 
össze a meghívókból, a menyasszonyi csokrokból készült albumot. A Csa
ládi Intézettől kapott és az ideérkező jegyesek által választható termé
kek személytelennek, általános tárgyaknak tűnhetnek. Ám általános 
státusukat csak addig tartják meg, amíg az intézet tulajdonából az oda
érkező fiatal párok meg nem vásárolják őket. Utána többé már nem 
általános tárgyak, és ettől fogva az adatközlőktől gyű jtö tt egyéb vonat
kozásaik lesznek fontosak (vö. BAUSINGER 2005: 15). Ezek ugyanis nem
csak „csontszínű szaténból varrott, vatelinnel kitömött, a gyűrűk felkö
tését szolgáló halványzöld selyemszalaggal e llá tott 10x10 centiméteres 
párnák" vagy csiszolt galambpárral díszített talpas pezsgőspoharak -  
amint azt a leltárkönyvbe beírtuk -, hanem a Családi Intézet szolgál
tatásainak kellékei, amelyeket néhány évvel ezelőtt több, a polgári 
szertartás díszesebbé tételét szolgáló tárggyal együtt ők vezettek be a 
zalaegerszegi használatba. Meghívást kaptunk továbbá egy jegyespá
roknak szóló rendezvényükre,10 amely lehetővé tette interjúk készítését,
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s végül a jubileumi ünnepséget is a kiállításban tartották meg, ami nem 
kis reklámot je lentett a múzeumnak. Itt szeretnék újra Kovács Zsuzsa 
előadásából idézni, aki e tárgyak múzeumi státusával kapcsolatban fo 
galmazta meg gondolatait: „[...] sokat vívódtam azon, hogy ebből a 
tárgyrengetegből mi az, ami a kiállítás számára hasznosítható lesz. Egy
általán van-e a helyi társadalomban olyan beágyazottsága az ünnep
nek, hogy a gyűjtés eredménye ne csak mint a reklámok és a fogyasztói 
szemlélet által generált árukínálat jelenjen meg. Ezeket a kétségeimet a 
Családi Intézet által szervezett rendezvényen végzett kérdőíves felmé
rés oszlatta el, a várttal ellentétben a megkérdezettek kilencven száza
léka válaszolta: Igen, valamivel meglepi a párját ezen a napon. Abban 
már erőteljes különbségek voltak, hogy milyen ajándékkal. Ettől fogva 
számomra igazolást nyert a téma, hogy valóban jól döntöttünk, foglal
kozni kell vele a kiállításban.'' (KOVÁCS 2007)

Ennek a reklámnak is köszönhető, hogy 2007-ben a Kettő egy pár 
című kiállítás egy része szolgáltatta a történeti „aláfestést" azon a be
mutatkozó rendezvényen, amelyet az egerszegi Sportcsarnokban, kife
jezetten vállalkozók részére szerveztek, s ahol a partiszerviz, fotósok, ru
hakölcsönzők standja mellett kiállításunk egy része is szerepelt.

A látogatottsági és sajtómegjelenési mutatók szerint kiállításunk a 
múzeum utóbbi évtizedének egyik legsikeresebb megmozdulása volt. 
Ebben persze a MaDok-hálózat és a Kiállítási dominó 2006-> program 
marketingje is jelentős szerepet játszott. A kiállítás szakmai fogadtatá
sa is pozitív, ezt bizonyítja, hogy az elmúlt évben a fent em lített rövid 
sportcsarnokbeli bemutatkozáson kívül négy különböző helyen rendez
tük meg újra és újra a tárlatot, a helyszínekre fordítva a témát,11 és min
denhol kedvező kritikákat kaptunk.

A Kiállítási dominó 2006-> tárlatainak új helyszínen való megren
dezésében viszont mi magunk is részt vettünk, és meghívtuk múzeum
unkba a látogatók körében hasonlóan népszerű Tisztaság fé l egészség'2 
című tisztálkodástörténeti kiállítást, amelyet a Szabadtéri Néprajzi Mú
zeum munkatársai rendeztek. A két tárlat sikere újra csak meggyőzött 
minket arról, hogy nemcsak az esküvő mint téma, hanem általában véve 
is a jelenkori és közelmúltbeli tárgykultúra bemutatása az, ami a közön
séget a múzeumba vonzza. így felbátorodtunk, hogy a közeli jövőben 
megrendezzük a másik két jelentős életforduló, a születés és a halál tár
gyi anyagából készült kiállítást is.
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F i k t í v  t e r e k ,  m e n t á l i s  k é p e k ,  
v i r t u á l i s  g y ű j t e m é n y e k
( E m l é k v á r o s  -  P é c s ) '

1 A kiállítás létrehozását és a 
tanulmány megírását az OTKA 
1749114 számú programja támo
gatta.

2 Egy konkrét esettanulmány: 
Szíjártó 2006.

Hogyan formálta, alakította három -  egymástól körülbelül egyenlő idő
beli távolságban, de teljesen eltérő társadalomtörténeti korszakokban 
megrendezett -  művészeti fesztivál (a Pécsi Ünnepi Játékok [1928-1933], 
a Magyar Filmszemle [1965-1982], illetve a Pécsi Országos Színházi Ta
lálkozó [2001-től]) egy közepes nagyságú dél-dunántúli város, Pécs imá- 
zsát, a városlakók tér- és időészlelését, a városról rendelkezésre álló kép
repertoárt? Ezt a meglehetősen szerteágazó -  társadalomtudományos és 
képzőművészeti vonatkozásokkal egyaránt rendelkező -  kérdést vizsgál
ta a PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének projektje 
a Kiállítási dominó 2006-> rendezvénysorozatán belül.

Miért éppen a fesztiválok? Első pillantásra nem magától értetődő a vá
lasztás: nem ezek a rendezvények befolyásolták legdöntőbb módon a vá
ros arculatát; így például éppen a vizsgált korszakokban nagyjelentőségű, 
Pécs egész városszerkezetét és városképét átalakító építészeti munkálatok 
zajlottak (zajlanak) különböző területeken. E jelentős anyagi ráfordítások
kal járó, évtizedes determinációkat rögzítő városátalakításokhoz képest a 
fesztiválok pár napra felépített, s nyom nélkül elbontott díszletkulisszái 
másodpercekben is alig mérhető változásoknak tekinthetők.

Ugyanakkor a fesztiválok mint tér- és időbeli, mediálisan hangsú
lyozott sűrűsödési pontok (SZÍJÁRTÓ 2004) látható nyomokat hagynak 
a városi téren, emlékeket ébresztenek a városlakókban, befolyásolják 
az idegenek számára a városról rendelkezésre álló képarchívumot, s f i 
gyelemfelkeltő -  kiemelt eseményszerű -  jellegükből következően a min
dennapi élet más történéseihez viszonyítva jobban képesek megkötni 
az emlékezet szabad vegyértékeit. Nem a fesztiválok eseménytörténete -
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az előadások szereplőgárdái, a színre v itt művek létrehozói, a közönség 
és a szakma reakciói - , hanem az események mögött meghúzódó általá
nosabb kulturális folyamatok érdekeltek bennünket elsősorban: a városi 
terek bekeretezése, az emlékképek keletkezése, archiválása, újrafelidézé- 
se, a mediatizált képek hatásmechanizmusai.2

Tehát a kutatás és a kiállítás célja egy képekben, fantáziákban, ar
chívumokban rejlő emlékváros kontúrjainak felrajzolása volt. Valamely 
történeti korszak nem csupán materializált formákban, épületekben, 
tárgyakban objektivizálódhat, hanem legalább ennyire felfedezhetők 
nyomai személyes, sokkal illékonyabb képekben. Azaz nem csupán a tár
gyaknak, épületeknek van sajátos, a jelen kulturális arculatát meghatáro
zó stíluskultúrája, hanem a mindenkori jelen a különböző eredetű képe
ken is kitörölhetetlenül rajta hagyja nyomait, ezért fontos cél lehet ezek 
napfényre hozása, összegyűjtése, rendszerezése, egymáshoz viszonyítása.

A projekt során magunk is modelleztünk: a fesztiválok színtereit állí
tottuk megközelítésünk középpontjába, a város több tízezer négyzetmé
teres összterületéből kiemeltünk egy alig pár száz négyzetméter nagyságú 
térszeletet, s figyelmünket az itt zajló, kulturálisan kódolt szimbolizációs 
folyamatokra irányítottuk, e kiemelt, mesterségesen létrehozott városi 
rendezvények alkalmi utóéleteire. Ezzel együtt középpontba állítottunk 
olyan folyamatokat, amelyek a jelen társadalom kulturális összefüggés- 
rendszereinek megértéséhez is fontosak, s jó  kiindulópontokat nyújtanak.

Az immateriális folyamatok
A projekt rá szerette volna irányítani a figyelmet azokra az immateriális
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-  szimbolizációs, mentális -  folyamatokra, amelyek a jelen társadalom
ban számos területen megjelennek, s alapvető szerepet játszanak. A kü
lönböző tudományágak -  a szociológia, a kulturális antropológia, a 
kommunikációkutatás -  eltérő hagyományaik mentén nevezték el, hol 
dematerializációként vagy absztrakcióként (Lyotard, Flusser), a jelek 
szimbolikus ökonómiájáként (Lash, Urry), hibridizációként (Latour).3 
A projekt a városi térrel összefüggő szimbolizációs folyamatokat tekin
tette kiindulópontjának, hogy szélesebb kultúratudományos-müvészeti 
kontextusokban bemutassa az emlékezéssel, a hagyományozódással, az 
archiválással kapcsolatos releváns problémákat: miként jön létre, s mó
dosul egy városra, valamely eseményre jellemző vizuális képrepertoár, 
miképpen intézményesül, hagyományozódik, illetve milyen formákban 
lehet ezeket a képeket aktivizálni, újrateremteni?

A társadalom, a gazdaság és a kultúra számos területén megfigyel
hető különböző „dematerializációs folyamatok" az 1980-as évek óta szá
mos -  főként az új technológiák, médiumok társadalmi-kulturális imple
mentálását középpontba állító -  technikaszociológiai, művészettörténeti 
és társadalomelméleti munka tárgyát alkotják. A „feloldódás" (Heinz Bu
de), az „eltűnés" (Virilio), a „gyorsulás" (Flusser), azaz egy fokozatosan 
anyagtalanná váló valóság képeivel első ízben Jean-Frangois Lyotard -  
1985-ben Párizsban, a Georges Pompidou Központban -  Thierry Chaput- 
val közösen létrehozott kiállítása foglalkozott. A Les Immatériaux című 
kiállítás középpontjában az a kérdés állt, hogy az új technológiák megje
lenése milyen változásokat indított el a különböző anyagokhoz, tárgyak
hoz fűződő viszonyban. A kiállítás által kiváltott vita különböző tudóskö
zösségekben gyűrűzött tovább.

Legalább három szintjét érdemes elkülöníteni a diskurzusnak: főképp 
szociológusok, antropológusok és kommunikációkutatók foglalkoztak az
zal a kérdéssel, hogy a társadalmi realitás átalakulásával, a kommuniká
ciós, információs tér kibővülésével, a közösségképződés szabályainak 
megváltozásával sokkal törékenyebbé, illékonyabbá váltak a társadalmi 
kapcsolatok (Beck, Bauman), flexibilisebbekké az egyéni életutak (Sen- 
nett). A társadalmi valóság szintjén zajló átmenetre mintegy reagálva 
a társadalomtudományokon belül mindinkább előtérbe kerültek a kon
struktivista megközelítések a naturalisztikus szemléletmódokkal szemben 
(Giddens).

Ezzel párhuzamosan egy másik területen is jelentősen megváltozott a 
társadalmi szenzibilitás; a korábbinál jóval erőteljesebb figyelem irányul 
a képek, különféle imaginációk kulturális szerepére, jelentőségére. A vi- 
zualitással összefüggő kutatások az utóbbi időben elhagyták a művészet- 
történet hagyományos területét, s a képhasználat számos más -  társadal-

1-2. k é p . Emlékváros -  Pécs. Látványkép 
Szabó Mariann felvétele

3 Fontos kiemelni, hogy nem 
csupán társadalomtudományos 
megközelítések reflektáltak e 
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4 Erről részletesebben lásd HA 
USSERMANN—SlEBEL, Hrsg. 1993.

5 Számos tanulmány foglalkozik 
a témával, alapvető magyar nyelvű 
gyűjtemény: E r d ű s i- S o n k o l y , szerk. 
2004 .

6 Erről lásd részletesebben: 
György et al., szerk. 2005 ; Fejős 
2003.

mi/tudományos/mindennapi életbeli -  módját is vizsgálat alá vonták 
(Belting). A képek kulturális szerepének megnövekedése megint csak fe l
veti azt a kérdést, hogy milyen kapcsolatban állnak a különböző képek, 
szimbólumok által vezérelt folyamatok -  így például az új médiumok 
azon képessége, hogy időn és téren keresztül közvetítsenek, tároljanak és 
újraalkossanak képeket -  a társadalmi realitás átalakulásával (Appadurai).

A különböző technikaszociológiai, tudományfilozófiai irányzatok 
járták körül legalaposabban az új technológiák, médiumok társadalmi 
megjelenésének következményeit; azt a problémát, hogy milyen módon 
változik meg az anyag szerepe és használata a társadalom különböző te
rületein (Nowotny), hogyan alakul át a tárgyakhoz fűződő, kulturálisan 
definiált viszony (Latour). Milyen társadalmi/ kulturális következményei 
vannak például annak az -  inkább technológiailag determinált -  ténynek, 
hogy csökken a termelési folyamatban felhasznált nyersanyag mennyisé
ge, a már feldolgozott, továbbhasznosított anyagokhoz képest szerepük 
háttérbe szorul, vagy miképpen értékelhető új anyagfajták megjelenése -  
és a sort lehetne folytatni. Ezek ugyan absztraktnak tűnő, elsősorban tu - 
dományelméletileg megközelíthető kérdésfeltevések, ám e folyamatok 
végeredményei mégis jól láthatók a mindennapokban; gondoljunk akár 
a használati tárgyak feltartóztathatatlan miniatürizálására, a high-tech 
alkalmazások széles körű elterjedésére vagy a különféle kommunikációs 
technológiák mindennapivá válására.

E technológiai vagy technikai területen zajló jelentős átalakulások 
nemcsak önmagukban érdekesek, hanem azért is, mert a legkülönfélébb 
társadalmi folyamatokban megjelenve kulturálisan is fontos következmé
nyekkel jártak. Hiszen az „immaterializáció" -  ellentétben néhány médi
afilozófus radikális alapvetésével, víziójával (Baudrillard) -  nem jelenti az 
„anyag" eltűnését, ellenkezőleg: a technológiai hátteret biztosító appará
tusok -  így például a miniatürizálást lehetővé tevő infrastruktúra, a kü
lönböző digitális adatkezelési hálózatok és más technikai eszközök -  még 
inkább elterjednek, mintsem visszaszorulnának. S ugyanez mondható el a 
folyamatok hátterét jelentő tudásbázisról is -  az új technológiák, új 
anyagok kezelése, a velük való bánásmód egy sokkal reflektáltabb, más 
szervezőelvek mentén felépített tudáshátteret igényel.

A fesztiválok
A konkrét projekt egy hagyományos városkutatási témát4 választott annak 
bemutatásával, hogy különböző társadalomtörténeti korszakokban (az 
1930-as és az 1960-as években, valamint a jelenben) Pécs kulturális mi
liőjében milyen szerepet töltöttek be a fesztiválok, hogyan formálták és 
alakították a városi tér és nyilvánosság szerkezetét, miképpen változtatták

meg a városról alkotott képet. A kiállításon bemutatott fotók, mozgóké
pek, az elkészített installációk a fesztiválok eseménytérképét rajzolták 
meg, s így a város „hivatalos történelmét” mondták el. A projektben 
ugyanakkor fontos szerepet kapott a város „privát történelmének" fel
kutatása: a látogatók számára lehetőség nyílt arra, hogy a városhoz és 
a fesztiválokhoz kapcsolódó saját emlékeiket, történeteiket felidézhessék. 
Egy számítógépes program segítségével ezeket az emlékeket rögzíteni és 
rendszerezni lehetett, így a résztvevők saját történetei is hozzájárultak egy 
félig valóságos, félig képzeletbeli emlékváros kontúrjainak felrajzolásához.

A projekt a városi fesztiválokat, hagyománytörténetüket középpont
ba állítva általánosabb szinten is megfogalmazott kérdéseket, mégpedig 
az immateriális (szimbolikus, mentális, technológiai) folyamatok szere
péről egy meghatározott területen; amit szűkebben a kulturális örökség 
képzésének/létrehozásának nevezhetünk.5 Ez a terület pedig az „emléke
zés", a „hagyományozódás", az „archiválás" kultúratudományos módsze
rekkel jól megközelíthető témáival fedhető le.6 Még jobban közelítve 
a vizsgált tárgyhoz, láthatóvá válik a szimbolizáció két alapvető területe: 
a topográfiai struktúrák és vizuális konstrukciók többszörös egymás
ra hatása, átalakulása: ahogyan az örökségképzés folyamataiban „tér" 
és „kép", „mentális" és „fizikai", „reális" és „imaginárius" állandóan felcse
rélődik, folyamatos kölcsönhatásban áll egymással.

A fesztiváloknak a városi kulturális örökség létrehozásában betöltött 
szerepét vizsgálva sok esetben találkozhatunk szimbolizációs folyama
tokkal, amelyek során a „reális” háttérbe szorul, s az imaginativ, „anyag
talan" tendenciák válnak hangsúlyossá: a város valóságos tereinek és az 
események történéssorának mediális átváltoztatása vagy az egykori gaz
dag életösszefüggéssel rendelkező események átalakulnak távoli, hiányos 
emlékekké. Ezekre a jelen lévő szimbolizációs tevékenységekre épülnek rá, 
hatásukat mintegy felerősítve, sajátos interferenciákat létrehozva a to
vábbi -  új médiumok, technológiák által létrehozott -immaterializációs 
tendenciák: a korábban összegyűjtött archív anyag digitális feldolgozása, 
az internet növekvő jelentősége a tudás létrehozásában, különféle netar- 
chívumok megteremtése. És ezt próbálta hangsúlyossá tenni, kiemelni 
a kiállítás szituációja, ahol a látogató egyetlen „hagyományos" értelem
ben vett tárggyal sem találkozhatott, csak immateriális, mediálisan köz
vetített képek sokaságával.

A projekt három fő tematikai csomópontot emelt ki, amely köré a 
vizsgált folyamatok csoportosíthatók:

a) az emlék(ezet)hely, avagy a városi terek képpé, imázzsá válása -  
egyfajta szemiotikailag irányított dematerializációs folyamat révén a te
rek jelentésekkel töltődnek fel, kiemelődnek és bekereteződnek;
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b) az emlékkép, avagy az emlékezés mentális folyamata -  ahogyan 
a terekről, fesztiválhelyszinekről felvillanó képek, szövegek felidéznek 
múltbeli állapotokat, történéseket, s előhívnak ezzel kapcsolatos emlék
képeket;

e) az emlékgép, avagy az archiválás folyamata -  ahogyan különböző 
archívumok a múltból származó anyagokon „örökségügyi" munkát vé
geznek: osztályoznak, kategóriákat definiálnak, amelyek mentén elraktá
rozzák az összegyűjtött anyagot, miközben a munka alá vont tárgyak 
(többé-kevésbé) engedelmeskednek ezen előírásrendszernek.

Emlék(ezet)hely
A társadalomtudományos indíttatású városkutatások meglehetősen so
kat foglalkoznak a városi térben zajló társadalmi folyamatok elemzésével, 
mivel ezek jól mutatják a térbeli (újrajstrukturálódás szimbolikus karak
terét, és prototipikusak is, hiszen beszámolnak az új térbeli rendszerek és 
reprezentációk létrejöttéről, hatásairól is. Különösen sokszor előkerülnek 
a „fesztivalizálódás" jelenségei, az új belvárosok „látványosságkultúrája", 
a városi terek át-, le-, újjáértékelödési folyamatai (vö. ZUKIN 1991; SOJA 
1990). A városi fesztiválok sajátos hatással vannak a város tereire7 és a 
város képére: egyrészt az események során a homogén -  és másfajta, 
„mindennapi logika" szerint szerveződő -  városi térből kiemelnek és be
kereteznek, s az adott társadalomtörténeti korszakban fontosnak gondolt 
jelentésekkel látnak el a fesztivál idején kívül jelentéktelen/mindennapi 
tereket, épületeket, azaz egy meglehetősen összesűrített időintervallum
ban új típusú heterogenitásokat és egyidejűségeket termelnek. Az eltérő 
társadalomtörténeti korszakokban megvalósított fesztiválok a város kü
lönböző tereit emelik ki, s ezek segítségével definiálják önmagukat és a 
várost, s így egymástól nagyon eltérő városképeket fogalmaznak meg, és 
értékesítenek.

Ezen a ponton több olyan kommunikációs szempontból kitüntetett 
szimbolikus transzformációs folyamat is lejátszódik, amely a kultúratudo
mányos kutatás középpontjában áll; ilyen a fesztiválok által akkumulált és 
mozgósított kulturális tőke szimbolikus, majd materiális tőkébe való átfor
dításának folyamata, a szimbolizáció aktusa, a művészet szerepe a városok 
politikai ökonómiáján belül (vö. ZUKIN 1991). Ezen események jó példák 
arra, ahogyan az ökonómia és a kultúra szférája összekapcsolódik, példá
ul abban a dematerializációs-szimbolikus folyamatban, amelynek során a 
fesztiválokkor létrejövő újfajta városi terek gazdaságilag is értékesíthető 
képekké sűrűsödnek össze, és a vizuális fogyasztásra felkínálkozó imázsok- 
ká alakulnak át. Aztán, e folyamat következő állomásán a tömegkommu
nikációs eszközök (a televízió, a fényképalbum, a dokumentumfilm) rögzí-
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tik és elterjesztik -  azaz instrumentalizálják és a szimbolikus fogyasztás 
számára tömegesen hozzáférhetővé teszik -  ezt a képrepertoárt. Végül 
pedig a különféle szimbólumiparok -  így például a tömegkommunikáció 
vagy a turizmus -  nagyon pontosan kijelölik ezen lokális esztétikák, váro
si térimázsok helyi értékét a fogyasztás szféráján belül.

A fesztiválok kiemelt szerepe a várospolitikában összefügg a vizuális 
dimenzióval, a láthatósággal. A városi munkahelyek, illetve a városi la
kosság létszámának csökkenése, továbbá a városközpontok körül egyre 
szélesebb és meglehetősen amorf településgyűrűk létrejötte következté
ben maguk az egyes városok láthatatlanabbakká válnak. A láthatóság 
problematikáját csak felerősítik a médiumok, amelyek nagyon szigorúan 
rögzítik azt a feltételrendszert, amelyen belül a város mint önálló entitás 
egyáltalán jelen tud lenni. A jelenlétnek általában két feltétele van: egy
részt a tér- és időbeli pontok összesűrítése, koncentrációja, másrészt a vá
rosnak a tömegmédiumokhoz műfajilag is alkalmazkodó inszcenálása, 
megjelenítése.

A projekt a fesztiválok hagyománytörténetét vizsgálva az emléke
zethelyek létrejöttének törvényszerűségeit á llíto tta középpontba. 
A fesztiválok során létrehozott jelentések, szimbólumok részletes bemu
tatását megelőzően mindenekelőtt az alapul szolgáló szimbolikus vázat, 
szerkezetet kellett rögzíteni. A kiállítótér padlójára, illetve a falakra fe l
rajzolt, méretarányos, absztrakt várostérkép ezt a modellszerű folyama
to t jelenítette meg. Többszörös absztrakciós tevékenységek állnak a hát
térben, és a városi terek, fesztiválhelyszínek helyett ezek alapvető tér- 
szerkezete rajzolódik ki.

Ugyanakkor már a térkép struktúráiból is kiolvasható a város törté
nelme. A városi tér nem homogén, léteznek benne feltűnően gazdagon 
reprezentált csomópontok, számos alakváltozatban ismert térszekvenci
ák, s találhatók rajta alig észrevehető „senki földjék", nagy ritkán, vélet
lenszerűen látogatott zugok. E topográfiai sűrűsödések tö ltik  meg je
lentésekkel, szimbólumokkal, teszik jól olvashatóvá és vizualizálhatóvá, 
újra és újra felidézhetövé a várost, az össze nem cserélhetőség karakterét 
kölcsönözve a helynek. A modellszerű, absztrakt térből is kiolvashatók 
a különböző korszakok racionális városszerkezetre törekvő tervezetei 
éppúgy, mint a civilizáció határpontjain található természeti vagy ipari 
ugar senki földjei vagy éppen a történelem által definiált zárt, ismerős 
térszerkezetek.

A kiállítás látogatója két módon képes rendet teremteni ebben az 
absztrakt térben: vagy az egész rendelkezésére álló területet egyetlen pil
lantással átfogva, holisztikus mentális képpé alakítja az elé táruló lát
ványt, vagy választhat egy másik utat is, haladhat fokozatosan, szekven-
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dákként felderítve az ismeretlen teret, ekkor pedig egy másik kulturális 
gyakorlat, a séta szervezi az elsajátítás, a bensővé tétel állomásait (CER- 
TEAU 1991).

Idő és tér viszonyát, az emlékezet és a helyek közötti kapcsolatot leg
teljesebben Pierre Nora francia történész dolgozta fel (NORA 1999), aki 
egy speciális kifejezés, az „emlékezethely" segítségével próbálta megra- 
gadni/megérteni azt a bonyolult összefüggésrendszert, amely idő és tér 
rendszereinek egymásba kapcsolódásából származik. A fesztiválhelyszí
neket sajátos térbeli sűrűsödési pontoknak tekinthetjük, a jelentés- és 
szimbólumgeneráló masinériák tevékenységi területének, olyan emléke
zethelyeknek, ahol megtörik az absztrakt és neutrális térkép egységesítő 
hatása. Ezek a jelenben egyrészt magukba sűrítik az emlékezethelyeken 
felvillanó múltszekvenciákat, azaz megjelenítik a történelmet, ugyanak
kor ezzel párhuzamosan hat egy transzformációs munka is: a hivatalos 
dokumentumok (híradó- és dokumentumfilmek) a lokalizálás során 
szubjektivizálódva visszaváltoznak emlékképekké.

Emlékkép
A kiállítás nem egy zárt, előzetesen definiált történetet kíván megoszta
ni a látogatókkal, hanem megpróbálja őket aktivizálni, s a megszokottól 
eltérő befogadói attitűdöt előhívni. Ezzel sok szállal kapcsolódik olyan 
képzőművészeti törekvésekhez, melyek az installációkon, műtárgyakon, 
vizuális hordozókon keresztül a látogató tapasztalatainak megváltozta
tását -  megerősítését vagy megkérdőjelezését -  szeretnék elérni. A német 
művészettörténész, Oscar Bätschmann veti fel azt a kérdést, hogyan le
het az installációkon keresztül olyan tapasztalatokat létrehozni, amelyek 
aktív hatást gyakorolnak a nézőkre, előhívnak belőlük különféle mentális 
tartalmakat, pillanatképet -  emléket -, s egyúttal arra is ösztönzik őket, 
hogy ezt az individuálisan létrehozott tapasztalatot rögzítsék, s beil
lesszék valamilyen kollektív emlékezeti eljárásba, s így részt vegyenek a 
kollektív emlékezet megalkotásában (BÄTSCHMANN 2006).

A kiállítás látogatói a városi tér meghatározott pontjain -  a fesztivál
helyszíneken -  a térképen elhelyezett interface-ek segítségével saját ma
guk indíthatták el és irányíthatták a vonatkozó képrepertoár megjelení
tését. A -  néhány esetben hanggal együtt -  vetített álló- és mozgóképek 
az adott helyszínről és a lezajlott eseményről rendelkezésre álló emlékké
pek összességét alkották.

Az egyes helyszíneket meglátogató néző számára nagyon különböző 
motivációkból készült, eltérő funkciókkal rendelkező, különidejű képek 
kerültek egymás mellé, de ez a helyzet semmiben nem különbözik a min
dennapi életben megszokott szituációktól, ahol hasonló módon nagyon



eltérő eredetű és funkciójú képek cirkulálnak körülöttünk, s válnak kü
lönböző társadalmi gyakorlatok tárgyaivá. A képek ezen áramlása jól mu
tatja az (álló- és mozgó-) képek különböző felhasználási kontextusok 
iránti nyitottságát, azt hogy ugyanaz a kép egyszerre jelen lehet, és ha
tást gyakorolhat különböző társadalmi-kulturális hálózatokban is.

A kiállításon a látogató folyamatos térbeli mozgása során -  szinte vé
letlenül, az adott térszekvencián áthaladva -  aktiválja az adott tér-idő 
struktúrában fellelhető képeket, azaz individuálisan állítja elő az ilyen 
formában csak számára létező látnivalót, s ezzel a térbeli szerkezet meg
határozott pontjain új tapasztalatokra tesz szert. A kiállításon látható, 
véletlenszerűen egymás után következő képek esetről esetre, vetítésről 
vetítésre újrarendeződnek, minden látogató másfajta, új struktúrában 
rendeződött képekkel találkozik -  azaz a befogadás ebben az esetben 
nem egy előzetesen rögzített látnivaló-struktúra különböző interpretáci
ó it jelenti.

Hogyan határozható meg a kiállításon bemutatott és a látogatók elé 
tárt „képek státusa” ? Egészen eddig a pillanatig zömükben különböző 
archívumok mélyén őrzött dokumentumok voltak, amelyeket meghatá
rozott intézményi rendekben rendeztek el, dolgoztak fel. Sőt, ha vissza
tekintünk a képek létrejöttének, „termelésüknek" szituációjára is, ezen 
fesztiváldokumentumok jó része már korábban, létrejöttük pillanatában 
is kimondottan a dokumentálás szándékával, funkciójával készült, azért 
hogy majd később egy archívum részeként beszámolhasson a múlt ezen 
eseményéről. Az intézményes rendek alapján különböző emlékcsoportok, 
„képtársulások" léteznek (FEJŐS 2002) -  sűrűbb és lazább szövésű, egy
máshoz hol szorosabban, hol ritkábban kapcsolódó együttállások, kép- és 
archívumi összefüggésrendszerek.

A projekt előkészítése során e képeket „újraalkottuk", de- és rekon- 
textualizáltuk, kiemeltük az archívumi környezetből, s áthelyeztük egy 
másik összefüggésrendszerbe. Nem egyedülálló természetesen ez a tevé
kenységforma, hiszen voltaképpen ez valósul meg minden kiállítási szitu
ációban, it t  talán némileg radikálisabb volt az archívumtól való távolság 
megfogalmazása. Az általunk választott gyakorlat -  tudniillik az, hogy a 
képeket közvetlen kontextusuktól, narratív szerkezetüktől megfosztva, 
más képekhez kapcsolódó összefüggéseikből s így komplexitásukból ki
emelve mutattuk be -  azt is jelenti, hogy korlátoztuk (blokkoltuk) azokat 
a hagyományos reprezentációs módokat, amelyek általában meghatároz
zák a képi ábrázolás és felhasználás megszokott pályáit.

A projektben alkalmazott eljárás során a képek szinte elemi össze
tevőkig -  filmkockáig, lehetne mondani, ha nem digitális anyagokon dol
goztunk volna -  lebontva jelentek meg a kiállításon, s pontosan ezáltal

vált hangsúlyossá a kép által használt reprezentációs mód néhány eleme: 
mintha kinagyítanánk, újra és újra visszajátszanánk őket, ezzel kiemelve 
a reprezentációs forma jellegzetességét, a kor vizuális kliséit, a képhasz
nálat társadalmi-politikai környezetét.

Ez a fajta dekontextualizálás kettős hatású: egyrészt ironikusan tú l
hangsúlyozza, közszemlére teszi a vizuális reprezentáció néhány jellegze
tes jelen- és múltbeli formáját, ugyanakkor nem engedi meg azt, hogy 
megnyugtató módon belesimuljanak az archívumi anyagok távolságtar
tó neutralitásába. Élővé, jelen idejűvé is teszi a közelmúlt „vizuális dialek
tusait", komolyan veszi azt a megállapítást, hogy „a fotográfia nem egy
szerűen [művészettörténetileg megközelíthető] kép, hanem egy szociális 
életrajzzal bíró tárgy is" (FEJŐS 2005: 14). A kiállítás egyik alapintenciója 
a figyelem felhívása arra, hogy a teljesen kanonizált képarchívum újra 
élővé tehető, újfajta narratívák, életrajzok kapcsolhatók az archívum és a 
reprezentációs masinéria fogságából kiszabadított képekhez.

A képeknek ez a fajta manipulálása ugyanakkor nem csupán a kép 
reprezentációs módjának logikáját bontja fel, hanem az archívumok 
által definiált kényszert is. Az archívumok ugyanis létrejöttük pillana
tában csoportosítják a képeket, kategóriákat hoznak létre, amelyekbe 
elhelyezik az individuális képeket. A kiállítás számára újrateremtett kép- 
szekvenciák viszont megszüntetik az archívumok rendjét, új szomszédsá
gi viszonyokat, kapcsolatokat alkotnak, ahol a rendet a látogató teremti 
meg azzal, hogy interaktív módon -  tetszés szerint, önmaga által válasz
to tt ponton -  bele-beleavatkozik a képek áramlásának ritmusába, néha 
pedig egész egyszerűen otthagyja a képfolyamot. A véletlenszerűen 
áramló képfolyam szerkesztőjeként létrehoz valamifajta struktúrát azzal, 
hogy az újraalkotott szekvenciákat egy időbeli kontinuitás mentén egy
más után felfűzi, s ezzel az archívum egyik lehetséges rendjét is felidézi.

Milyen hatásmechanizmussal rendelkeznek az egymásra véletlensze
rűen következő, csak pár másodpercre felvillanó képek? E jellegzetesen 
helyspecifikus felvételek szorosan kötődnek egy meghatározott földrajzi 
helyhez, arra vonatkozó reprezentációkat tartalmaznak, s a látogató is csak 
ezeken a meghatározott locusokon tudja ezeket aktivizálni. Ugyanakkor e 
kontextusuktól megfosztott, váratlanul, előzmények nélkül megjelenő s 
gyorsan tovatűnő -  s éppen ezért meglehetősen rövid időbeliséggel rendel
kező -  képek leginkább az emlékképekre, a felidézett mentális képre hason
lítanak. Mindkettőt valamilyen értelemben nyomnak tekinthetjük; felidéz
nek valami máshol lévőt, valamilyen belső, mentális emlékképet, illetve 
egy korábbi dokumentumösszességet, tapasztalat-összefüggést.

Egy nagyon is időhöz kötött, az időt használó folyamatban -  az em
lékezésben -  a felidézett képek másfajta időbeli törvényeknek engedel-
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8 Lásd Vilém Flusser nyomán 
Fejős 2005: 14.

9 Az Emlékgép elnevezésű szá
mítógépes programot 2005 végén 
kezdte fejleszteni Várady Zsolt, a 
T-Online munkatársa, az Iwiw kö
zösségi portál létrehozója. Részlet 
az Emlékgép leírásából: „Az emlé
kek között kapcsolódási pontokat 
kereshetünk, ezek hálózata felraj
zolható. A kapcsolódási pont pél
dául, hogy ugyanakkor vagy ugyan
ott, vagy pont ezért, illetve pont 
emiatt történt. Az emlékek egymás
hoz pl. időben, térben, az emlék 
típusában, a beírok közös emlékei 
által kapcsolódhatnak. Ezen kívül 
még egy speciális módon is. Ha 
olvasunk egy emléket, akkor saját 
emlék is eszünkbe juthat: Erről az 
ju t eszembe, hogy... Az adott em
lék oldaláról beírt emlék az előző 
emlékhez kapcsolódik, tovább bő
vítve az emlékek között fennálló 
kapcsolati hálózatot. Az, hogy em- 
lékezünk-e egy korábbi esemény
re, legalább annyira függ a jelen 
történéseitől, mint a múlt esemé
nyeitől. Cél, egy olyan rendszer 
létrehozása, amely elősegíti azt, 
hogy a múlt eseményeire vissza
emlékezzünk és ezt megosszuk 
másokkal. Ez az emlékgép.” 
(Várady Zsolt bevezetője. 
www.emlekvaros.hu/emlekgep.html.

10 További információk a pro
jekt weblapján találhatók: 
www.emlekvaros.hu.

meskednek, nem állnak a történelmi idő uralma alatt, nem kapcsolhatók 
közvetlenül bele a történeti eseménysorba. A projektben azokat a men
tális struktúrák mélyén rejlő idővonatkozásokat szerettük volna tetten 
érni és mozgósítani, amelyek elindítják s egyúttal kanalizálják a konkrét 
emlékezési folyamatokat. A kiállításon bemutatni és aktiválni kívánt idő 
tehát nem a történelem ideje, hanem az emlékezeté, egy mindig jelen 
idejű időszekvencia, a jelenből kiinduló időbeliség, amely a későbbiek so
rán a történeti kezdőpontot szabadon alakítva konstruálja meg a hozzá 
illő múltat.

E m lé k g é p
Az archívum olyan „terjesztési apparátus",8 valamifajta intézményrend
szer, amely sokszor már eleve meghatározza a kép elkészítésének miként
jét, s ebbe az intézményrendszerbe illeszkedik bele aztán a kép. Az archí
vum a különböző eredetű képeket absztrahálja, leválasztja a közvetlen 
életösszefüggésröl, elhelyezi saját logikája szerint. Minden archívumon 
belül találhatók ilyen képszervező elvek, sőt az egyes archívumok felépí
tése éppen ezek mentén különbözik egymástól.

Az archívum ugyanakkor rendelkezik valamifajta időnkívüliséggel is, 
benne a képek mintegy kiszakadnak a társadalmi cirkulációból, másfajta 
feldolgozás, reflexió tárgyaivá válnak. Sőt, az archívum nemcsak kiemeli 
ezeket a képeket a mindennapi életösszefüggésükből, társadalmi gyakor
lataikból, de meghatározza visszatérésük módjait is -  vagy átesztétizál- 
tan, vagy tudományosan feldolgozott formában kerülhetnek be újra a 
társadalmi körforgásba.

A kiállításra létrehozott alternatív archívum, az Emlékgép elnevezé
sű számitógépes szoftver pontosan ezekre a folyamatokra próbál reflek
tálni.9 Az Emlékgépet jelen projektben egy meghatározott feladatra al
kalmaztuk, egy város emlékezetszerkezetét rajzoltuk fel segítségével. 
A program lehetőséget kínált számunkra ahhoz, hogy bemutassuk, mi
lyen emlékezetszerkezettel rendelkeznek az egyes városbeli helyek, mi
lyen emlékek kapcsolódnak hozzájuk, s ezek milyen további emlékeket 
idéznek fel. A reálisan létező város mögött így -  emlékek, mentális képek, 
gyakran elmesélt történetek révén -  feltűnik egy képzeletbeli város.10

Az Emlékgépben rögzített emlékek státusa eltérő: vannak közöttük 
olyanok, amelyek már bejárták a maguk „örökségvédelmi" útvonalát, ar
chívumok adataivá változtak, előzetes koncepciók alapján kialakított 
nem önkéntes társulások tagjai lettek. Más emlékek másfajta múlttal ren
delkeznek -  még o tt lapulnak valamilyen életösszefüggés keretei között, 
eltemetve, alig kikandikálva a rájuk rétegződő, későbbi történések alól. 
Az Emlékgép lehetőséget nyújt arra, hogy ezek a különböző státusú em-
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lékek emancipálódjanak -  a hierarchikus struktúrába rendezett „hivata
los" adatok mellett feltűnjenek a strukturálatlan emlékmaradványok.

Milyen tevékenységet fo lyta t az Emlékgép? Alapjában véve mint 
afféle rendes archívum, gyűjtést végez: felkutatja a múlt lenyomatait, 
s lehetőséget teremt ezek rendezett megőrzésére. Maga a gyűjtőtevé
kenység ugyanakkor némileg módosult, laicizálódott -  nem a szakem
ber közvetlen irányítása alatt áll, hiszen a „laikusok" (a látogatók) gyűj
tik  össze és rögzítik azokat az emlékeket, amelyeket a számítógépes 
program archivált objektumokká, emlékadatokká változtat át. Tehát 
módosult a gyűjtés médiuma is -  immár létrejöttük, megszületésük pil
lanatában számítógépes program objektivizált felületén rögzülnek az 
anyagok.

Az Emlékgép működése egyszerre hasonlít és különbözik az archí
vumok logikájától -  hasonlít annyiban, hogy a múlt összegyűjtött em
lékeit szimultán egyidejűséggel rendezi el; némileg öntörvényűén, de 
magabiztosan megteremt egy klasszifikációs rendszert, amely egy jelen 
idejű, térinformatikailag értelmezett rendet vetít vissza a múlt véletlen 
eseményhalmazába. Az Emlékgépben a múlt végleg mediatizáltan és 
virtualizálódva, eleve adatbázis-struktúrákba rendezetten jön létre. 
Fontos szempont, hogy az emléknek a képernyőn megjeleníthetőnek 
kell lennie, nélkülözhetetlen, hogy a kiinduló nyers emlékadatok szab
ványosított tömörítési eljárások során azonos folyamatoknak legyenek 
alávetve.

Az Emlékgép -  s kicsit tágabban: a térinformatikai alapú számító- 
gépes adatfeldolgozás -  azonban néhány ponton eltérően működik, s 
ennyiben egy új archívumtípust személyesít meg: azonosságokat ke
res, lebontja a különböző válaszfalakat egyrészt az archívumok között, 
másrészt a hivatalos archívumok és a privát emlékek között. S mindezt 
joggal teszi, hiszen azonos a keret: a képek összetett társadalmi hasz
nálatának fontos részterületeiről van szó.

Az Emlékgép persze nem csupán -  s nem is elsősorban -  a múlt felé 
irányul, hanem a jelen életösszefüggéseibe illeszkedik be; mint afféle di
gitális határidőnapló lehetőséget nyújt az elmúlófélben lévő pillanat rög
zítésére, emlékké változtatására s így megőrzésére. Ráadásul a múlt rög
zítésének pillanatát nem egy pontszerű mosíban, hanem egy kontinuum 
mentén helyezi el, amelyet bármikor el lehet kezdeni, illetve vissza lehet 
hozzá térni. Ezzel megnyitja az utat a múlttal fo lyta to tt dialógus előtt -  
a jelen időszeletébe emelve aktualizálja a múlt összerendezett emlékeit.

Nem csupán a megőrzés tematikája kapcsán érdemes összevetni 
az emlékgép és az archívum működését, hanem egy másik, hasonlóan 
fontos, klasszikus funkció, a megjelenítés szerint is. Milyen tipikus újra-



X

alkotási, újrafeldolgozási technikák, kontextusok léteznek az archívum
ban deponált képek vonatkozásában? Az egyik viszonyulási lehetőség 
nyilvánvalóan a dokumentatív értékekre koncentrálás, a képben rejlő 
valóságtartalom előcsalogatására való törekvés. Egy másik lehetséges 
viszony esztétikai jellegű -  a kép (már korábban is meglévő vagy idő
közben megszerzett) esztétikai minősége irányítja ekkor a feldolgozás 
mikéntjét. Az egyiket lehetne dokumentatívnak, a másikat érzékinek 
nevezni, az egyik inkább leír és rögzít, míg a másik felidéz -  az egyik 
deskriptiv, a másik számára a benyomások a fontosak, illetve az a ha
tás, amelyet a benyomások kialakítanak. Az egyik számára a történetek 
helyett inkább szekvenciák, részletek léteznek, míg a másik esetében a 
narratív struktúrák jelentik a fő szervezőerőt.

A projekt egy harmadik nézőpontot emelt ki: tudomásul vette a ké
pek társadalmi cirkulációjának komplexitását, s ez volt a fő szempontja 
az archívumokban őrzött képanyag megjelentetésének is. Ebből a szem
pontból a projekt viszonyulási pontja a „rem ix” elve, különböző kultu
rális tartalmak, funkciók egymás mellé helyezése, ahol a szervezőelem 
a jelen idejű egymásmellettiség.

Ebből kiindulva azt láthatjuk, hogy az Emlékgép megvalósítja min
den archívum vágyát -  a folyamatos és teljes, mégis állandóan újraren
dezett prezentációt: az egész anyag folyamatosan bemutatható, illetve 
egy új adat felbukkanása az egész összefüggésrendszert képes megvál
toztatni, az Emlékgép pedig ezt megjeleníteni. Hasonlóan fontos 
szempont, hogy maga a látogató az, aki a keresési és rendezési para
métereket megadva képes új és új „kiállítások" -  valamely szempont 
mentén elrendezett adathalmazok -  létrehozására. Ezek a kiállítások 
egy látogatás ideje alatt állnak nyitva, teljesen azonos megjelenítési 
formával rendelkeznek, csak a tematika változik állandóan.
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C S U K O V I T S  A N I T A

1989 volt az utolsó év, amikor a PMMI Tragor Ignác Múzeuma fenntar
tójától önálló, szabadon felhasználható tárgyvásárlási keretet kapott, 
így ezután hosszú évekre megfosztották a múzeumot a tervszerű gyűj
tés lehetőségétől, így ajándékokra, lomtalanításokra, ásatásokból előke
rülő újkori kerámiaanyagra és hasonló esetleges beszerzési forrásokra 
kényszerült hagyatkozni. így múzeumunk esetében kiemelt fontosságú 
minden pályázati lehetőség, különösen akkor, ha -  m int a MaDok-prog- 
ram tárgyvásárlásai esetében is -  a kiírás a megvásárolható tárgyak, 
tárgyegyüttesek kiválasztásában tág teret hagy a pályázónak. A Tragor 
Ignác Múzeum 2005-ben csatlakozott a Néprajzi Múzeum által meghir
detett Kiállítási dominó 2006-> című kiállítássorozathoz. A MaDok- 
program keretében lehetőség nyílt egy szabadon választott kortárs ku
tatás megvalósítására és kiállítási formába öntésére. A múzeum eredeti 
pályázati terve szerint a váci kiállítás a Fehérek temploma kriptafeltárá
sakor előkerült temetési textíliák csipkéinek továbbélését mutatta volna 
be egy olyan csipkeverő csoport életén és munkáin keresztül, amely több 
éve dolgozik az anyagon, rekonstruálja és továbbgondolja a csipkemotí
vumokat. Végül ezt a tervet a megyei igazgatóság nem támogatta, így 
új terv kidolgozása mellett döntöttünk.

Több ötlet merült fel, ezek közül a váci vásártípusokat, az árukész
let változását dokumentáló és bemutató kutatást és kiállítást valósítot
tuk meg. A döntés e lőtt a lehetséges témákat több szempontból meg
vizsgáltuk, de a vásárokkal foglalkozó projekt hamar zöld utat kapott, 
mivel muzeológiai szempontból is több lehetőséget láttunk benne. 
A döntés okai között gyakorlati -  gyűjteménygyarapítási és kiállítási -,

valamint személyes szempontok (egyéni tudományos érdeklődés) egya
ránt szerepet játszottak.

A váci Tragor Ignác Múzeum gyűjtőterületén a vác-hétkápolnai bú
csú és a váci vásár két olyan komplex esemény, mely ma is megragadja 
a néprajzosok figyelmét. Az ELTE BTK Néprajzi Intézetéből is gyakran 
hozzák terepmunkára a hallgatókat a vásár vagy a búcsú megfigyelésé
re, néprajzi gyűjtésre. Mindkét esemény -  együtt és külön-külön is -  al
kalmas szélesebb körű megfigyelésekre (társadalom, életmód, viselet, 
népi vallásosság, folklórszövegek, árucsere). A váci vásár bemutatása 
a múzeum egy régebbi, megvalósulatlan kiállítási tervében már szerepelt, 
természetesen nem ebben a jelenkori formában; az azóta is csak tervek 
szintjén létező új váci múzeumépületbe tervezett állandó kiállítás nép
rajzi részét a vásár témakörén keresztül szerettem volna megközelíteni, 
éppen komplexitása miatt. A kiállítás megvalósításához kiegészítő tárgy
gyűjtésre mindenképpen szükség lett volna. A vác-hétkápolnai búcsúról 
1994-ben a Görög templomban már rendeztem kiállítást. Ebben a hang
súly a népi vallásosságon volt, de már ezen a kiállításon is szerepelt a ha
gyomány továbbélése és a búcsút kísérő kereskedelem bemutatása. 
2000-ben a múzeum raktárába betörtek, és ugyan a betörés a néprajzi 
gyűjteményt kevésbé érintette, de a valószínűleg megrendelésre dolgo
zó betörők a szakrális gyűjteményben nagy kárt okoztak -  így ennek 
a gyűjteményrésznek a fejlesztése is már többéves tervem volt. (Különö
sen a „modern", műanyag alapú szentképek, illetve a pár éve a hazai 
kegytárgypiacon megjelent, többnyire kínai származású, hologramtech
nikát hasznosító, többdimenziós, világító kegytárgyak vonatkozásában
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voltak elmaradásaink.) így aztán a Kiállítási dominó 2006-> sorozat 
keretében megrendezett vásárkiállításba is „beleerőszakoltam'' a búcsú
vásárt, s hogy a váci árucserealkalmak képe teljes legyen, a népművé
szeti kirakodóvásárt is. így tehát a vásár-búcsúvásár tematika kiállítási 
formába öntéséről voltak korábbi elképzeléseim, amelyekből -  különö
sen az idő rövidsége m iatt -  néhány gondolatot, ötletet átvettem. Az 
árucsere emellett a gyakorlati megvalósítás szintjén is különösen alkal
mas volt mind kiállítás, mind tárgygyűjtés szempontjából: a kiválasztott 
esemény, események kiállítási eszköztárral -  tárgyak, fotók, installációs 
anyagok, multimédia -  jól megjeleníthetők.

Nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy a kutatás során a kiállítás 
vagy a gyűjteménygyarapítás szempontjai voltak-e elsődlegesek. A té
maválasztás lényege éppen abban állt, hogy látványos, tárgyakban gaz
dag kiállítást tudjunk rendezni. A bemutatott tárgyak mennyisége ez 
esetben a kiállítóterem adta térbeli lehetőség, a pályázott összeg és 
hosszas számitgatás-optimalizálás függvénye volt. Ettől kezdve inkább 
az árubőség jelentett gondot, a hagyományosnak nevezhető (bár, mint 
a bevezetőben már említettem, nálunk immár évek óta hagyományos
nak nem tekinthető) néprajzi gyűjtéshez képest, hiszen több száz ter
mékfajta több ezer tárgya közül kellett választani. Mivel a vásárban 
eleve áruforgalomról van szó, a tárgyak megvásárlása nem ütközött ne
hézségekbe, nem kellett kuncsorogni, trükközni, ismerősöket megkör
nyékezni -  minden árus örült, hogy nagyobb tételben vásároltunk a mú
zeum számára.

A Kettőn á ll a vásár című kiállítás három jelentős hagyománnyal 
rendelkező, de folyamatosan változó váci jelenséget tá rt a látogatók 
elé, lehetőséget nyújtva nagyobb tárgymennyiség bemutatására. A tár
gyakon és tárgyegyütteseken keresztül jól megragadható vo lt a jelen 
állapot éppúgy, m int a változás. Az előkészületek során a következő cé
lok megvalósítását tűztük ki: a kiállítás kísérlet volt a kisipar, a vásáro
zókereskedelem kínálatváltásának, a közönség igényeihez való alkal
mazkodásnak és az igényformálási törekvéseknek a megragadására. 
Az új kínálat kialakulásának szemünk előtt zajló folyamatát, ennek 
mozgatórugóit és a készletváltást kívántuk dokumentálni. Azt vizsgál
tuk, hogy a vásározó iparosok -  a kádár, a késes, a szíjgyártó, a kalapos, 
a csizmadia és a mézeskalácsos -  m it készítenek és árusítanak ma, mi
kor és miért cserélik le a tradicionális darabokat, és emelnek be új ele
meket a kínálatba. Különösen fontosnak tartottuk, hogy a generációk 
óta vásározó, a váci vásárban jelen lévő iparosokat megszólaltassuk. 
Vannak olyan iparok, amelyek mára kiszorultak a piacról -  cipész, kefe
kötő, kékfestő, harisnyakötő -, és termékeiket felváltotta a tömegáruk
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kereskedelme. Ugyanakkor egyes iparok utolsó képviselői próbálnak 
versenyképesek maradni. így egyik fő kérdésünk az volt: miként, mire 
talál keresletet s ezzel együtt megélhetést egyik vagy másik iparos?

A kiállítás az elmúlt két évtizedben árusított termékekre, árufélesé
gekre, az új termékek kialakulására és a régiek továbbélésére összponto
sított. Ez jellemző a búcsúk és népművészeti kirakodóvásárok kínálatára 
is. Ugyanakkor a kiállításban is bemutatott, a gyűjtemény számára meg
vásárolt tárgyak többsége esetében a készítés ideje naptári évvel meg
határozható -  így például a 2006-os év -, ezzel a „jelenkor" fogalma 
konkréttá, egyértelművé vált. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy 
előtte vagy utána ne gyártanák e tárgytípust. így például a hordó fo r
mája több száz éve nem változott, míg az abroncs anyaga igen. Ugyan
ez elmondható a mézeskalácsról is: a forma több száz éves, a díszítés, a 
papír évtizedek óta hasonló, a fe lira tot viszont csak néhány éve használ
ják („Szuperanyu", „Házisárkány"), a készítés és vásárlás éve 2006.

A termékváltás bemutatásán kívül a változások okát és idejét is sze
rettük volna rögzíteni. Ezért a vásárlói oldalt is megszólaltattuk, példá
ul: Melyik termékeket keresi a vásárban? Miért o tt veszi ezeket? Külö
nösen, ha -  mint az gyakran előfordul -  a vásárban árusított termékek 
ára nem kedvezőbb a bolti árnál, a vásárlás kényelme pedig meg sem 
közelíti a boltokét (időjárási viszontagságok, próbafülke és a reklamá
ció lehetőségének hiánya). Ezekre a kérdésekre sajnos nem kaptunk ér
demi válaszokat. A közönség nagy része a megszokás és a hagyomány 
erejét említette. A vásárlátogató közönség időérzéke sem működik tö 
kéletesen: míg a készítő emlékszik arra, hogy egy tárgytípust mikor és 
miért kezdett készíteni és forgalmazni, a vevő emlékezetében összemo
sódnak a vásárok és az évek.

A kiállítás előkészítő szakaszában a többszöri vásárlátogatás, fotózás 
és ismerkedő beszélgetés után kezdett körvonalazódni azoknak az áru
soknak a köre, akiktől kisebb-nagyobb árukészletet szereztünk be a gyűj
temény és a kiállítás számára. Úgy döntöttünk, hogy a tömegcikkeket 
forgalmazó, többnyire a rendszerváltás idején vagy azóta kényszervállal
kozó árusok helyett inkább a hagyományos, generációk óta vásározó ipa
rosság tevékenységére helyezzük a hangsúlyt. 2006 tavaszán zárult le 
a kiválasztott iparosok, kereskedők árukészletének dokumentálása és be
gyűjtése. Interjúkat, riportokat és videofilmeket készítettünk a gyártókkal 
és a forgalmazókkal egyaránt. A tárgyak kiválasztásánál a témakör, majd 
az elvi döntés megszületése után már a kiállítás szempontjai kerültek 
előtérbe; fontosnak tartottam, hogy a tárgy látványossága és ára össz
hangban legyen, vagy akár többnek mutassák magukat, mint amennyibe 
kerültek -  mint a jó ajándék! Erre példa a fonottáru: jellegzetes vásári
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termék, régi vásárokon ugyanúgy árusították, mint napjainkban, a gyűj
teményben néhány tárggyal képviselteti magát, szép számmal vannak új 
termékek és formák, könnyű szállítani, jól lehet installálni, tömeghatása 
van, és az ára is kedvező. Hasonló példaként említhetném a kegytárgya
kat és a mézeskalácsot. Ugyanakkor a lószerszámot árusító stand felsze
relése a látványhoz képest viszonylag sokba került. A búcsúi és népművé
szeti árukészlet beszerzésére sajnos csak egyetlen alkalom kínálkozott, 
hiszen az évi tizenkét vásárral szemben búcsú és népművészeti kirakodó- 
vásár csak egyszer van egy évben Vácon; így a búcsúban megismert kegy
szerárusokat a későbbiek folyamán állandó árusítási helyükön, budapesti 
és jászberényi kegyszerboltjukban kerestük fel.

A Görög Templom Kiállítóteremben osztatlan, mégis három részre 
(kórus alja, hajó, apszis) tagolható a tér, ami a kiállítás elrendezésénél 
nem hagyható figyelmen kívül. A hely kínálta lehetőségekkel élve a vá
sártípusokat elkülönítettük, így például a búcsúvásár az egykori temp
lom apszisába került. A bejárattól balra, a kórus alatti térben rövid vá
logatást készítettünk a váci vásár történetéről a múzeum történeti 
anyagából. A kiállítás legnagyobb része enteriőr volt: napjaink vásáro
zóasztalait, -ponyváit mutattuk be a frissen gyűjteménybe került tá r
gyak segítségével. A vásári térben Dósa Tibor tápiószecsöi kádár, ifjú 
Szeles László budapesti csizmadia, Bodnár Gábor aszódi késes, Schulz 
Kornél váci fonottárus, Pál Gyula nagykőrösi szíjgyártó, Kovács István- 
né jászberényi kalapos, Töpfer Józsefné budapesti felsőruha-készítő, 
Pető Enikő albertirsai művirág-kereskedő árukínálatán kívül egy pony
váról árusító használtcikk-kereskedő készletének rekonstrukciója, az 
állatvásárokat szimbolizáló baromfiketrec és egy büfékocsi került a tér
be. A vásárokon használt büfélakókocsi eredeti felvételek és tervrajzok 
alapján készült, és sör vagy üdítő helyett vásári kisfilmet kínált. A bú
csúvásár változó kegytárgy- és ajándékkínálatát ifjú Kalmár Gyula mo- 
nori mézeskalácsos és a vegyes édességet forgalmazó budapesti Csusák 
Bt., Nagy Sándor budapesti és Berényi Gézáné jászberényi kegytárgyke
reskedő, valamint az erdökürti Első Remete Szent Pál Monasztikus 
Nővérei pultjain mutattuk be. Népművészeti kirakodóvásárunk Váci 
Világi Vigalom -  Kézművesek utcája című rendezvényét a Dunaka
nyar Népművészeti Egyesület kézműveseinek segítségével idéztük fel. 
Mivel a rendelkezésre álló összeg már igencsak megfogyatkozott, bará
taink, a Dunakanyar Népművészeti Egyesület tagjai kisegítettek minket, 
így ez az egység legnagyobbrészt kölcsönkapott tárgyakból állt. A kiál
líto tt tárgyak a hagyományhoz való visszatérés igényét és egyfajta rek
lámot jelentettek a kiállító mestereknek, a felettük bem utatott fotók 
pedig a kirakodóvásár eklektikáját, a valós helyzetet tükrözték.



A vásári árukészletben bekövetkezett változásokat egymás mellé 
helyezett régi -  konkrétan az adott tárgytípusból a gyűjteményben fe l
lelhető legrégebbi (többnyire 19. század végi) -  és új tárgyi anyagon 
mutattuk be. Hogy a vásárok fejlődését, átalakulását történetiségében 
is szemléltessük a látogatóknak, erre vonatkozó levéltári forrásokat és 
archív múzeumi fotókat válogattunk Vác Város Levéltára, a Néprajzi 
Múzeum és a Tragor Ignác Múzeum dokumentációs anyagából. Fontos
nak tartottuk, hogy azok a látogatók is új információkat, impulzusokat 
kapjanak a kiállításból, akik rendszeres vásárlátogatók.

A váci múzeumban a kriptafeltárás és a Memento móri kiállítás 
1994-ben már mindenféle tabut ledöntött, ebből következően a gyűj
temény újonnan vásárolt darabjai minden gond nélkül integrálódtak 
a néprajzi gyűjtemény egyéb tárgyai közé: textilek a textilraktárba, fa
anyag a többi fatárgy közé, kerámia a kerámiaanyag mellé, és így to 
vább. A kiállításhoz a tárgygyűjtésen kívül többórányi videoanyag (vá
sári film  és a mesterekkel fe lvett interjúk) és több száz fényképfelvétel 
készült. Ez utóbbiak a fotógyűjteményben érhetők el.

A gyűjtés elvben és gyakorlatban bármikor folytatható, a vásári 
jelenségeket továbbra is dokumentáljuk, de újabb tárgyvásárlásra egye
lőre nem került sor. A kiállításra kaptunk kölcsön is tárgyakat -  a mes
terek, akiktől vásároltunk, kisegítettek minket néhány kölcsöntárggyal 
is - , de a vásári tárgyak gyűjteménybe való önkéntes felajánlása nem 
vált tömegessé, felhívásunk ellenére sem. Hiába, a télikabátra és a kö
tőfékre még másnak is szüksége van!

A kiállítás és a kutatási projekt fogadtatásával, támogatottságával 
kapcsolatban Vácott negatív példát nem lehet említeni. Az előkészítés
ben a történész és művészettörténész muzeológus kollégák is szívesen 
segítettek. Művészettörténész kollégám például a szakrális tárgyak vá
sárlását különösen nagy figyelemmel kísérte. A megyei szervezet és Vác 
városa egyaránt nyújtott anyagi támogatást a kiállítás megrendezésé
hez, a nagy mennyiségű fotó és szöveg nyomtatását a megyei múzeumi 
központban végezték, a kiállítás létrehozásában pedig a megyei kiállítás
rendező csoport is közreműködött. A katalógus bemutatását Klamár Zol
tán aszódi kollégánk szívesen vállalta. És mivel a váci vásár vonzáskör
zete több ponton érintkezik az aszódi múzeum gyűjtőterületével, hamar 
megegyezés született arról, hogy a kiállítást az aszódi múzeumban is 
megrendezzük, 2007 őszén. A kiállítás látogatottságára és fogadtatásá
ra nem lehet panaszunk, ugyanakkor nem mondható el az sem, hogy 
különösebben nagy visszhangot vert volna az esemény. A katalógus be
mutatója is csendesre sikerült; ebben -  mint utólag kiderült -  nem a ki
advány volt a hibás. Az időpont kiválasztásánál nem jártunk el kellő kö-
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kitekintéssel, mivel egybeesett egy neves váci személy temetésével, így 
a helyi múzeumbarátok és érdeklődők a Görög templom helyett a te
metőbe látogattak. Az esetleges tudományos fogadtatásról, idézett- 
ségről talán korai még beszélni. A katalógus a kiállítás zárására készült 
csak el, és a megyei múzeumi központ árképzési előírásai alapján némi
leg túlárazták, így szélesebb körben nem könnyen válik ismertté. A visz- 
szajelzések szerint a látogatóknak (helyieknek és idelátogatóknak egya
ránt) többnyire tetszett a kiállítás. A Dominó remix 2007 keretében 
tervezett programjaink -  a zalaegerszegi kollégák Kettő egy pár című 
tárlatának vendégkiállítása és az őszi aszódi vásárkiállítás -  a Dominó 
program életrevalóságát igazolják. Jó lenne, ha további tárgyvásárlási és 
kiállítási lehetőségekhez jutnának a jelenkorkutatás iránt érdeklődő mú
zeumok és muzeológusok.

A program keretében több m int négyszáz tárgyat tudtunk megvá
sárolni, ami a Tragor Ignác Múzeum esetében kiemelkedő gyűjtemény
gyarapítási lehetőség volt. A kiállításhoz részletes, színes katalógus ké
szült, amire sajnos szintén évek óta nem volt módunk. Örülünk, hogy 
rész vettünk a programban, és ha a későbbiekben is alkalmunk nyílik rá, 
folytatjuk, hiszen vannak még gyűjteménygyarapítási és kiállítási ötle
teink -  a jelenkori kultúrára vonatkozóan is.
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S Á R I  Z S O L T

A t i s z t á l k o d á s  t á r g y a i 1

( M e g  i s  m o s a k o d j á l !
H i g i é n i a  a 2 0 .  s z á z a d i  f a l u n )

1 Készült az OTKA K62412 
számú, A falusi építészet, lakás- 
kultúra és az életmód átalakulása 
a 20. században című kutatási 
programja keretében.

Bevezetés
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. szá
zadi fa lun  című kiállítással kapcsolódott a Kiállítás dominó 2006-> 
programhoz. A témaválasztás nem véletlenszerű volt. Ennek körülményei 
három szempontból közelíthetők meg. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum új 
kutatási koncepciója, amely a 20. századi falusi építészet, lakáskultúra és 
életmód átalakulását vizsgálja, kiemelt figyelmet fordít a lakóházak in f
rastrukturális fejlődésére. Ebben fontos szerepet játszik a fürdőszoba 
mint új funkcióval rendelkező, önálló helyiség megjelenése, amely a min
dennapi életben is egyre fontosabb, meghatározóbb szerepet játszik. 
A múzeum gyűjteményében a tisztálkodással kapcsolatos tárgyak egy 
szűk időmetszetet és a klasszikus paraszti kultúra tárgyi világát tükrözték, 
így a gyűjteménygyarapítás ezen a téren elengedhetetlen volt. A kiállítás 
tárgyválasztásában további szerepet játszott, hogy a téma nemcsak 
szakmai körökben, de a közönség részéről is érdeklődésre ta rto tt számot, 
valamint jó  publicisztikai lehetőségeket nyújtott. E három aspektus me
gerősítette a múzeum vezetését abban, hogy a programhoz való csatla
kozás és e téma választása mellett döntsön. A kiállításrendezés és az eh
hez is szükséges gyűjteménygyarapítás szakmai tanácsadója és aktív ré
szese Juhász Katalin lett, aki évtizedek óta a téma egyik legjelentősebb 
kutatója.

A kiállítás tervezése együtt járt a gyűjteményfejlesztéssel, de nem az 
egyetlen meghatározója volt, hiszen olyan tárgyakat is gyűjtöttünk, ame
lyeket nem állítottunk ki. A viszonylag gyors tárgygyűjtéssel mintegy 1200 
darab tárgy került a múzeum gyűjteményébe vásárlással és ajándékozással.

A gyűjteménygyarapítás
A tárgygyűjtés megkezdése előtt számba vettük a múzeumi gyűjte
ményben lévő témához kötődő tárgyak mennyiségét, minőségét és ter
mészetesen a milyenségét. A korábbi évek gyűjteményfejlesztési straté
giájában a tisztálkodási eszközök és tárgyak nem jelentettek önálló 
tárgytípust, a háztartási gyűjteménybe soroltuk be őket. A tárgyak a kö
vetkező típusokba illeszthetők: dongás edények (dézsák), vájt edények 
(melencék, teknők), a különböző cserép és fém vízhordó és tárolóedé
nyek (kannák, vödrök), mosdóállványok és lavórok, tisztálkodószerek 
(háziszappan), borotvakések, valamint a különböző háziszőttes haszná
lati és dísztörülközők. A tárgyi anyag közös jellemzője volt, hogy az 
1940-es évek előtti időszakhoz kötődtek.

A gyűjteménygyarapítás során felhasználtuk Juhász Katalin ilyen 
irányú néprajzi gyűjtéseit, valamint a hozzáférhető dokumentációkat 
(fotókat, filmrészleteket), ezek egy részét a kiállításban is bemutattuk.

A tárgygyűjtés megkezdése előtt fontos lépés volt a korszakok meg
határozása és az ezekhez kapcsolódó tárgyi világ feltérképezése.

A 19-20. század fordulójától napjainkig terjedő időszaka tisztálkodá
si szokások változása alapján öt nagy korszakra osztható, ennek alapján 
készítettük el a tárgygyarapítási stratégiát. Az öt korszak: archaikus pa
raszti tisztálkodás (1900-1920), parasztpolgári tisztálkodás (1920-1965), 
modernizálódó parasztpolgári, polgári tisztálkodás (1960-1970-es évek), 
fogyasztói szocializmus (1970-1990), fogyasztói kultúra (1990 után).

„A 19-20. század fordulójától napjainkig terjedő időszak a tisztálko
dási szokások változása alapján öt nagy korszakra osztható. [...] a meg
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változó tisztaságfogalom és az ehhez rendelhető jellegzetes tárgyak, 
tisztálkodó- testápolószerek és illatok [...] Az időhatárok azonban elmo
sódnak és az öt korszakot fémjelző tisztálkodási szokásmodellek sem te
kinthetők kizárólagosnak. Az öt modell csak néhány fő tendenciát jelöl 
ki, azt megmutatva, hogy az adott korszakban a legnagyobb létszámú 
falusi rétegek életmódjához milyen tisztálkodási szokások tartoztak. Ha 
végigkövetjük az egy évszázad alatt bekövetkezett változásokat, a leg
szembetűnőbb a tisztaság, jól-ápoltság fogalmának rendkívül bonyolult
tá válása: nemek, életkorok és testrészek szerinti követelményrendszeré
nek és eszközkészletének kialakulása."2

Az anyaggyűjtés, tárgyválasztás három fontosabb módszerrel tö r
tént: teljes hagyatékvásárlás, szisztematikus: egy-egy tárgyra fókuszáló 
vagy véletlenszerű vásárlás és adomány révén.

A hagyaték: Nagykanizsáról ajánlottak föl egy teljes háztartási ha
gyatékot a múzeumnak. A hagyaték egykori tulajdonosa 1960-ban épí
tette föl családi házát, ahol halála után, a hetvenes évek közepétől öz
vegye élt egyedül. A tárgyi anyag nagy része (körülbelül ötven százalé
ka) az 1950-1970 közötti időszakban került a háztartásba, egy része 
(megközelítőleg húsz százaléka) korábbi, míg harminc százaléka a nyolc
vanas évektől napjainkig terjedő időszakból származik. A tisztálkodás 
tematikájához kapcsolódó tárgyak széles skálán mozogtak, a fürdőszoba 
bútoraitól és felszereléseitől -  mosógép (1960-as évek), centrifuga 
(1980-as évek), zománcos és műanyag lavórok (1940-1990 között), tö 
rülközők, mosópor, fogkefe, szappantartók, fürdőszobai fogas, padláda, 
mosdószekrény -  egészen a korábbi, a gyűjtéskor már a kamrában tar
to tt tárgyakig: mosdóállvány, melence, régi mosószappanok (Flóra). 
A tárgyegyüttes értékét emeli az a tény, hogy egyetlen háztartásból 
származik. Nehézséget okozott azonban, hogy a tárgyak csak tulajdonos 
halála után kerültek a múzeumba, így a használatról csak közvetett ada
tokat tudtunk gyűjteni.

A tárgygyűjtés legjelentősebb formája az egy-egy tárgyra összpon
tosuló kutatás volt. Ennek eredményeként szisztematikusan bővítettük 
a múzeumi tárgyegyüttes anyagát. Fokozottan figyeltünk olyan tárgyak 
megszerzésére, amelyek különböző korszakok emblematikus tárgyai, 
tisztálkodószer-márkái voltak, példaként említve olyan termékcsaládo
kat, m int a Caola, Baba, Gabi, Opera, Fabulon.

Új, eddig még nem alkalmazott módszer volt a tárgygyűjtés során az 
új, közvetlenül a gyártóktól származó eszközök, anyagok megszerzése. 
Ennek keretében egyes termékcsaládok teljes skáláját, valamint komplett 
fürdőszoba-berendezéseket gyűjtöttünk be. Ezen tárgyak esetében a 
legjelentősebb hátrány abból származott, hogy nem lehet az egyes da-

1-2. k é p . Meg is mosakodjál!. Kiállítási részletek 
Deim Pál felvétele

2 A kiállításban olvasható szö
veg részlete.
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rabokat családokhoz, élettörténetekhez kötni. Előnyük viszont abban 
rejlett, hogy velük a fellelhető tisztálkodószerek, -eszközök teljes ke
resztmetszete a birtokunkba került. Nehezen követhető ilyen tárgyak ese
tében, hogy egy-egy család mennyi és milyen eszközt használ mindenna
pi tisztálkodása során, ezekhez a helyszíni, néprajzi kutatások adatai 
nyújthatnak támpontot, segítséget. Természetes volt, hogy a tárgygyűjtés 
és a kiállítás előkészítése a téma intenzívebb kutatását is jelentette, amit 
a múzeum már említett OTKA-programja te tt lehetővé.

A tárgygyűjtés során a különböző módszerek egymást kiegészítve 
egy eddig múzeumokban soha nem lá to tt egységet hoztak létre a tisz
tálkodás, higiénia témakörében. A gyűjtés során, csakúgy mint a kiállí
tásrendezéskor is, különböző fotók és néprajzi gyűjtések, leírások alapján 
rekonstruáltuk a kiválasztott és bemutatott tárgyakat. A tárgygyűjtés 
pedig fo lytatódott az anyag bemutatásával párhuzamosan is, hiszen 
a kiállítás(ok) ideje alatt is több új tárgy került a múzeum gyűjteményébe, 
csakúgy mint azon múzeumokhoz, amelyekben bemutatták a kiállítást. 
Ebben szerepe volt annak a felhívásnak is, amely a múzeum honlapján és 
a kiállításban is megjelent.

Az archiválás, a leltározás
Szinte általános problémája a múzeumoknak, hogy a tárgyi gyarapodás
sal nem tud lépést tartani a szellemi feldolgozás. Különösen igaz ez ab
ban az esetben, ha rövid idő alatt nagy mennyiségű tárgy kerül a gyűjte
ménybe. További időt igényel, ha pontos és részletes leírásokat készítünk. 
Ezért volt szerencsés jelen esetben, hogy a tematikus gyűjtés feldolgozá
sában egy OTKA-program keretében egyetemi hallgatók is részt vettek. 
A tárgyak leírása, az adatolás, az információközlés átalakulása összhangban 
van azzal a szemlélettel, amelyet a kiállítások kapcsán fogalmazott meg Ka
ren BENBASSAT (2003), azaz a bemutatás módja magáról a korról beszél, 
amelyben épp olyan s nem másfajta formában létezhet a kiállítás, amely
ben a néző, a tárgy, a leírás és az adott kor kerül közvetlen kapcsolatba.

A tárgyak azonosítása, leírása során korábban nem tapasztalt prob
lémákkal, nehézségekkel kerültünk szembe. Az első probléma a tárgyak 
gyűjteményi besorolása során merült föl. A korábbi gyűjteményi egysé
gek (például törülközők a textilgyűjteményben, cseréptárgyak a kerámi
agyűjteményben) mellett a tárgyak nagy része új gyűjteményi egység 
létrehozását tette szükségessé. A háztartásgyűjteményen belül jö tt létre 
a tisztálkodási egység.

A tárgyleírás során sokkal változatosabb anyagféleséggel találkoz
tunk, mint korábban, ez nemcsak a muzeológiai leírás során okozott 
problémákat, de kérdéseket vetett föl a konzerválás és műtárgyvédelem

kapcsán is. Különösen igaz ez a műanyag tárgyak esetében, hiszen ezek 
változatos összetétele, sokfélesége és persze a múzeumi raktárakban 
való tárolhatóságának ismeretlensége is új eljárások kidolgozását igé
nyelte. A meghatározás során az anyagvizsgálat mellett a gyártó cégek
kel való konzultáció, információkérés is új lehetőségként jelentkezett. 
A tárgyak meghatározásakor segítséget jelentett az internet, a különböző 
gyártók weboldalái, valamint azok a blogoldalak, ahol a retrohullám 
eredményeként magángyűjtőkkel találkozott a muzeológus, akik sok új 
információval látták el az azonosítási munkát. A leíráshoz egy-egy tárgy 
esetében felhasználtuk a korabeli sajtótermékeket, reklámfilmeket. Eze
ket az elektronikus leírókartonokhoz is csatoltuk. A leírókarton ezzel új 
elemekkel is bővült. A legtöbb darab már gyári termék volt, így a gyá
rak történeti anyaga, amihez részben sikerült hozzájutni, megkönnyí
tette a tárgyak készítési idejének meghatározását. Ez már a korai anyag 
esetén is jó  eredményekkel járt, hiszen a Flora márkájú mosószappano
kat évtizedeken keresztül gyártották, és szinte csak minimális változások 
történtek a termék csomagolásában; ezek figyelembevételével lehetett 
a tárgyak időmeghatározását elvégezni.

A tárgyak leírása során fontos adatokhoz ju to ttunk a gyűjtés során 
szerzett információkból, a használat körülményeiből, különösen a hasz
nálati tárgyak esetében. A tisztálkodószerek gyűjtése már sokkal nehe
zebb volt, hiszen ezeket a tárgyakat használatuk után gyakran kidobták. 
Kivételnek legtöbbször azok a tárgyak tekinthetők, amelyeket elsődlege
sen nem tisztálkodásra használtak, hanem reprezentációs célra (az 1970- 
es, 1980-as években külföldről behozott parfümök, szappanok, tusfür
dők), az ajándéktárgyak (például színes szalaggal bevont szappan), illetve 
azok az üres flakonok, amelyeket „dísztárgyként" megőriztek. „Ha szert 
is tettek márkás szappanokra, arckrémekre, testápolókra, azokat -  m int
egy presztízstárgyként -  a nappaliként is használt nagyszobák szekrény
sorain, jól látható helyen tartották még a tégelyek, flakonok kiürülését 
követően is." (JUHÁSZ-SÁRI 2006: 10.)

így természetes, hogy ezeket a tárgyakat gyakran a másodlagos je 
lentésüknek megfelelően leltároztuk be (például a már említett, színes 
szalaggal bevont szappan, az anyák napjára készített ajándék, egy Lux 
szappanból és színes szalagból készített díszkosárka). Az elsődleges jelen
tése a tárgynak tisztálkodószer volta, és csak másodlagos jelentésében 
nyerte el a dísztárgy funkciót: ezzel a jelentéssel leltároztuk be, és így 
került a kiállításba is. Más tárgyakat viszont az eredeti jelentésnek meg
felelően archiváltunk, például azt a zománcos lavórt, amelyet eredetileg 
kézmosásra használtak, a gyűjtéskor azonban már virágot ültettek bele. 
A tárgyleírásban természetesen mindkét jelentéstartalmat rögzítettük.
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A jelenkor mint kutatási és gyűjtési időszak 
A jelenkorkutatás és az ehhez kapcsolódó gyűjtés mint a néprajz, illetve 
a néprajzi muzeológia önálló kutatási feladata évtizedek óta megfogal
mazott gondolat.3 A vita abból fakad, hogy milyen időintervallumot te
kintünk a jelenkor definiálásában meghatározónak. Az időhatárok mel
lett azonban sokkal jelentősebb problémának tűnik -  a néprajzi muzeo
lógia jelenkori tárgyainak gyűjtésével kapcsolatosan -  a jelenkori/kortárs/ 
félmúlt tárgyak megjelenítése a gyűjteményfejlesztési stratégiákban.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyűjteményeibe is esetlegesen kerül
tek be kortárs jellegű tárgyak. Az elmúlt években azonban már rendsze
res, tervezett gyűjteménygyarapítás keretében ju to ttak kortárs darabok 
a múzeumba. A magyar szabadtéri múzeumok ugyanis létrejöttük óta 
küzdenek azzal a tudományos problémával, hogy kutatásaik és a bemu
tatás időhatárai hol végződjenek. A telepítési koncepció és a berendezé
si tervek kapcsán megjelenő idősíkok bővítése lassan egy évtizede jelen 
van a múzeum stratégiájában,4 Az elmúlt években kiállítási koncepciók
ban is megjelent mindez, először a Gyermekvilág Magyarországon 
című témában, amihez már tárgygyűjtés is párosult. Ezen időszakban 
kutatási programot is szervezett a múzeum, amelyben a 20. századi vál
tozások vizsgálata kiemelt terület volt.5 Különösen fontos figyelmet 
szentelnünk a legutóbbi évtizedek változásainak néprajzi vizsgálatára, 
amely mind ez idáig teljes egészében kimaradt az intézmény tudomá
nyos kutatási terveiből. Az újabb adatfelvételek, további gyűjtések nem
csak a mai múzeumban őrzött anyag kiegészítését szolgálják, hanem 
hozzásegítenek a jelenkori népi építészeti és életmódbeli változások 
megfelelő mélységű felméréséhez is, hozzájárulnak a modernizáció 
előrehaladásának dokumentálásához, s lehetőséget teremtenek hagyo
mányos formák továbbélési törvényszerűségeinek megértéséhez. Ennek 
céljából, illetve a 20. századi épületegyüttes koncepciójának szakmai 
alátámasztására formálódott meg A fa lus i építészet, lakáskultúra és 
életmód átalakulása a 20. századi fa lun  című OTKA-program.

A gyűjteménygyarapítás kiterjesztése a jelenkori tárgyakra nem is
meretlen a szabadtéri múzeumok történetében. A skandináv példák 
mellett a detmoldi Westfälisches Freilichtmuseum példája már Magyar- 
országon is közismert. A detmoldi példa alapvetően arra a tézisre épült, 
hogy a muzeológus rekonstrukciója nem adhat teljes, valósághű törté
neti képet. Ez a teljesség csak a jelenkori lakáskultúra tárgyainak gyűj
tésével érhető el. így született meg a Szobavilágok című projekt, 
amelyben a múzeum alapvetően hiányos „játékok és játékszerek" gyűj
teménycsoportját mai gyermek- és fiatalok által lakott szobák teljes be
rendezésének gyűjtésével egészítették ki, majd mutatták be nemcsak

3-4. k é p . Meg is mosakodjál!. Kiállítási részletek 
Deim Pál felvétele

3 Erről bővebben Fejős 2003 : 
9 -2 4 , bőséges bibliográfiai ada
tokkal ellátva.

4 Cseri Miklós 1998-ban már
a FAKSZ, ONCSA-házak mellett a 
kockaház múzeumi bemutatásáról 
beszél (Cseri 1998: 180, illetve 
1999: 1260); T. Bereczki Ibolya 
pedig 2003-ban ismertette a mú
zeum ilyen típusú terveit (T. Be
reczki, szerk. 2003: 45 51).

5 A Gyermekvilág Magyarorszá
gon című kiállításhoz lásd T. Be
reczki, szerk. 2003 . Az NKFP 
kutatási projekt tanulmánykötete: 
T. Bereczki-SAri, szerk. 2005 .
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6 Charstensen-R ichartz-Sache 
2004: 98-113. Az eredeti tanul
mánykötet: J. Charstensen et a l , 
Hrsg. 2000.

7 „A múzeumokat hagyományo
san az emelkedettség felhője len
gi körül. Szinte megdöbbentő él
mény, ha egy kiállítás a legközna
pibb dolgokról szól: vízről, szap
panról, mesterséges és természe
tes szagokról. A Skanzenban most 
éppen ez zajlik.” (N. Kösa 2006)

8 Sikeresnek tartjuk a kommu
nikációját, hiszen az egyik kritiká
ban erre utalva olvashatjuk: „V it
rin alatt egy Fa szappan!” (Ma
gyar Narancs, 2006. szeptember 
14.)

kiállítás, hanem múzeumi programok, fórumok keretei között is.6 Ré
szint ez a példa is vezérelte a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, amikor a 
MaDok-program Dominó-sorozata kapcsán a „tisztálkodás" gyűjteményi 
egység fejlesztését megkezdte. A gyűjteménygyarapítás koncepciója 
alapvetően érinti a jelenkor értelmezési lehetőségeit is, hiszen nemcsak 
a mai, hanem a közelmúlt tárgyait is ennek alapján emeljük a múzeumi 
gyűjteménybe. A múzeum gyűjteménygyarapítási koncepciója értelmez
hetetlen a középtávú kutatási program nélkül, a kettő csak együtt állja 
meg a helyét, együtt értelmezhető a múzeumi kontextusban. Hermann 
Bausinger is kifejti, hogy a „jelenkorkutatás történelmi távlatok nélkül 
elképzelhetetlen" (BAUSINGER 2004: 9), és ebben nagyszerepet kap a kö
zelmúlt értelmezése is. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum jelenkor iránti 
figyelme, az ehhez kapcsolódó tudományos kutatások, illetve tárgygyűj
tések is ebben az értelmezésben valósulnak meg, azaz a közelmúlt, a tö r
téneti fél múlt vizsgálatában. A jelenkori tárgygyűjtés és gyűjteménygya
rapítás eddig leginkább kiállításokhoz kötődött (gyermekvilág, illetve 
tisztálkodás), úgy ahogy ez leginkább jellemzi a magyar néprajzi muze- 
ológiát (FEJŐS 2003: 17). A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fejlesztési kon
cepciójában a 20. század, a tágan értelmezett félmúlt jelenik meg, 
amelynek egyik eleme a jelenkor, amely csak a közvetlenül megfigyel
hető „terepet" jelenti, egy-egy téma részletesebb kutatásával, állapot- 
rögzítéssel és a minél teljesebb kép dokumentálásával. Értelmezésünk
ben ez jelent meg e tárlat kapcsán a tisztálkodás témakörét illetően is. 
A kiállításban megjelenő tárgyak sokszínűsége nemcsak a nagyközönsé
get, de a szakmát is meglepte (nemcsak a skanzenbeli, hanem csaknem 
valamennyi Kiállítás dominó 2006-> kiállítás esetében is). A kiállítást 
(és ezáltal talán a múzeumba kerülő „új" tárgyakat is) elfogadta közön
ség nagy része, a kisszámú fanyalgóval szemben.7 Már a kiállításban is 
megpróbáltuk érzékeltetni, hogy ezek a „modern kori" tárgyak is kap
hatnak múzeumi értelmezést, a mindennapi tárgy gyűjthetővé és meg- 
őrizendővé válik. Ennek érzékeltetésére önálló vitrinbe helyeztük a Fa 
szappant.8 Tudjuk, didaktív volt a technika, mégis így lett igazán és szim
bolikusan is értelmezhető az alapgondolat.

Fogadtatás és tapasztalatok
Örömteli volt a látogatók nagyarányú érdeklődése, amelyet erősített 
a média aktív jelenléte is. Több tucat tv - és rádióinterjú mellett kiállítás
kritikák és -ismertetések jelentek meg napilapokban és magazinokban is 
(Népszava, Népszabadság, Magyar Narancs, National Geographie 
Magyarország). A korábban már említett fanyalgók -különösen szak
mai körökben -  alapvetően a néprajznak mint tudománynak a kutatási
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témáját illetően értelmezik másként az időhatárokat. A tradicionalizmus- 
sal szemben egy olyan elképzelés valósult meg -  nemcsak egyszeri prog
ramként, hanem a múzeum középtávú koncepciójának egyik pilléreként 
-, amelyben a közelmúlt és benne a mai világ megismerése, a jelenkori 
kultúra megfigyelése, kutatása, az ehhez kapcsolódó tárgygyűjtés fontos 
szerepet játszik. Bebizonyosodott, hogy a szabadtéri muzeológiában is 
helye van a jelenkor vizsgálatának. A szisztematikus kutatás és a vele pá
rosuló gyűjteményfejlesztés révén egy-egy gyűjteményi egység teljeseb
bé tehető, amely az értelmezés lehetőségét is erősíti. A mindennapok 
tárgyainak múzeumi gyűjtése, rendszerezése hozzásegít az életmód 
megismeréséhez, amely a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiemelt kutatási 
feladata. Nem könnyű feladat a kortárs tárgyak gyűjtése, rendszerezése. 
Már a gyűjtés pillanatában kihívást jelent a „m it gyűjtsünk", majd a fel
dolgozás során további nehézségeket kell elhárítani mind a leírás, mind 
az értelmezés kapcsán.
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V Á N D O R  A N D R E A

J e l e n k o r o k  -  v i s z o n y o k  é s  b u k t a t ó k
( É g e t e t t  s z u v e n í r .
T u r i z m u s  é s  f a z e k a s s á g  O b á n y á n )

1 Zentai János munkajelentése, 
1969, Adattár 1/891-83.

2 Sáfrány Géza (1905-1995) 
apjától tanulta a fazekasságot, 
1933-ban kezdett dolgozni, 
1937-től váltott iparengedélyt. 
1978-ban nyerte el a népművé
szet mestere címet. Később faze
kasszerszámai is a múzeum gyűj
teményébe kerültek, amelyeknek 
egy része -  Sáfrány Géza kerámiá
ival együtt -  ma a Baranya nép
művészete című állandó kiállítás
ban látható.

2003-ban kezdődött az a gyűjtőmunka, amely később a MaDok-háló- 
zatba kapcsolódva jelentősen gyarapította a pécsi Janus Pannonius Mú
zeum néprajzi osztályának kerámiagyűjteményét és adattárát. A gyűjtő- 
és terepmunka eredményeként 2006 szeptemberében a pécsi Janus 
Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályán a K iá llítás i dominó 2006->  
programsorozat részeként megnyílt az Égetett szuvenír című kiállítás.

A gyűjtemény legnagyobb részét -  fényképek, filmek és írásos do
kumentumok mellett -  a gyűjtések évében készített kerámiatárgyak 
képezték. Az újonnan szerzeményezett tárgyak gyűjteményi besorolása 
és elhelyezése nem okozott különösebb gondot: a néprajzi osztály kerá
miaraktárába kerültek.

Első megközelítésben a gyűjtemény jól illeszkedik a múzeum gyűj
tési hagyományaiba, maga a szerzeményezés jelenre koncentráltsága 
sem példa nélküli: 1969-ben és 1977-ben két olyan nagyobb kerámia
együttes került a múzeum tulajdonába, amely a vásárlás évében, illetve 
egy-két évvel azelőtt készített fazekastárgyakat tartalmazott.

1969-ben Zentai János 102 darab abban, illetve az előző évben ké
szült népi kerámiatárgyat vásárolt Sáfrány Géza bakócai fazekastól. 
A tárgygyűjtést fotózás kísérte, Zentai mintegy száz fényképet készített a 
fazekasság munkafolyamatáról, a kész tárgyakról és a fazekasmesterről.

1977-ben L. Imre Mária vásárolt 85 darab, 1975 és 1977 között ké
szített fazekasterméket Teimel István óbányai fazekastól, aki 1973-ban 
nyerte el a népművészet mestere címet. A megvásárolt együttesben fe l
tűnően nagy a dísztányérok száma, összesen hatvan darab. Az óbányai 
fazekassággal kapcsolatban több száz fénykép készült (Zentai János,

Mándoki László, Kodolányi János, Andrásfalvy Bertalan, Lantos Miklós), 
zömében még az 1977-es együttes megvásárlása előtt.

Bár a jelenkor fogalma mindhárom gyűjtés esetében az utóbbi egy
két év időintervallumát jelenti, a gyűjtőmunka, a megszületett tanulmá
nyok és kiállítások szemléletét vizsgálva azonban fény derül az 1969-es, 
az 1977-es és a 2003-2006-os jelenkori gyűjtések közötti különbségre, 
mely alapvetően a jelenkor fogalmának értelmezésében rejlik.

A néprajzi gyűjtemények létrejöttekor -  a régészeti kollekciókkal el
lentétben -  a gyűjtés jelenében meglévő társadalmi környezetből emel
ték ki a tárgyat. A kiemelés, a szelekció módszerének alkalmazásával 
olyan objektumok szerzeményezése volt a cél, amelyek már kikoptak a 
tényleges használatból, vagy más módon szolgálták a múlt sajátos szem
pontú magyarázatát. „A 19. századi gyűjtések alakították ki az etnográ
fiaijelen és a pusztuló javak mentése jócskán továbbélő képzetét" (FEJŐS, 
főszerk. 2000: 18), azt az attitűdöt, amely máig meghatározó szerepet 
játszik a néprajzi múzeumi gyűjtőmunka módszereinek alakulásában.

Bár nem a tényleges használatból kikopott tárgyak szerzeményezé
séről volt szó, a múlt mentésére való törekvés, a jelen etnográfiai je len 
ként \/a\ó értelmezése jó l kivehető Zentai János 1969-es munkajelenté
séből: a tárgyvásárlások mellett „adatokat gyűjtöttem az utolsó, még 
működő hegyháti fazekasról (Bakóca) készítendő munkámhoz".' A több 
mint száz újonnan vásárolt tárgy olyan együttest alkot, amelyben a ha
gyományos paraszti háztartásokban előforduló fazekastárgyak fajtáinak 
mindegyike megtalálható. A gyűjtőmunka eredményeként 1973-ban 
fazekaskiállítás nyílt Bakócán.2
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Az óbányai gyűjtéseknek, terepmunkának köszönhetően 1975 és 
1979 között három tanulmány jelent meg a meeseknádasdi-óbányai fa
zekasságról (L IMRE 1975-1976; 1978; 1979): a tanulmányok a fazekas
ság kezdeteivel, a fazekastermékek előállításával, fajtáival, használatával, 
az értékesítéssel, piackörzetével, valamint a fazekasság társadalmi kör
nyezetével foglalkoztak, a lehető legnagyobb részletességgel. Az 1977- 
es gyűjtés és az előbb említett három tanulmány jelenkorszemlélete kö
zött tanulságos széttartás figyelhető meg. A tanulmányok a meesekná
dasdi-óbányai fazekasság jellemzőit, társadalmi környezetét csak az 
1930-as évekig vizsgálják. Az 1977-es gyűjtés háromnegyedét viszont 
éppen azok a dísztányérok adják, amelyek az 1940-es évektől egyre na
gyobb számban készültek Óbányán, és amelyeknek az óbányai fazekas
ság a fennmaradását köszönheti, mind a mai napig. A tanulmányok 
többször utalnak ezek megjelenésére és szerepére, de a hetvenes évek
ben még az előállítás, a hagyományos használat és értékesítés problémái 
tűntek tanulmányozásra méltónak.3

Az 1977-es gyűjtés tárgyainak létrejöttében -  amint az más forrá
sokból kiderül -  nagy szerepe vo lt a Baranya Megyei Háziipari Szövet
kezetnek és a Baranya Megyei Idegenforgalmi Hivatalnak.

„Aki a nagy távolság vagy egyéb okok m iatt nem tud ellátogatni 
a mester műhelyébe, a csodálatos munkákat az idegenforgalmi hivata
lokban, ajándék pavilonokban láthatja, így Siklóson, Abaligeten, Orfűn, 
Harkányban, és folytathatnám a hosszú sort" -  írta 1975-ben egy hon
ismereti dolgozat szerzője (BELLA 1975). Az idegenforgalmi hivatalok
ban forgalmazott tárgyak tömeges előállításáról nyilatkozott az egyik 
fazekas is: „Hetvenkilencben volt az az alkalom, hogy a Népművészeti 
Szövetkezet fazekasokat keresett. Pécsett megnyílott a Népművészeti 
Szövetkezet, oda jelentkeztem, fel is vettek. Már januárban leadták az 
egész évi rendelést, megadták, hogy minden hónapban mennyit kell 
szállítani. Monoton munka volt. Ezer darab vázát kellett havonta készí
teni, meg tányérokat, ezer darabot havonta, egyforma mintával." (VÁN
DOR 2006: 9.)

A 2003-2006-os gyűjtés alapvetően -  a gyűjtemény hagyományai
nak figyelembevételével -  egy kortárs kulturális jelenségre, a falusi tu 
rizmusra, a foucault-i „heterotopia"4 egyik lehetséges helyszínének tárgyi 
lenyomataira koncentrált. Az „elveszett Paradicsom" -  ebben az esetben 
Óbánya -  és mindaz, amit reprezentál, valamint a gyű jtö tt tárgyak jelen
tései az autentikusság, az eredetiség, az érintetlenség, a tisztaság, a „má
sik világ" fogalmai köré csoportosulnak.

A 120 darab 2002 és 2006 között, tíz darab 1940 körül készült tárgy, 
hatvan fénykép, a Kerekek és korongok című film  alapanyagául szol-
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1-2. k é p . Égetett szuvenír. Kiállítási részletek 
Fűzi István felvétele

3 A hagyománytartó fazekasok 
tálasedény-típusainak felsorolásá
nál: süteményestányér, „később, 
a negyvenes évektől divattá vált 
dísztányérok mérete és díszítése 
alakult ki ebből a típusból'' (L. Im
re 1978: 295); „Összegzésemben 
nem térek ki a 30-as évektől hang
súlyozottabbá vált dfszedénykészí- 
tésre” (L. Imre 1978: 298); „Az 
1930-as években a polgári divat 
megújuló érdeklődéssel fordul a 
»parasztos ízlésű népművészet«-i 
alkotások felé. A »parasztos ízlésű 
népművészet« stílussá válása itt 
az edények formája és díszítettsé
ge szempontjából hirtelen váltást 
jelent, de egyúttal a fazekasság 
megmaradásának lehetőségét is.” 
(L. Imre 1979: 233.)

4 „Olyan minden kultúrában fel
lelhető helyek, amelyek különle
ges tulajdonságokkal felruházva
a megvalósult utópiák helyszínei 
lehetnek. Ezek a helyek a kultú
rán belül a 'valódi', az ‘autenti
kus’ helyeket reprezentálják.” 
(Tóth G. 2004: 201.)

55>



3-4. k é p . É g e t e t t  s z u v e n í r .  Kiállítási részletek 
Fűzi István felvétele

gáló felvételek, a többórányi interjúsorozat, az Égetett szuvenír című 
kiállítás katalógusa (VÁNDOR 2006) és a www.obanyaturist.hu  -  avagy 
egy csalikancsó és egy hamutartó történetei című tanulmány (VÁNDOR 
2005) a hely, a tárgyak és a turizmus -  mint a vizsgált helyen hagyo
mányokkal rendelkező kulturális jelenség -  összefüggéseit elemzik. Bár 
a kiindulópont Óbánya, az „égetett szuvenírek" vizsgálatával több hely
szín „óbányai" kerámiái is bekerültek a gyűjteménybe. Ebben az esetben 
a megyei múzeum munkája nem állhatott meg a gyűjtőkör törvényben 
megszabott földrajzi határainál. Bár a gyűjtés kiindulópontja Óbánya 
volt, a gyűjteménybe nemcsak a két fazekasdinasztia utolsó, még mű
ködő mestereinek munkái kerültek, hanem olyan termékek is, amelyek 
az Óbányáról a lkotott fogalmaknak köszönhetően, óbányai stílusban, 
óbányai kötődéssel és az „autentikusság szuvenírjeinek" fogyasztására 
építve készültek el.

A jelenkori gyűjtések nagy előnye, hogy lehetőség van a tárgyak 
személyes kontextusának feltérképezésére és bemutatására. Ez a szemé
lyes viszony a lehetőségek mellett azonban buktatókat is rejt magában. 
Mivel a jelenkor „túl közeli", olyan információk birtokába juthatunk, 
amelyek a kutatás és a gyűjtés szempontjából alapvető fontosságúak, az 
érintett, a közlő számára viszont kínossá válhat közzétételük. A gyűjtők 
emellett pusztán megjelenésükkel, járatlanságukkal, a jelen viszonyokra 
vonatkozó kérdéseikkel a felszín alatt megbúvó törésvonalakba gázol
hatnak bele. Egy jelenkori kiállítás mint nyilvános műfaj esetében ezek 
a problémák hatványozottan jelentkezhetnek. Ennek következtében 
fordulhatott elő az, hogy bár a falu egyik fele szerette volna, a kiállítást 
mégsem lehetett Óbányán bemutatni.

A személyesség a kiállítás szövegeinek megírásában nagy lehetősé
get jelentett. A főszövegen kívül az összes szöveg kizárólag interjú- és 
naplórészletekből á llt össze, ezek értelmezését a kurátor -  a főszöveg 
„útmutatása" alapján -  a látogatókra bízta.

Mivel a gyűjtésnek, a kutatásnak és a kiállításnak is volt -  legalább 
részben -  intézményi hagyománya, a hasonlójellegű tárgyak új szemlé
lettel való gyűjtését nem volt nehéz intézményi és helyi szinten elfogad
tatni. A kiállítás működtetésekor azonban új problémák merültek fel: 
a szövegek, a fényképek és a fazekastermékek mellett a kiá llított más 
tárgyak szintjén is a turizmus mint „az elveszett Paradicsom keresésé
nek" problémáját mutattam be, a látogatói elvárások szintjén azonban 
a kiállításnak más dimenziói kerültek előtérbe. A látogatók nagy része 
a hagyományápolásra, a régi mesterségek életben tartására való törek
vést tekintette a kiállítás fő mondanivalójának. Ennek feltehetően két 
oka lehetett. Az egyik, hogy kurátorként nem sikerült elég markánsan
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megfogalmaznom a mondanivalóm. Ugyan bár a cím -  Égetett szuve
nírek -  szintjén karakteresen megjelent, mégis gyakran értetlenség 
vagy nemtetszés fogadta. A másik ok a látogatók elvárásainak horizont
ján, a jelenkor múzeumi bemutatásához való viszonyban keresendő. 
A látogató ma Magyarországon legtöbbször még mindig azért néz meg 
egy néprajzi kiállítást, hogy valami eredetit, népit, szép régit lásson. 
Amint ezt a kiállítás első, felszínes olvasatában felfedezi -  hiszen ezút
tal nem műanyag flakonokkal, horgászbotokkal, farmernadrágokkal 
vagy kockaházak fotóival, hanem nagyrészt népi kerámiákkal szembe
sül - , nem feltétlenül keres vagy értelmez tovább. Ez utóbbi viszony 
megváltoztatása szintén a muzeológusok jelenkori feladata.
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H A U P T M A N  G Y Ö N G Y I

E g y  k i á l l í t á s  m ó d s z e r t a n i  t a n u l s á g a i
( K o c k a h á z t ó l  a c s a l á d  h á z á i g )

Miért a kockaház?
A MaDok-program egyik kiemelt témaköre a lakáskultúra, a lakáshasz
nálat jelenlegi formáinak vizsgálata. A tipusházak, ezen belül is a koc
kaházjelenségének kutatásával ehhez kívántam csatlakozni. Ez a téma 
a kisvárosi környezetben jól megfoghatónak tűnt, és kiválóan illeszke
dik a várostörténeti múzeum szakmai profiljába, hiszen a nagyatádi 
családi házak nagy része ilyen típusú épület. Az 1960-1970-es években 
egész utcasorok épültek fel a szabályos négyszög alaprajzú, sátortetős, 
az utca felé redőnyös hármas ablakokkal forduló, általában kőporos va- 
kolású lakóházakból. Az utóbbi években e típusházak látványos átala
kulása figyelhető meg, ezért is fontos és időszerű a formai jellemzők 
rögzítése, valamint a házakhoz kapcsolódó életforma vizsgálata. A tu 
lajdonosok igyekeznek megújítani, modernizálni az épületeket, mind 
a belső alaprajzi elrendezést, mind a külső megjelenést tekintve. A leg
szembetűnőbb változás például a padlástér beépítése, a nyílászárók 
cseréje, a homlokzat átfestése, díszítése, valamint a kerítések, kapuk 
átalakítása vagy teljes cseréje. A kockaház szocialista típusa a mai világ 
elvárásaihoz, igényeihez igazodva kezd átalakulni. Mindez olyan jelen
kori építészeti, ugyanakkor társadalmi és kultúrtörténeti jelenség, me
lyet mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni, és muzeológiai mód
szerekkel (is) minél alaposabban dokumentálni.

A témaválasztás mellett szólt még az is, hogy a kutatáshoz olyan 
házakat tudtam kiválasztani, melyeknek tulajdonosaival régóta szemé
lyes kapcsolatban állok, részben családi kötődés, részben korábbi múze
umi kutatások révén. így a meglévő ismeretek mellett a közvetlen, bi

zalmas viszony is adott volt, ami fontos adalékot je lentett a személyes 
élettérbe, zárt életvilágokba behatoló, szoros együttműködést kívánó 
vizsgálatnál. Előnyére vált a gyűjtésnek, hogy a terep térben közel, 
„helyben" van, így gyorsan s gyakorlatilag bármikor elérhetők az „adat
közlők", a hiányzó adatok könnyen pótolhatók, és elevenen tartható 
a személyes kapcsolat, ami a kutatás folytatását is megkönnyítheti (FE- 
RENCZINÉ SEDLMAYR 2003: 72).

Mindezek mellett szerepe vo lt a személyes indíttatásnak is, hiszen 
magam is ilyen típusú házban nőttem fel, s a kiállításban bemutatott 
két ház közül az egyik a szüleim háza.

Gyűjteménygyarapítás
A tárgyak kiválasztását elsősorban a kiállítás témája határozta meg. így 
mindenekelőtt lakberendezési tárgyakat, valamint a tárgyakhoz és a 
házakhoz kapcsolódó dokumentumokat, fényképeket igyekeztem kivá
logatni, és -  ha lehetett -  megvásárolni. Nem volt mellékes azonban a 
múzeum gyűjteményének szempontja sem, amely zömében kismester
ségek és különböző helybeli intézmények tárgyi anyagát tartalmazza, 
kevés benne azonban a berendezési tárgy, és különösen kevés azon da
rabok száma, amelyek az elmúlt néhány évtizedből származnak. A gyűj
temény eddigi gyarapodását a véletlenszerűség és az esetlegesség ha
tározta meg, részben a fejlesztésre fordítható pénz teljes hiánya miatt, 
másrészt abból adódóan, hogy leginkább ajándékozás révén ju to ttunk 
tárgyakhoz, dokumentumokhoz, archív fényképekhez. Az adományo
zást pedig csak nagyon kevéssé lehet (sikerül) muzeológiai szemponto-
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kát érvényesítve befolyásolni, irányítani. A MaDok-program keretében 
lehetővé vált, hogy a meglévő egy-egy, véletlenszerűen bekerült, leg
többször alig dokumentált bútordarab mellé egy célzottan gyűjtött, 
mindenféle szempontból adatolt, ezért tudományos szempontból is ér
tékes, összetartozó bútoregyüttes kerüljön. A múzeum tízéves történe
tében ez volt az első tudatos, tudományos koncepcióval alátámasztott, 
és egy adott téma feldolgozásához kapcsolódó, terepmunkával alapo
san dokumentált tárgygyűjtés.

A tárgyak gyűjteményi besorolása nem jelent problémát, a bútorda
rabok és a kisebb-nagyobb berendezési tárgyak gond nélkül illeszthetők 
be a meglévő rendszerbe: a történeti tárgy-, dokumentum-, fo tó - és 
adattári gyűjteményekbe.

Tárgyvásárlási ..kalandok"
Amikor a vásárlásra lehetőség nyílt, először az 1958-ban épült ház 
konyhaberendezését szerettem volna megvenni, lehetőleg teljes egé
szében, bútorokkal, edényekkel, falicsappal, minden apró kiegészítővel 
együtt. Ez a bútoregyüttes, melynek darabjait egy helybeli asztalos ké
szítette, és amelynek jelentésrétegei a terepmunka során szinte teljes 
összetettségükben felfejthetők, elemezhetők voltak, jól használhatónak 
tűn t mind a kiállítás, mind a gyűjtemény szempontjából. A kiállítás 
hangsúlyosan a személyességre épített, s ebben a kontextusban fontos 
volt a bútor kiemelt szerepe a család- és a háztörténet szempontjából: 
az Olvasó házaspár legelső bútora volt, amelyet friss házasként, 1946- 
ban vásároltak, és egészen mostanáig ezt használták. Nagyon sok sze
mélyes életrajzi emlékkel „tö ltődö tt fel", s mintegy sűrítve hordozza 
magában az otthonteremtés és a család történetét. Használati értékén 
túl tehát életrajzi és érzelmi értéke is jelentős.

Másrészt -  a gyűjtemény szempontjából -  a helytörténetnek, azon 
belül is a helyi kézművesipar történetének fontos tárgyi forrása, hiszen 
pontosan tudjuk, ki, mikor készítette, hol volt a műhelye, milyen egyéb 
bútorokat á llíto tt elő. Az ilyen típusú konyhabútor (a kredenccel) a 20. 
század közepi falusi, kisvárosi, kispolgári konyhák jellegzetes darabja 
volt, így általában egy adott korszakra és társadalmi rétegre is je l
lemzőnek mondható. A ház tulajdonosa azonban -  némi gondolkodás 
után -  azt mondta, hogy amíg a házban lakik, szüksége van a bútorra, 
újat már nem akar helyette, úgyhogy most nem adhatja el. így a vásár
lás -  legalábbis egyelőre -  elmaradt.

Ezek után a másik, 1970-ben épült házból szerettem volna megvá
sárolni a házaspár legelső, 1972-ben részletre vett szobabútorát. A vá
lasztást több dolog is indokolta. Hasonlóan az előző esethez ennek a
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3. kép. Kiállítási enteriőr 
Hauptman Gyöngyi felvétele
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bútornak is jelentős szimbolikus értéke van a családtörténet szempont
jából, a rá vonatkozó számlát, a befizetések csekkjeit megőrizték, így a 
dokumentumok és az interjúk segítségével a bútorok teljes életpályája 
feltárható volt. A négy szekrényből, dohányzóasztalból, két fotelból és 
egy kétszemélyes heverőbői álló gyári tömeggarnitúra az adott kor
szakra jellemző berendezési együttes, ami szintén fontos szempontja 
volt a választásnak.

A házaspár két tagja különbözőképpen viszonyult az eladáshoz: a fe
leség szívesen adta volna, mert „már nem olyan szép, kicsit fel is kellene 
újítani". A férj azonban idegenkedett tőle: „Hova teszed akkor azt a ren
geteg ruhát, könyvet, ami a szekrényekben van? Min altatjuk a vendége
ket? A mai bútorok sem szebbek! Ha odaadjuk, akkor adjuk oda ajándék
ba, ne pénzért!" -  sorolta ellenvetéseit. Végül, mikor kiderült, hogy etikai 
okok (a közvetlen családi kapcsolat) miatt nem vásárolhatom meg a bú
torokat, egészen megkönnyebbült: „Hála Istennek!" A kiállítás idejére 
azonban a garnitúrából kiválasztott darabot szívesen kölcsönadták, sőt 
a múzeumba szállításáról is gondoskodtak, és a feleség -  kézimunkák és 
egyéb apró kiegészítők kiválasztásával -  segített az enteriőrrészlet kiala
kításában, az eredeti szobában lévő alaphangulat megteremtésében is.

Ennyi kudarc után egy -  a kiállításban nem szereplő -  kockaház ház
tartásának összetartozó tárgyegyüttesét vásároltuk meg, ami egy több 
generáció által fölhalmozott, csaknem száz évet felölelő és szintén jól 
dokumentált tárgyuniverzumot jelent. A bútorok eladója régi támoga
tója, segítője a múzeumnak, és a bútoraiért kapott összeget a múzeumi 
alapítványnak adományozta.

Ebből a visszakerült összegből végül mégiscsak megvehettük azt a 
konyhaberendezést, amelyet eredetileg is szerettünk volna. A ház tu la j
donosa, Olvasó Imréné ugyanis közben idősek otthonába költözött, 
ahová a konyha berendezését nem vihette magával. Azt kérte azonban, 
hogy a bútorok a házban maradhassanak addig, amíg nem sikerül elad
ni. „Ha üresek a helyiségek, nem mutatnak olyan jó l" -  indokolta kéré
sét. A már régóta meglévő, kölcsönös bizalomra és segítségre épülő 
kapcsolat jegyében természetesen elfogadtuk a kérést, és alkalmazkod
tunk hozzá, így a megvásárolt tárgyakat egyelőre nem szállítottuk be 
a múzeum raktárába. A helyzet azonban rámutat arra a vásárlások so
rán többször is fö lm erült nehézségre, ami egyrészt abból adódott, hogy 
a tárgyakat élő használatból, jelenkori kontextusból kellett kiemelni, 
ugyanakkor abból is, hogy a teljes berendezés cseréje az idős asszony 
akkor adott élethelyzetében nyilvánvalóan nem lett volna megoldható. 
A Múzeumi „Szobavilágok’’ című tanulmány egyik fiatal szereplője így 
nyilatkozott, miután szobája teljes berendezését eladta a múzeumnak:



„Rossz ötlet volt. [...] nagyon felforgatta az életemet, és még mindig 
nem találtam meg azt a nyugalmat, amelyben azelőtt részem volt. Biz
tosan azért is, mert még nem sikerült úgy berendeznem a szobámat, 
ahogyan igazán szeretném. Ilyenkor az ember sokkal inkább kiszolgál
tatja magát, mint egyébként." (CARSTENSEN -  RICHARTZ-SASSE 2004: 112.)

Elgondolható, mit jelentett volna ugyanez egy idős asszony számára.
A közvetlen használatból való tárgygyűjtésnek -  a megszerzés eset

leges nehézségei ellenére is -  nagyon sok előnye van, ami a tárgyakra 
vonatkozó információk sokrétűségében és mélységében mutatkozik 
meg. A több hónapos -  az előzményeket tekintve többéves -  terepmun
ka során készült mélyinterjúk, az életnek szinte minden területére kiter
jedő beszélgetések, a részt vevő megfigyelés, az összegyűjtött dokumen
tumok, a családi fényképek gyűjtése, elemzése, a házakról készült több 
száz fotó segítségével egész életvilágokat sikerült megfigyelni és ele
mezni, melyekben a tárgyak együttese összefüggő rendszert alkot. A fe l
halmozott információk a múzeumba kerülő tárgyakat -  reményeink 
szerint -  „az utókor számára is megfejthető jelentésekkel" tö ltik  meg 
(CARSTENSEN -  RICHARTZ-SASSE 2004: 99).

A tárgyak „jelen ideje"
Az alábbiakban azt szeretném röviden körüljárni, hogy a jelenkor fogal
ma milyen időintervallumot jelent a gyűjteménygyarapítás anyagában.

A kutatás célja a házak és lakóik mai életének vizsgálata volt. A há
zakról, a hozzájuk tartozó telekről, a kertről, a berendezésről készített 
fotók a jelenlegi állapotot dokumentálják, a gyűjtés során a jelenben 
való élés megfigyelése és rögzítése volt az elsődleges. A jelenkutatást 
azonban nem lehetett leválasztani az „örökösen jelen lévő emlékanyag
ról", de nem is volt és nem is lehetett cél lemondani a „családtörté
netről, a háztartások történetéről, a változások rögzítéséről" (SZACSVAY 
2003: 59-60). A házak mai élete és története, valamint a történetük
höz kapcsolódó emlékanyag szerves egységet alkotott a kiállításban is. 
A fényképek és az enteriőrök mutatták be a mostani állapotot, míg a 
házak története a tulajdonossal készített interjúk szövegrészleteiből, il
letve különböző dokumentumokból, a képfeliratokból és a megfigyelő 
leírásaiból kerekedett ki.

Az 1958-ban épült ház berendezése az ötvenes-hatvanas évek falu
si-kisvárosi ízlését, lakberendezési elképzeléseit őrizte meg, a ház hasz
nálata pedig egyfajta paraszti-kispolgári mentalitást tükröz. A ház leg
régebbi bútorai a konyhában találhatók: a kredencből, kihúzható gyú
rótáblával e llá tott asztalból és hokedlikből álló berendezést a házaspár 
1946-ban, az esküvő évében vásárolta. A nagyszobában kapott helyet a
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1 „A mikrotörténelmi megkö
zelítésnek az a nagy előnye, hogy 
[...] a sokféleséget viszonylag be
határolt vizsgálat keretében is 
képes megjeleníteni. Ez létesít 
kapcsolatot az egyedi eset és az 
általános közt: amikor a vizsgált 
személyt vagy kis közösséget éle
tének minél több kontextusában 
megpróbáljuk bemutatni, végső 
soron a társadalom szövedékét re
konstruáljuk, nemcsak egy ember 
vagy egy lokális közösség életével 
ismerkedünk meg, hanem egy tár
sadalmi közeggel is." (Szíjártó 
2000: 158.)

2 Ezen tágabb összefüggések 
kibontása valószínűleg inkább a 
kiállításról készült katalógusban 
sikerült, ami azonban sajnos csak 
a kiállítás lebontása után készült 
el.

hatvanas évek berendezésének jellemző, divatos bútorgarnitúrája, 
a kombinált bútor. Ez a szoba a ház legegységesebben berendezett he
lyisége, s mivel már régóta nem lakják, leginkább reprezentációs célo
kat szolgál (jól mutatják ezt a kombinált szekrény vitrinjének dísztár
gyai, a sok esipketerítő és egyéb díszítmények). A kutatás idején Olvasó 
Imréné már több éve egyedül lakta a házat, ennek megfelelően alakult 
a helyiségek használata. A konyhát és a kisszobát használta leginkább, 
a kádárműhely raktárként funkcionált, állatokat már egyáltalán nem 
ta rto tt (bár az ólak megmaradtak), és a veteményeskert területe is je
lentősen összezsugorodott. A berendezési tárgyak összetételében és 
elhelyezésében évtizedek óta nem történt jelentősebb változás, a leg
utolsó fontos korszerűsítés a gázfűtés bevezetése vo lt a nyolcvanas 
évek közepén.

Az 1970-ben épült családi ház bútorainak zöme a hetvenes-nyolc
vanas évekből származik. A szobákban készen, kölcsönökből vásárolt 
bútorgarnitúrák állnak, melyeknek jellegzetes darabjai a szekrénysorok 
a hozzájuk tartozó dohányzóasztalokkal és fotelokkal. A házat az utób
bi néhány évben folyamatosan újítják fel. Igyekeznek minél több min
dent saját munkával megoldani (a férj kőműves), vagy ismerős iparoso
kat hívnak, akiknek munkáját legtöbbször viszontmunkával egyenlítik 
ki. (Ebben voltaképpen ugyanaz a mentalitás nyilvánul meg, amely a 
ház építése idején a „kalákában" való építkezésben testesült meg.) Leg
először a homlokzat készült el (2005-ben): a felhasznált anyagok 
minőségével (például gipszkarton szigetelés, műkő lábazat), a habkar
tonból kialakított díszítéssel a korszerűsítés mellett a jelenlegi építészeti 
divattal is igyekeztek összehangolni a ház külső megjelenését. Folyama
tosan zajlik a házbelső megújítása is: áthúzatták az elhasználódott v il
lanyvezetékeket, a nagyszobából kikerült a parketta, és helyére járólap, 
illetve laminált padló került. Ezzel párhuzamosan átalakítják a helyisé
gek eddigi használati rendjét, megpróbálják azt a család mai igényeihez 
igazítani. Új bútorokat azonban nem vásárolnak, a meglévő darabokból 
gazdálkodnak. „Lehet, hogy már nem olyan divatosak, de a mai bútorok 
sem szebbek" -  summázták álláspontjukat. A nagy átalakítás közepette 
érdekesen alakult annak a szobabútornak a helyzete, melyet a múze
umnak szerettünk volna megvásárolni, és amelyről már esett szó az 
előzőekben. Az 1972-ben vett garnitúra az évek során többször vándo
ro lt egyik helyiségből a másikba, legutóbb a használaton kívüli, legin
kább raktárként működő „hideg szobában" á llt (a családi elnevezés jól 
tükrözi a fűtetlen helyiség használatonkívüliségét). Most azonban fe l
újíttatták, és a ház legszebben kialakított és kifejezetten vendégfog
adásra szánt nappali-étkező funkciójú helyiségébe állították. Úgy gon

dolják, hogy az összes meglévő bútoruk közül „még mindig ez a leg
szebb, a legmutatósabb".

Mindkét család tagjai ahhoz a generációhoz, illetve ahhoz a társa
dalmi réteghez tartoznak, amelynek tagjai nagyobb berendezési tá r
gyaikat nem cserélik túl gyakran, anyagi és érzelmi okokból egyaránt 
ragaszkodnak a meglévőkhöz, s kevésbé befolyásolják őket a különböző 
lakberendezési divatok. Ha elhasználódnak bizonyos tárgyak, inkább fe l
újításukban, m int lecserélésükben gondolkodnak, esetleg a lakás egy 
kevésbé használt, alacsonyabb presztízsű helyiségében helyezik el őket. 
A jelenkutatás célja többek között ennek a folyamatos változásnak, 
a tárgyak átrendezéséhez és megőrzéséhez kapcsolódó motivációknak 
a megfigyelése, mai használatuknak, jelenlegi környezetüknek rögzítése 
s a hozzájuk kapcsolódó hétköznapi életnek a vizsgálata.

A kutatást szeretném a jövőben kiterjeszteni további házakra, olya
nokra melyeket az utóbbi években vagy éppen most újítanak fel, s fe l
mérni, dokumentálni a felújítás motivációit, az o tt lakó családok min
dennapi környezetét, lakberendezési szokásait, életstílusát.

Szeméíyesség -  erény és fe(elősség
A személyesség -  különféle szempontokból fölmerülő -  kérdése (prob
lémája?) végigkísérte a kutatás, a gyűjtés folyamatát és a kiállítás ké
szítésének időszakát is.

A kiállítás két ház, két család történetének, életének bemutatásán 
keresztül közelítette meg a kocka- vagy típusházak összetett jelenségét, 
nagy teret engedve az egyéni tapasztalatok, a saját tudás érvényesülé
sének. Ez a módszer (voltaképpen a mikrotörténelem metódusát alkal
mazva egy jelenkori társadalmi-kulturális jelenség értelmezéséhez1) 
lehetővé tette a tipikusnak, jellemzőnek mondott jelenség belülről való 
megfigyelését és dokumentálását, s így az egyediség és az egyéni 
különbségek bemutatását is. A személyes történeteken keresztül felold
ható volt a típus fogalma. A történetek jelentésrétegeinek és összefüg
gésrendszerének kibontása ugyanakkor a tágabb társadalmi, kulturális 
folyamatok és változások érzékeltetésére is lehetőséget nyújtott.2 A ter
mészetesen létrejött tárgyegyüttesek -  állapítja meg Hofer Tamás -  az 
egyes tárgyféleségekhez kapcsolódó „élmény-maradványokból, értéke
lésekből álló »asszociatív felhő« révén" egyszerre dokumentálhatják 
egyes társadalmi rétegek, egyes korszakok életszintjét, ugyanekkor en
nek az életmódnak a személyes sorsban megélt egyedi változatait is 
(HOFER 1983: 55).

Más oldalról viszont a személyes élettörténeteken alapuló feldolgo
zás és az arra építő kiállítás létrehozása során igen nagy a kutató fe-
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lelössége, hiszen „teljes mértékben kiadja, szinte kiszolgáltatja a vizsgált 
családot, házat" (LACKNER ET AL. 2003: 96). Különösen érvényesnek tűn ik 
ez egy kistelepülésen, ahol -  a köznyelv szerint -  szinte mindenki ismer 
m indenkit. Ezért vo lt végig rendkívül fontos a már többször is hangsú
lyozott jó  viszony a háztulajdonosokkal, a szoros együttműködés kiala
kítása, amelynek során mindig tap in tatra  és rugalmasságra van szükség.

Különös és szokatlan helyzetet je lentett számomra, hogy a kutatás 
során vizsgált, majd a kiállításban szereplő egyik ház a szüleim háza. 
A helyzet számukra is nagyon furcsa volt, és kérték, hogy a nevük sehol 
ne szerepeljen. A kutatást azonban mindvégig szívesen segítették, tá
mogatták, s nem pusztán a személyem, hanem a projekt és általában a 
múzeum munkája iránti szimpátiájuk, megértésük m iatt is. A kutató 
közvetlen érintettségéből, kettős helyzetéből (egyszerre van „kint" és 
„bent", egy időben „résztvevő megfigyelő" és „megfigyelt", hiszen a ku
tatás témája egyúttal saját életének egy részlete is) adódó helyzeten 
gondolkodik el a tanulmányában nagyapja történeteit feldolgozó nép
rajzkutató, akinek megállapításaival magam is egyetértek.

„A nagyapám mesélte történetek átszövik gyermekkorom emlékeze
tét, a néprajzi munkánál korábbra nyúlnak vissza, mondhatni közös él
ményeikként tételeződnek. Közösek és közeliek, saját korlátáikat és le
hetőségeiket teremtve meg. Egyértelműsíthetnek, rövidzárlatokat 
okozhatnak, képtelennek bizonyulva a tudományos szigorral gyakran 
összemosott objektív távolságtevés látszatának fenntartására. Minda
mellett a sokat kárhoztatott »gyűjtő-adatközlő« viszonyából való ki
mozdulásra is kacsintanak." (KOLUMBÁN 2006: 61.)

Szorosan kapcsolódik a személyesség témaköréhez az is, hogy a be
m utatott résztvevők hogyan élték meg, hogyan értékelték házuk és éle
tük egy szeletének a kiállítás nyilvánosságában való megjelenését. 
A múzeum, a kiállítás a tárgyaknak sajátos környezetet, egyben új ér
telmezési keretet teremtett, ám számukra saját tárgyaik itt  is „azt a 
sokrétű értékrendszert őrzik, amit életük során akkumuláltak" (FEJŐS 
2003: 91). Olvasó Imréné, az első bemutatott ház tulajdonosa a meg
nyitón nem volt ott, néhány hét múlva azonban megnézte a kiállítást. 
Nagyon meghatódott, szépnek látta a kiállítást és a házát a fényképe
ken, s büszke volt arra, hogy a képek mellett saját szavai, a vele készí
te tt interjúk részletei olvashatók. „Ez mind igaz. így volt, pontosan így, 
jól mondtam" -  nyugtázta örömmel. A másik ház tulajdonosai közül 
a feleség (édesanyám) jö tt  el a megnyitóra, örü lt és meghatódott, bár 
kicsit zavarban is volt, ahogy otthonának képeivel teljesen új összefüg
gésben, a múzeum nyilvános terében szembesült.3 (A konyháról készült 
fényképen észrevette, hogy a viaszosvászon terítő egy kicsit félrecsú
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szott. Egészen zavarba jö tt, hogy vajon „most m it fognak szólni a láto
gatók, ha meglátják".)

Érdekesen vetődött fel a személyesség kérdése a látogatók szem
pontjából. A vidéki látogatók elfogulatlanul és többnyire örömmel, 
érdeklődéssel fedezték fel a kiállítást, sokan felelevenítették saját em
lékeiket az építkezés, otthonteremtés nehézségeivel, szépségeivel kap
csolatosan.4 A helybeli látogatók közül sokakat az érdekelt, hogy „kié 
a ház?", többen intim, belső dolgokra lettek volna kíváncsiak, minősí
tettek, és értékítéleteket fogalmaztak meg. Úgy tűnt, zavarba ejti őket 
a kiállításban bem utatott történetek idő- és térbeli közelsége, s még 
inkább azok személyes közvetlensége. S bár az állandó helytörténeti 
kiállításban is sok személyes történet szerepel, azok a történetiség és a 
kiállítási kontextus távlatában valamiképpen már kanonizálódtak, és 
senki nem kérdőjelezi meg múzeumi megjelenítésük természetességét. 
A kiállítás „életét" figyelve gondolkodtunk el azon, hogy szerencsés lett 
volna tágabb (hely)történeti-kulturális-társadalmi kontextusba helyez
ni a bemutatott témát, alaposabban kidolgozni és explicitebbé tenni 
ezeket a kereteket, ezáltal több támpontot kínálni a látottak befogadá
sához, értelmezéséhez.

A kiállítás fogadtatása és néhány saját tapasztalat 
A kiállítás helyi fogadtatásáról már esett szó. Szakmai körökből néhány 
szóbeli (pozitív) véleményt fogalmaztak meg a kollégák, ám szélesebb 
körű megvitatásra, kritikára nem került sor, pedig nagyon jó és bizo
nyára hasznos lett volna. Az intézményen belül némi megértés és kí
váncsiság mellett leginkább az esztétikai szempontú meg- (és el-) íté
lés vo lt jellemző. Úgy gondolom azonban, hogy a múzeumba kerülő 
tárgyak kiemelt gyűjteményi értéke, az eddigi gyakorlatnál alaposabb, 
körültekintőbb dokumentálása és a tárgyegyüttes jelentésrétegeinek 
sokrétű, mélyre hatoló feldolgozása szakmai szempontból mindenkép
pen felülírja majd ezeket az észrevételeket.

Nagyon fontos vo lt számomra -  a téma feldolgozásán túl -  az is, 
hogy nem kellett egyedül dolgoznom. A MaDok-hálózat munkatársai
tól olyan szakmai segítséget és egyúttal kontrollt kaphattam, amit a 
mindennapi munka során általában nélkülöznöm kell, és ami sok elbi
zonytalanodáson, kételyen segített át. Közösségük mindvégig ösztön
zést, bátorítást és termékeny szellemi közeget je lentett számomra, amit 
ezúttal is köszönök.

3 Az otthon ismerős tárgynak a 
múzeumban megváltozott funkci
óját szemléletesen fejezi ki a há
zaspár unokájának megállapítása: 
a készülő kiállításban helyére 
került kanapéhoz örömmel szaladt 
oda, és rögtön rá is ült az otthon 
megszokott módon: „De jó, olyan, 
mint otthon!” Aztán körülnézett, 
és kissé elbizonytalanodott: „De 
valahogy mégis olyan furcsa...”
És többet nem ült rá az ágyra.

4 A vendégkönyvben olvasható 
az alábbi, kedves bejegyzés:
„A közelmúlt emlékeit hűen őrzik. 
Olvasó Imre házát bemutatni jó 
ötlet. Igazán jó dolog lenne, ha a 
berendezési tárgyak is láthatók 
lennének. Köszönöm, hogy meg
mentik őket!” (2006 novembere.)
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M É R I  E D I N A

F a r m e r k o l l e k c i ó
( A z  ö r ö k é l e t ű  f a r m e r )

A pápai Kékfestő Múzeum a farm er ruhadarab bemutatásával csatlako
zott a közelmúlt társadalmi jelenségeinek feldolgozását vállaló intézmé
nyek sorához. A múzeum alapvető feladata egy kézművesmesterség ha
gyományainak őrzése, mely kiegészült egy Magyarországon eddig nem 
gyűjtött és kutatott jelenség feldolgozásával. Ennek értelmében módo
sult a múzeum küldetése és gyűjteményi terve is: „A magyarországi mű
szaki múzeumok sorában jelentős helyet foglal el a pápai Kékfestő Mú
zeum. A technikai emlékek védelmére 1954-ben törvényerőre emelkedő 
rendeletnek köszönhetően Magyarország egyik legrégebbi kékfestő mű
helyét, a pápai Kluge eéget, a magyar textilipar segítségével múzeummá 
nyilvánították.'" Ezt mára kiegészítettük: „A múzeum küldetése: A kékfes
tés hagyományainak gyűjtése, őrzése, kiállítása és tudományos feldolgo
zása (2002), valamint a farmer mint ruhadarab, mely a kékfestéshez az 
indigó festőanyaggal kapcsolódik, magyarországi szellemi és tárgyi emlé
keinek gyűjtése (2006)."

A küldetésben megfogalmazott hagyományos kézművesszakma mel
lett egy időben eltérő és más kutatási módszert igénylő téma feldolgo
zása komoly kihívást je lentett a múzeum munkatársai számára. Az ala
pítványi fenntartású, műemléki védettség alatt álló épületben működő 
intézmény fogadta be e kutatás eredményeit. írásomban azokat a gon
dolatokat foglalom össze, melyek e közel két év alatt gyűltek össze egé
szen a téma felmerülésétől e sorok lejegyzéséig.

A kiállítás és a kutatás során a farmer öltözeti darabok tárgykészletét 
és kulturális kontextusát a MaDok-programhoz kapcsolódva, a farmer 
magyarországi megjelenésétől kezdődően, elsősorban az elmúlt ötven év
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1 .  k é p . Magyarországi farmergyártók -  kiállítási részlet 
Zsidai Viktória felvétele

1 Részlet a múzeum marketing- 
tervéből.
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távlatában dolgoztuk fel. E teljesen új, Magyarországon kutatási előz
mény nélküli téma új gyűjteményi terv létrehozását, a feldolgozás, bemu
tatás újragondolását és az intézmény középtávú stratégiájának módosí
tását követelte, melyben egy esetleges új gyűjteménnyel és az ezzel kap
csolatos új feladatokkal is számolni kellett. A stratégiai változtatások 
mellett e szűk két esztendő (2005-2006) a program beindításával telt, 
ígéretes témával, lehetőségekkel és az ezeket behatároló korlátokkal. 
Az első nyilvános megjelenés Az örökéletű farm er című kiállítás.

Gyűjtési és tárgyi tehetőségek
Farmer ruhadarabja szinte mindenkinek van és lesz is, öltözködésünket, 
mindennapjainkat meghatározza, olyannyira természetessé vált, hogy 
szinte észre sem vesszük. Könnyedén beszerezhető, ugyanilyen könnye
dén válunk meg tőle. Köznapi egyenruhánk lett. Ezért a kutató szembe
sül egyrészt az újabb darabok bőségének zavarával, másrészt a ritkaságok 
hiányával.

Azonban, ha visszamegyünk egy kicsit az időben, akkor más képet lát
hatunk, ezért is egyszerűbb, és hajlamosabbak is vagyunk mindig a „ré
git" kutatni, keresni, gyűjteni, mivel úgy gondoljuk, tudjuk, hogy mit ke
resünk. Egy farmerkabátot, feliratokkal, rajzokkal, egy átalakított dara
bot, egy rockzenész féltve őrzött darabját, egy farmernadrágból készült 
tornazsákot vagy babzsákot, pedig még friss és nem eléggé letisztult a 
kutatás ahhoz (kérdés, vajon mikorra fog letisztulni, hány évtizednek kell 
eltelnie ahhoz), hogy bátran kijelentsük, tudjuk, mi érték, és mi nem, mi 
az, amit begyűjtsünk, és mi az, amit ne. A nagyobb „zsákmányok" meg
találása sokszor múlik a szerencsén is. Éppen ezért hiányolhatunk néhány 
ilyen unikális tárgyat a gyűjteményből.

Az elmúlt egy-két év és a jelenkor darabjai bőséges kínálatot jelente
nek a vásárló és a kutató számára egyaránt. Míg az előbbi választását 
főként a divat és a pénztárca határozza meg, a kutató tanácstalanná vá
lik a tárgybőség láttán. A rengeteg különböző márkájú és változatos 
megjelenésű farmer, az egyszerű kék, a kínai, a márkás, drága darabok, 
a sok ismeretlen angol hangzású márka (Wallsung, Jeans, River), a holland 
vagy angol bálás termékek, melyek külső megjelenésükben a kutatás szá
mára érdekesnek tűnhetnek, de legtöbbjükről turkálós illatán és kilós 
árán kívül semmit nem tudunk. Az egyre gyorsabban változó és visszatérő 
divat, a csak években mérhető különböző darabok egymás mellett élése 
szintén döntésre kényszerít: bekerüljön, vagy ne? Tanácstalanok vagyunk 
akkor is, amikor lelkes kollégánk a bolhapiacon a szakadó eső elől mene
külő árusok szándékosan otthagyott, földről árult, teherautónyi farmer
jé t hozza be a múzeumba.

A jelenkutatás problémái esetünkben is jelentkeztek: elvonatkoztatá- 
si nehézség a környezetünktől, a tárgytípus jövőjének előre nem látása, 
a belénk vésődött kultúrakutatás hagyományos felfogása, mely a múlt
ban gyökerező, ma már ritkaságszámba menő tárgyakat, jelenségeket 
gyűjti, az eltűnéstől féltve őket. Ezek a kérdések fokozottan jelentkeznek, 
ha a témának nincs gyűjtője, szakértője, ezért a folyamatos okulás és ki
művelődés párhuzamosan zajlik a gyűjtéssel.

Ki gondolta volna az 1950-es években, hogy a farmer ennyire fontos 
jelentéstartalmat hordozó tárggyá válik? A minket körülvevő tárgyakhoz 
hajlamosak vagyunk ráérősebben viszonyulni, gondolván, van belőlük 
bőségesen, és kevés figyelmet fordítunk arra a tényre, hogy felgyorsult vi
lágunkban e jelenségek gyorsan jönnek, és hamar el is tűnnek. Esetünkben 
például a régi Trapper farmerek beszerzése került jelentős erőfeszítésbe.

Hogyan viszonyuljunk a futószalagról lekerülő új darabokhoz? 
A teljesen új, a gyűjtemény és a kiállítás számára vásárolt darabok eseté
ben a tulajdonos hiánya miatt csak a divattal és a kereskedelemmel kap
csolatos vonatkozó információk állnak rendelkezésünkre. Gyűjtsünk 
ezekből is, vagy „várjuk meg", amíg bekerülnek a divat-viselet körforgá
sába, és rájuk rakódik bizonyos kulturális töltet? Ez utóbbi esetben újabb 
kérdések merülnek fel: meddig várjunk, hol húzzuk meg a határt? Ugyan
abból a ruhadarabból az újat és a használtat is begyűjtsük? A legmeg
győzőbb, de nem feltétlenül a legjobb megoldás a tárgy életének végig
kísérése lehet a vásárlástól a „levetkőzésig". Ez esetünkben a divat gyors 
változása ellenére még mindig időigényes, és a tulajdonos beavatását fel
tételezi.

Külön kell szólnunk az egyedi, művészek, iparművészek által készí
te tt ruhakölteményekről, melyeknek szerepük lehet a jövő divatjának fo r
málásában. A ma egyedinek számító darabok megjelenhetnek később 
a divat magas színpadán, majd módosult formában az egyszerű hétköz
napokban is, figyelmünket ezért ezek a darabok sem kerülhetik el. A far
mert praktikus volta mellett sokan divatossága miatt is viselik, ezért a ru
hadarab megjelenésében folyamatosan megújulni kényszerül. Gyorsan 
befogadja a nagy tömegben is megvalósítható újításokat (koptatás, 
gyöngyökkel való díszítés, roncsolás).

A gyűjteményi-gyűjtési terv megvalósulása a terepmunka során fo 
lyamatosan módosult, és maradéktalanul nem is teljesülhetett, mivel egy 
általános, hosszú távra szóló gyűjtési koncepciót fogalmazott meg. 
A gyűjtés a kiállítás megnyitásával nem zárult le, azóta is folyamatosan 
érkeznek újabb ruhadarabok.

A terepmunka során a kiállítási szempontok egyértelműen előtérbe 
kerültek, és a tárlat tematikai egységeinek megtöltésére célzott gyűjtés
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folyt. Tudatosan kerestük a látványosabb öltözeteket. A kiállított tárgyak 
pont a fent említett szempontok előtérbe kerülése miatt a farmerjelen
ség vázát körvonalazták, azt minél sokoldalúbban körbejárva. így egy-egy 
nehezebben beszerezhető típus esetén megelégedtünk egyetlen pél
dánnyal, és a hiányzókra összpontosítottunk. így például csupán egy 
rockzenészkabátot sikerült a kiállításra kölcsönözni, de ez a tárlat kontex
tusában sűrítette a bemutatni vágyott jelenséget. Könnyebben beszerez
hető nadrágok és öltözetek esetében viszont akár egy tucat is bekerült 
a gyűjteménybe, amelyek mindegyikét nem mutattuk be a kiállításban, 
viszont később a tudományos feldolgozás alapjául szolgálhatnak.

A kiállítási szempontoknak rendeltük alá a kölcsönkapott tárgyakat is, 
melyek aránya viszont viszonylag magas volt, főleg az egyedi, iparművé
szek, ruhatervezők által készített alkotások esetében. Ezek közül több ér
tékes darabot pályázati támogatással 2007-ben sikerült a gyűjtemény 
számára megvásárolni.

A gyűjtés módszerei alapjában véve nem tértek el a hagyományos 
módszerektől (kérdőív, interjú stb.), viszont a gyűjtés helyszíne, csatornái 
a témához alkalmazkodva módosultak.

Ebben egy már meglévő magángyűjtemény tárgyakkal és tapasztala
tokkal segítségünkre lehetett volna. Ennek hiányában a textiles szakmai 
körök segítségével sikerült országossá bővíteni a gyűjtőmunkát. A muze
ális intézmények gyűjteményeiben (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapes
ti Történeti Múzeum -  Kiscelli Múzeum) viszont csak néhány öltözetet, 
kiegészítőt sikerült fellelni.

A gyűjtés helyszínei a Kékfestő Múzeum (magánszemélyektől való 
átvétel esetén), továbbá gyártó cégek, bolhapiacok, turkálók és ruháza
ti üzletek, márkaboltok voltak. Az utóbbiak a viselési szokásokra vonat
kozólag viszonylag kevés adattal szolgáltak. Az üzletek és a márkaboltok 
a vásárlási szokásokról, az egyes márkák, típusok forgalmáról nyújtottak 
információt. Az utóbbi évek retrohangulata több régi márka újbóli gyár
tását eredményezte.

A magyar farmert ismét gyártani kezdte egy vállalkozó, aki korábban 
a régi Trapper gyártásánál is dolgozott, ezért az új Trapper az alapanya
got leszámítva megegyezik a klasszikus darabbal.

A gyűjtésre, kutatásra rendeíkezésre álló idő 
A teljes program időben mindössze két évet jelentett, melyben tervezési, 
gyűjtési, kivitelezési és értékelési fázisnak is helyet kellett szorítani. Ter
mészetesen ezek átfedésben vannak egymással, de mindegyiknek meg
volt a maga intenzív időszaka. A legkritikusabb a gyűjtés fázisa és a be
mutatás, melynek szigorúan szabott határidői voltak. Ennek magában

2. kép. Korok és divatok -  kiállítási részlet 
Zsidai Viktória felvétele

3. kép. Magyarországi farmergyártól -  kiállítási részlet 
Zsidai Viktória felvétele
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2 Gyarapodás: 350 darab, leltá
rozott 283 darab, három film, öt 
darab könyv, 170 fotó.

kellett foglalnia az előzetes feldolgozást is, ha ez teljes mértékben csak a 
kiállítás megnyitása után fejeződött be.

A gyűjtés időintervalluma bő egy évet te tt ki, ami hagyományos kiál
lításnál elfogadható terminus, viszont e teljesen friss témánál rövidnek 
bizonyult. El kellett fogadnunk azt a tényt, hogy a megnyitóra nem lesz 
teljes a skála. A gyűjtés beindulásának és kiteljesedésének is van egy mi
nimumideje, és még akkor sem biztos, hogy minden „elvárt" darabból si
kerül beszerezni egyet. A kiállítási anyag gyűjtését viszont időben le kel
lett zárni, hogy a bemutatást elő lehessen készíteni. Ennek ellenére volt 
olyan tárgy (nem kölcsönzött), mely a megnyitó előtt egy-két nappal ke
rült a múzeumba, és a forgatókönyvet ennek megfelelően kellett módo
sítani.

A bemutatott anyag kilencven százaléka 2006-ban, a kiállítást meg
előző hat hónapban került a múzeumba. A kölcsönkapott tárgyak, me
lyeket csak közvetlenül a kiállítás előtt kaptunk kézbe, külön kategóriát 
képviselnek. A kiállítás megtervezése és kivitelezése az anyag ismeretében 
a kitaposott mederben folyhatott.

„Az idő az mindig kevés" közhely most a szakmai felkészülés és ezzel 
összefüggésben az értékítélet kialakulásában helytálló megállapításnak 
bizonyult (pár hónap alatt senkiből nem válik a téma szakértője). Ha egy 
adott téma esetében egy teljesen fehér fo lto t szeretnénk felszámolni, ak
kor ezek a legfontosabb időt igénylő feladatok.

A bemutatás (ehetőségei
A felhalmozott anyagból szelektálva alig száz négyzetméternyi területen 
kellett bemutatnunk a farmer minél több vonatkozását a technológiától 
kezdve a művészi megnyilvánulásig. A látogatóbarát bemutatás és a kér
déskör nyitva hagyása tovább generálhatja a folyamatot, újabb felaján
lásokat, kiállítási lehetőségeket nyithat meg. Nem utolsó szempont, hogy 
az anyagot nem „fektetjük el” a raktárpolcokon, szinte az átadótól köz
vetlenül a vitrinbe kerül, még ha vitatni is lehet annak helyes csoporto
sítását. Ezért kiemelten fontos lenne, hogy a már kész kiállításnak vagy 
egy részének vándoroltatása után egy állandó kiállításban pihenjen, ami 
esetünkben a múzeum utcafronti bővülésével valósulhatna meg.

A feldolgozás-tárolás lehetőségei
A feldolgozás során alapvető problémát okozott annak a kérdésnek 
eldöntése, hogy létrehozzunk-e külön gyűjteményt. Erre azonban nem 
került sor, hanem a saját tárgyi gyűjteményünkben kapott helyet a far
merkollekció is, melyet a műszaki múzeumok által használt tárgyleltár
könyvben dolgoztunk fel. A leltárkönyvben szereplő mezők kitöltésével az

öltözetek, a kiegészítők és az egyéb tárgyak is megfelelően leírhatók, 
a számítógépes nyilvántartás pedig lehetővé teszi az egyszerű és gyors 
keresést is. Egyelőre furcsának tűnhet a kékfestő-nyomódúcok és -tex ti
lek között néhány száz farmer ruhadarab, de ez a szükségmegoldás is 
fontos, hogy a tárgyak valamilyen, ha jelenleg nem is a legkorszerűbb 
rendszerben a magyar állam nyilvántartott kulturális örökségét képezzék.

Általános és jellemző probléma volt a tárgy korának meghatározása, 
mely ilyen szűkebb időszakot felölelő kutatásnál évtizedes pontossággal 
nem elegendő. Kivételt jelentettek azok a tárgyak, ahol az eladó saját vagy 
családtagja használt darabjaitól vált meg, így a tárgy korára, használójára 
vonatkozóan némi támpontot sikerült szerezni. Utólag a divattörténet írá
sos forrásai (divatlapok, katalógusok) nyújthatnak majd támpontot a csak 
kevésbé pontosan datálható darabok kormeghatározásánál.

Ugyancsak problémát vetett fel a gyártás helyének homályba veszé- 
se, melyet a legtöbb darabnál még készítő ország szintjén sem ismerünk. 
Az általánosan ismert „Made in China" a farmeroknál nincs feltüntetve, 
ezért a csoportosításnál a márkaneveket érdemes figyelembe venni, per
sze a hamisított darabokkal nem számolva.

Az alapvető, leltározáshoz feltétlenül szükséges információkon túl a 
tárgy értékét azok a pluszinformációk adják, melyek a tárgynak és tulaj
donosának együttes történetéhez kapcsolhatók. Ez a pluszinformáció, 
amit a tulajdonostól, átadótól kapunk, a csoportosításhoz is szükséges le
het. Egy díszes darab beszédes a készítésre és a divatirányzatra vonatko
zóan, viszont a viselés szokásairól nem tudunk meg semmit. Egy látszó
lag egyszerű farmer mellé párosuló adatok a tárgynak egyből értéktöbb
letet kölcsönöznek. Viszonylag kis számban érkezett egyedi felajánlás 
azoktól a magánemberektől, akik valamilyen érzelmi szállal kötődnek a 
témához, és egy-egy tárgyat attól tettek tudományosan és bemutatás 
szempontjából is értékessé, hogy közölték a hozzá fűződő élményüket, 
történetüket. Például egy levágott gallérú farmerkabát története, melyet 
tulajdonosa nagyon szeretett, több évtizeden át folyamatosan hordott. 
A kabát gallérja annyira megkopott, hogy végül édesanyja levágta azt. 
Ezzel viszont a kabát teljesen elveszítette tulajdonosa számára értékét, és 
soha többé nem hordta. Ez a történet jól mutatja a tárgyak formai áta
lakítása és szimbolikus jelentése közötti kapcsolatot.

A farmer ruhadarabokat elkülönítve raktároztuk, a helyi adottságok
nak megfelelően, ami egyelőre átmeneti megoldásnak tekinthető.2 Beke
rült még több olyan tárgy is a múzeumba, amelyek még nem szerepelnek 
a nyilvántartásban; feldolgozásuk, szelektálásuk folyamatban van. 
Egyelőre kevés felajánlott tárgyat szűrtünk ki, mivel fontosnak tartjuk az 
átadókat, felajánlókat, akik értékes darabjuktól váltak meg. Nem minden
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esetben tudjuk eldönteni, hogy melyik tárgy bizonyul muzeális szem
pontból értékesnek, és melyik nem. így olyan darabokat is tárolunk -  a 
leltározott anyagtól elkülönítve melyek később esetleg nem kerülnek 
be a gyűjteménybe. Ezek nagy mennyiségben való raktározása is problé
ma. Átmeneti megoldás lehetne az időszakos tárolás, de erre a törvényi 
keretek nem adnak lehetőséget, továbbá nincs hozzá megfelelő tárolóka
pacitás.

A kiállítás fogadtatása, jövőbeli lehetőségek 
Tapasztalatok a 2006. november-2007. októberi időszakra vonatkozólag 
állnak rendelkezésünkre. A látogatószám alakulásában jellemző szezon
nem szezon kettősségben a kiállítás változást nem hozott. Ez egyértelmű
en a település földrajzi adottságával, az utazási, kulturális szokásokkal 
magyarázható, amihez még az is hozzájárult, hogy a város közlekedés
földrajzi helyzete két fontos vasútvonalának megszüntetésével tovább 
romlott. Ennek ellenére a kiállítás a „törzsközönségen'' kívül újabb láto
gatókat is vonzott, ezért a nyitva tartást öt hónappal meghosszabbítot
tuk. Ez a tendencia tovább erősítette bennünk azt a pár év alatt született 
meggyőződést, mely szerint vidéki múzeumnak több hónapig nyitva tar
tó kiállítást érdemes rendeznie. Eddigi időszaki kiállításaink magasabb lá
togatottsága a szezonnal esett egybe (május 1.-október 31.). A látogatót 
a kékfestőműhely vonzotta, és emellett az o tt éppen aktuális időszaki ki
állítást is megtekintette. A farmerkiállítás esetében viszont már érezhető 
ennek ellentéte is: megjelent egy olyan látogatói réteg, amely elsősorban 
a farmerkiállítás miatt érkezett a múzeumba, és emellett a kékfestőmű
helyt is megtekintette.

A kiállítás további helyszíneken való megjelenésével (Néprajzi Múze
um, Budapest; Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, Móra Ferenc Múzeum, 
Szeged) a téma nem merül feledésbe, és remélhetőleg egyre többen éb
rednek rá, hogy szekrényük alján van egy olyan ruhadarab, mely esetleg 
a gyűjteményt gyarapíthatja.

Zárszó
A formálódó és gyarapodó gyűjtemény sorsa a hivatalos önálló gyűjte
ménnyé válás lehet. Ez esetben a múzeum nevét is bővítenénk (Textil
múzeum Alapítvány Kékfestő Múzeum és Farmergyűjtemény), amihez 
egy folyamatosan bővülő állandó kiállítás létrehozása párosulhatna. Ez 
a muzeális intézmények palettáját is bővítené, valamint önálló turiszti
kai célpontot jelentene a város és a régió számára.

é r i  E D I N A :  F a r m e r k o l l e k c i ó

4. k é p . A farmer a rock szimbóluma -  kiállítási részlet 
Zsidai Viktória felvétele
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S E D L M A Y R  K R I S Z T I N A

A szerzetesek, éljenek bár a Himalája buddhista közösségeiben, Athosz 
hegyén vagy a Bakony rengetegében, a modern ember számára az el
vágyódást, a zajos városból való kivonulást jelképezik. Lakóhelyeik, a ko
lostorok többnyire vadregényes szépségű tájban épültek, hegytetőkön 
vagy völgyekben, tavak, folyók, de legalábbis patak partján. Táj és épí
te tt környezet kivételes összhangját őrzik a régi alapításúak, és példáz
zák a szándékot az újak. A kolostor szépsége a benne élők mindennapi 
öröme, büszkesége, öndefiníciójának fontos eleme. Az épület lehet 
gondosan karbantartott, fe lú jított, ilyeneket láthatunk Nyugat-Európa 
számos országában, és ilyen ma a pannonhalmi apátság is, de lehet v i
harvert, ahogyan azt Dél- és Kelet-Európábán megszoktuk. Akármilyen 
is az épület, a kolostorkert gondozottsága vagy vadsága mindig előhoz
za az édenkert asszociációját. A kolostori termékek magukba sűrítik a 
szerzetesi élet és az átesztétizált környezet jelentését: a világ zajától 
való eltávolodást, a „tiszta", a „természetközeli" fogalomkörét. A mo
dern kolostori élet megteremtése sehol sem egyszerű feladat, a min
dennapok, az élet megszervezése o tt is nehéz kérdéseket vet fel, ahol a 
tradíció nem szakadt meg. Sokszorosan így van ez az új alapítású kö
zösségekben. Az életforma archaikus hagyományokra épül, ezeknek szi
gorú követésére és viszonylag szabadabb értelmezésére is akad példa. 
A tradíciók őrzése és az új szokások létrehozása folyamatos szellemi 
munkát, ez irányú gondolkodást generál.

A szerzetesek élete egyszerre elvonulás és nyilvánosság is, hiszen a 
vendégjárás és így a testi-lelki készenlét hétköznapjaik és ünnepeik ré
sze. Az életforma mint alkotás gondolatköre, mely az elmúlt években
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elsősorban a Gesamtkunstwerk, a hazai tudományban pedig a gödöl
lőiek kapcsán vált ismertté, a szerzetesi élet értelmezésénél is hangsú
lyosan felmerül. Az új alapítású kolostorok története is kivonulástörté
net, kísérlet a szép, a teljes élet megteremtésére.

2004 nyarán jártam először a bakonybéli bencés monostorban. A táj 
és a kert szépsége feledtette az épület rossz állapotát, sokféle esetle
gességét, az o tt élők pedig egy ismeretlen, hihetetlenül érdekes világba 
engedtek belelátni. Hagyomány és újítás az életformában, kézműves
ség, tradicionális termelés, a monostor és a falu -  nem volt nehéz von
zó néprajzi témát látni mindebben. Bakonybél amúgy is jó  néprajzi 
helyszín, a fafeldolgozás máig élő gazdag hagyományával és a típuster
vek alapján épített ONCSA-házak sorával. Mindennél érdekesebbnek 
tűn t azonban a monostor önreprezentációja, azon kép megszerkeszté
se, melyet a szerzetesek a „világ" felé mutatni kívánnak. A kutatás és a 
kiállítás időpontja szerencsésen esett egybe a rendnek azzal a szándé
kával, hogy magát és életformáját a nagyközönséggel megismertesse. 
2005 őszén elkészült A  közvetítő, a magyarországi bencés világot be
mutató dokumentumfilm, Petényi Katalin és Kabay Barna megindítóan 
szép alkotása. A film , bár jócskán él a szerzetesekről va llo tt közhelyek
kel -  a kavargó levendulatengerben szilárdan álló ősi kolostor képe biz
tosan az -, vonzó, időtlen világot ábrázol, amelyben ember és termé
szet tökéletes harmóniát alkot. Pannonhalma ma határozottan nyit a 
világ felé. Amúgy is jelentős idegenforgalmát borturizmussal növeli, az 
elmúlt évben pedig az életformát bemutató ismeretterjesztő könyvet 
adott ki (VARGA 2006). A műfaj -  egyszerű, szép szövegekkel és hangú-
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latos fotókkal a szerzetesi életről és környezetről -  Nyugat-Európa ko
lostori ajándékboltjainak elmaradhatatlan árucikke. Kiállításunk bizo
nyos szempontból ugyancsak e sor része. A „megmutatkozás" a friss 
alapítású bakonybéli közösség számára is napirenden lévő kérdés volt. 
Korábban több felkérést elutasítottak, így nem engedték meg Szigethy 
Gábornak, hogy film et forgasson róluk, több fotósnak, többek között 
Asztalos Zoltánnak és Sánta Balázsnak, hogy néhány felvételnél többet 
készítsenek, igyekeztek távol tartani az újságírókat, és a Dunatáj Alapít
ványnak a kiállítás idejére befejezett film je is nehezen haladt. A Nem
zeti Múzeum felkérésére mégis igent mondtak, azzal a kikötéssel, hogy 
a fotóst maguk választhassák meg. A közösség élete mint jelenkori mú
zeumi téma természetesen több Ízben is szóba került, magyarázatra 
szorult, és sokáig homályos maradt előttük. Nem volt könnyű megér
tetni, mi is az, ami őket a műanyaggal, a farmerral és a balatoni zsák
mánnyal egy sorba helyezi. Igazán csak a nyíregyházi tanyakiállítást 
érezték rokon témának, s egyben olyannak is, amit meg szeretnének 
nézni. Míg a sorozat részévé nehezen váltak, magától értetődőnek ta r
to tták azt, hogy életükről és tevékenységükről bemutatás készüljön. Ma 
már tudjuk, hogy az általuk ismert német, osztrák és belga bencés mo
nostorokról készült filmek, kiadványok előttünk is törték az utat. Per
sze a mi feladatunk nem a közösség népszerűsítése volt, hanem az, 
hogy jellemző tárgyaikból a gyűjteményeinkbe hozzunk valamit, az éle
tüket pedig olyannak ábrázoljuk a múzeumban, amilyennek etnográ
fusszemmel láttuk, antropológusként éreztük. Ismerjük jól azt a kényes 
helyzetet, amikor a kutatás tárgya folyamatosan ellenőrzi a kutatót. 
Bakonybélben ez mindig nagy tapintattal, de egyértelműen történt. 
Részt vevő jelenlétünk alatt mégis viszonylag jó l megismerhettük 
a helyszínijeién voltunk zsolozsmákon és étkezéseken, kerti sétákon és 
a műhelyekben. Mi az, amit kérdeztünk, mi az, amit kutattunk? A szer
zetesekkel fo ly ta to tt beszélgetéseket több téma köré szerveztük, ezek 
közül a közösség életvitele, kapcsolata a faluval és a csaknem kétszáz 
éve megszakadt monasztikus hagyomány újrateremtése, értelmezése 
vo lt a legjelentősebb. Nem volt nehéz észrevenni, hogy valamennyiüket 
ez utóbbi foglalkoztatja leginkább, a beszélgetések is többnyire errefe
lé kanyarodtak. Hagytuk, mivel míg a hagyományos néprajzi kérdések
re többnyire elnagyolt válaszokat kaptunk, a monasztikus szerzetesség 
megújítása szinte bármikor folytatható beszélgetésfolyammá alakult 
közöttünk. A múlt, egy régen eltűnt életforma revitalizálása korunk 
egyik izgalmas, sokféle formában felbukkanó társadalmi jelensége. 
A bakonybéli közösség körében a felújított, újraélt, újraformált kultúre- 
lemek sokaságát figyelhettük meg. Az archaizálás átszínezi a bakonybéli

1 . k é p . Gyógynövény-aratás sarlóval a monostor kertjében 
Asztalos Zoltán felvétele
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1 Természetesen teret kell ad
nunk annak az álláspontnak, hogy 
a saját magunk által készített fo
tók pontosabb ábrázolást nyújtot
tak volna. A helyzetet azonban 
adottnak kellett vennünk, a válo
gatásba pedig -  a fotós neheztelé
sét is vállalva -  valóban nem en
gedtünk beleszólást.
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templomban a liturgiát, megjelenik a szerzetesi öltözékekben, a gazdál
kodásban, a közösségi helyiségek és a cellák berendezésében. A legap
róbb részlet megalkotása is tudatosan történik. Reményeink szerint az 
életformának ez a sajátossága megjelent a kiállításban, a gyűjteménye
inkben elhelyezett tárgyak pedig képesek lesznek ezt a jelentést őrizni, 
és más kontextusban is kifejezni.

A szerzetesi életforma alapeszménye az egyszerűség. Ennek köve
telménye a bakonybéli monostorban sokszor szembekerül a bencés igé
nyességgel és az aktivitással. A monostori gazdaság üzemeltetése, a lel
kipásztori szolgálat, a vendégek vagy éppen a mi kiállításunk a túlszer
vezett modern élet minden nehézségével szembesíti a szerzeteseket. 
Pannonhalma és a külföldi bencés kolostorok példája, vagyis a kivéte
lesen szép környezet és az olajozottan működő napirend biztosítása a 
kis létszámú, anyagi gondokkal küzdő közösséget a prioritások folya
matos mérlegelésére kényszeríti. Ez a választás, vagyis az élet lehetősé
gek szerinti alakítása vo lt bakonybéli megfigyeléseink egyik fontos 
szempontja. A dokumentálás ritkábban magnószalagra, gyakrabban 
jegyzetfüzetbe történt. Kérdőívet nem készítettünk, nem fényképez
tünk,1 és nem is filmeztünk, vagyis igyekeztünk inkább észrevétlenül f i 
gyelni. Az élmény, a tapasztalat, a monostor mikrovilágáról megszerzett 
tudás -  m int olyan sok gyűjtésnél -  ezúttal is szinte mellékesen gyűlt: 
tanulmány vagy részletesebb leírás nem készült belőle, a tárgyak kivá
lasztása, megvétele vagy kölcsönzése pedig ezt az ismeretet csak rész
ben feltételezte.

A kutatást az első perctől fogva meghatározta az a körülmény, hogy 
a témát kiállítás formájában dolgoztuk fel. Ez a szempont sokszor min
den mást felülírt, és bizonyára az intenzív „lefelé ásás" ellenében ha
to tt. Elatározottan izgalmas feladat volt viszont a téma kiállítássá való 
transzformálása, azzal a helyzettel nehezítve, hogy a Nemzeti Múzeum
ban csak az o tt értett, beszélt nyelven szólalhattunk meg. A jelenkort 
bemutató kiállítások hagyományos kavalkádja, installációs ötletbörzéje 
ezúttal szóba sem jöhetett. Elagyományos bemutatást képzeltünk: fo 
tókkal, vitrinbe zárt tárgyakkal és enteriőrökkel, fejhallgatón hallgatha
tó élettörténetekkel. A tárgyvásárlásra kapott összeget két részre osz
to ttuk: monostori termékeket és a szerzetesek életét bemutató fotóso
rozatot vásároltunk a múzeum számára. A kiválasztott témakörök a 
néprajzi vizsgálatok megszokott területei: gazdálkodás és kézművesség, 
lakóhely, viselet, étkezés, társadalmi kapcsolatok, szokások -  ünnepi rí
tusok. A rendelkezésünkre álló teret a munkatevékenység, valamint a 
személyes és közösségi lét gondolatköre mentén választottuk ketté. 
Igyekeztünk a látványt és a koncepciót egyaránt átláthatóvá tenni, nem
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riadva vissza némi didaxistól sem. (így került a növényszárító padlással 
szembe a feldolgozott gyógynövényeket bemutató vitrin, a nagycsü
törtöki liturgia képei az akkor használt lábmosó edények mellé vagy a 
műtárgymásolatok közvetlenül a műhellyel szembe.) A minél tágabb és 
színesebb ábrázolást az élet egészét lefedő fotósorozat biztosította. 
Asztalos Zoltán, az általuk ismert és megnevezett fotós több m int ö t
száz képet készített, több részletben heteket tö ltö tt a helyszínen. Igye
keztünk őt minél pontosabb tematikai utasításokkal ellátni, a hiányzó 
témaköröket időről időre pótoltatni. A válogatás közvetlenül a kiállítás 
e lőtt és alapvetően a kiállítás „érdekét" szem e lőtt tartva történt. A kép 
„szépségénél" így fontosabb szempont volt az ábrázolt téma, azok a fe l
vételek pedig, ahol a hagyomány és modernitás együttélése hangsúlyo
san megjelent, a biztos nyerők közé kerültek. Nemcsak a képek ké
szítőjét, hanem a jelenkori fotógyűjtemény kezelőjét is nehezen 
győztük meg arról, hogy a megvásárolt nyolcvan képből álló kollekció 
e sajátos szempont alapján álljon össze. Súlyos dilemmát okozott a fe
kete-fehér vagy színes felvételek kérdése is. A képek nagyítása, kerete
zése után be kellett ismernünk: azon álláspontunk, hogy színes sorozat 
fussa körül a termet, a tárlat egészét túlságosan harsánnyá, reklámízű
vé tette. (A korábban készült és a kiállítás lezárásaként bemutatott né
hány fekete-fehér kép alapján a szerzetesi élet egy másik olvasatát lá t
hattuk: a havas téli tájban a nehézségekkel dacoló, magányos ember 
jelent meg.) Persze a látogatók többségének nagyon tetszett a sok han
gulatos színes fotó. Cseppet sem bánták a közhelyeket, sőt a hajnali-al
konyati kert néha giccsbe forduló részletei e lőtt szívesen elméláztak. 
Nehéz ma megítélnünk, hogy a képek mennyire lesznek keresettek a fo 
tótárban. A téma iránt érdeklődő kutatók bizonyára megtalálják a so
rozatot. Ma Magyarországon a szerzetesekről való beszéd elején járunk, 
és tapasztalataink alapján joggal feltételezhetjük, hogy ez a diskurzus a 
jövőben folytatódik.

Míg a fényképtárban elhelyezett képek a lehető legjobb helyre ke
rültek, a jelenkori gyűjteményt, publikálásuk esetén pedig a múzeumot 
is gazdagítják, ezt korántsem mondhatjuk el a felvett hanganyagról. 
A Nemzeti Múzeum élettörténeteket jobbára csak írásos formában gyűjt, 
ezek egy része az iratgyűjteménybe, másik része az adattárba kerül. Ter
mészetesen ez utóbbi gyűjteményében mi is elhelyeztünk egy kazettát, 
mely a forgatókönyvvel, a kiállításról készült filmmel és a vezetővel együtt 
a kutatók rendelkezésére áll, de tudnunk kell, hogy a Nemzeti Múzeum 
adattára inkább megőrző-, mint kutatóhely. A látogatók a négy szerze
tesi portré mellett elhelyezett fejhallgatókon húszperces részleteket 
hallhattak az élettörténetekből. A műfaj, az interjúkészítés minden ne
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hézségét átéltük a felvétel napján Bakonybélben -  a technikai procedú
ra és az egymás után következő történetek irányítása és irányíthatatlan- 
sága a kiállítás legnehezebb szakmai feladata volt. Az elsődleges cél, 
hogy az arcokhoz hangok párosuljanak, persze így is megvalósult, a ven
dégek türelmesen és elmélyülten hallgatták a szövegeket.

A megvásárolt tárgyakról, a monostori termékekről részletesen szó 
lesz a következő írásban. Elöljáróban annyit, hogy a műtárgymásolatok, 
illetve az újrafogalmazott műtárgyak a kiállításban kettős szerepet 
kaptak: megjelentek a bakonybéli közösség egyedi termékeiként, és 
utaltak a Nemzeti Múzeum hagyományos kiállításaira, ahol a „középko
ri" tárgyakkal megtöltött, magyarázó szövegekkel e llá tott vitrinek ad
ják az alaphangot. (2007 nyarán ugyanebben a teremben a Tatárjárás 
című kiállítást nézhették meg látogatóink, ahol az általunk használt 
vitrinek „eredeti tárgyakkal" teltek meg.) Az eredeti-másolat-parafrázis 
hármasa a tárgyakkal és az életmód egészével kapcsolatban a kiállítás 
legfontosabb tudományos kérdése volt. Csak részben, mondhatnám, 
szőrmentén tudtunk erről beszélni, a nehéz elméleti probléma kifejté
sére csak egy tanulmánnyal e llá tott katalógus adhatott volna lehetősé
get. Abban mégis bíztunk, hogy a gondosan kiválasztott tárgyak és té
makörök, meg persze a viszonylag hosszú szövegek legalábbis a kérdést 
felteszik, megfogalmazzák. Viseletkutatóként önálló és izgalmas témá
nak tűn t számomra a szerzetesi ruhatár bakonybéli változata. Ennek 
megszerkesztése a Szent Mauríciusz Monostorban éppen olyan körülte
kintéssel történik, m int minden szellemi és fizikai tevékenység. A kiállí
táson három liturgikus öltözéküket, a kukullát, a szerzetesi albát és 
a habitust mutattuk be, míg mindennap; ruhadarabjaik közül a téli és 
nyári kapucnis zubbonyt, valamint ennek egészen egyedi, a hely szelle
mét maximálisan kifejező, farmerból készült változatát. Meggyőződé
sem, hogy ezeknek a tárgyaknak helyük volna a Nemzeti Múzeum tex
tiltárában, s bár a kiállítás költségvetésébe lem fért bele megvásárlásuk, 
ezúttal is bízhatunk a szerzetesek nagylelkűségében. Nézzük, milyenek 
ezek a különös, sokatmondó viseletdarabok!

A zsolozsmákon viselt fekete kukulla évszázadokon keresztül része 
volt a rendi ruhatárnak, a monasztikus szerzetesség betiltásával pedig 
hosszú időre feledésbe merült. Az ezredfordulón a bakonybéli szerzete
sek újították fel a benedeki Regula, illetve ábrázolások alapján. A rend
kívül bő, csuklyás lepelruha ókori előképek alapján készült; kifejezi a kö
zösség határozott archaizáló ízlését. A kukullát Pannonhalmán varrják, 
de csak a bakonybéli közösségben használatos. Finom, vékony gyapjú- 
szövetből készül, hosszú időre, talán egy egész szerzetesi életre szól. 
A bakonybéli monostorban, ahol az élet kétkezi munkával telik, jó szolgá-
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2 .  k é p . Domonkos atya cellája a monostorban 
Asztalos Zoltán felvétele



2 Ezúttal is köszönjük Berhidai 
Magdolna munkáját, aki a gyere
keknek szánt foglalkozásokat 
megtervezte, és a „herbáriumot” 
elkészítette, valamint Unger Eri
kának a többszöri lelkes és önzet
len közreműködést.

latot tesznek a rövid, csuklyás zubbonyok. A bencés körökben religiosó- 
nak nevezett ruhadarab szürke és fekete szövet, valamint világos lenvá
szonból készült változata is használatban van. A kertben és a műhelyek
ben leggyakrabban mégis a farmerből készült zubbonyban látjuk őket.

Látogatóink nagyon nagy százaléka já rt már a helyszínen, ismerte 
a szerzeteseket. A rácsodálkozás, a részletek beazonosítása a teremben 
folyamatosan érzékelhető volt. Kapcsolatba léptek a teremőrökkel, ami 
azért szült élénk diskurzust, mert a múzeum bakonybéli üdülőjében 
szinte minden munkatársunk megfordult, s így a helyszínről bármikor 
előadást rögtönözhetett. Mi pedig sohasem léphettünk be úgy a kiállí
tásra, hogy a látogatók el ne árasztottak volna kérdésekkel. Hogyan le
het odajutni, mikor lehet vásárolni a termékekből -  többnyire ezt tuda
kolták, de volt, aki más kolostorban szerzett élményét szerette volna 
megosztani velünk. A beszélgetés könnyedén és gyakran fordult át a bio
termelés és -táplálkozás témakörébe; megtapasztalhattuk, hogy első
sorban női látogatóinkat milyen szenvedélyesen érdekli ez a téma. Óriási 
sikere volt a monostori termékek vásárának és azoknak a gyerekfoglal
kozásoknak, ahol a gyógynövények voltak a középpontban. A teakészí
tés, a fűszervajkeverés vagy a lekvárkenés műveletébe bevont gyerekek 
a múzeumi környezetben úgy találkozhattak az életmód néhány ha
gyományos elemével, hogy az nem volt számukra ismeretlen és régies, 
„múzeumi". Ezek a foglalkozások számunkra is tanulságosak voltak, és 
megmutattak egy lehetséges utat a legifjabb látogatókhoz.2

A nem túl nagy, de nagyon zárt és alacsony kiállítótér jól őrizte az 
intimitást. A gyógynövények, elsősorban a levendula illata átjárta a he
lyiséget, Mohi Sándor bejátszott filmrészlete a duruzsoló szerzetesi be
széddel megfelelő hangi hátteret adott. Mindig jó  érzés volt beleolvas
ni a vendégkönyvbe, még ha a meleg szavak és kedves üzenetek jobbá
ra a szerzeteseknek szóltak is. Örömmel tapasztaltuk, hogy a közösség 
magáénak érezte a kiállítást, többször megnézték, vendégeket hoztak, 
látogatókat küldtek. Elszomorító vo lt viszont az értetlenség, amellyel 
kollégáink többsége fogadta a tárlatot. Miközben mi azzal küszköd
tünk, hogyan lehet egy teremben bemutatni a közösség életét és szer
teágazó tevékenységét, munkatársaink a témát túl kicsinek, szűknek 
érezték. Bár a monostori termékek iránt sokan lelkesedtek közülük, és 
többnyire kedvesnek találták a vezetőt, a programokat -  a kortárs tá r
sadalmi jelenség múzeumi bemutatását végső soron nem érezték a 
helyhez méltónak. Ezen pedig még a kiállítás középpontjában elhelye
zett, kivételesen értékes műtárgy, a Szent Mauríciusz Monostor 1086- 
ból származó inventáriuma sem segített. Sőt, az a furcsa dolog történt, 
hogy ennek eredetisége, különlegessége és értéke is relativizálódott.
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2006 „Bárki vagy, aki a meny- 
nyei hazába igyekszel...”. Másfél 
évezredes életforma Pannonhal
ma monostorában. Pannonhalma, 
Bencés Kiadó.



P E T E R D I  V E R A

„Szavak nélkül ezek a tárgyak fokozatosan képesek kapcsolatot 
teremteni a látható és a láthatatlan világ között, Isten és ember 
között, és olyan emberek között is, akik egymást nem ismerik." 
(Vásárhelyi Anzelm, Bakonybél, 2006. október 18.)

„A bencés nem rend, hanem rendetlenség" -  idézi Notker Wolf prímás 
apát1 meghökkentő megállapítását annak egyik közelmúltbeli beszédéből 
Baán Izsák, azaz Izsák testvér a Kert a falak mögött című kiállítás egyik 
kísérőrendezvényeként a Nemzeti Múzeumban elhangzott előadása ele
jén,2 utalva a Bencés Konföderációt alkotó kongregációk sokszínűségére. 
Előadását a kiállítás rendezőinek felkérésére tartotta meg. Témáját is mi 
„kényszerítettük ki", kérve, hogy az a bencés monostorok jelenéről és 
jövőjéről szóljon, igazodva a tárlat abszolút „jelenkorosságához". A Ma- 
Dok-program Kiállítási dominó 2006-> című sorozatának nemzeti múze
umbeli változata ugyanis maradéktalanul teljesítette a jelenkutatási prog
ramnak azt az elvárását, hogy az anyag a mai magyar társadalom valamely 
jelenségét reprezentálja. Ezen belül ugyanakkor „sikerült" egy, a hagyomá
nyos társadalmi kategóriák között igencsak sajátosnak, marginálisnak te
kinthető, de létező életformát és társadalmi csoportot bemutatnunk.

Arra vállalkoztunk, hogy egy, a mai Magyarországon élő, monaszti- 
kus szerzetesi hagyományokon nyugvó szerzetesrend -  az átlagember 
számára titokzatos/izgalmas, mert ismeretlen s még a keresztény fele
kezeti rendszeren belül is sajátos -  életét múzeumi eszközökkel megje
lenítsük. Több szempontból is fontosnak tarto ttuk ezt az életformát és 
mentalitást láttatni -  az előző tanulmány veszi sorra ezeket a szempon

tokat -, hiszen ma már az sem közismert, hogy egyáltalán élhető jelen
leg is nálunk a külvilág számára valóban csak bizonyos korlátok közt 
megmutatkozó szerzetesi életforma, léteznek „igazi" szerzetesek, így 
életük önmagában is korjelenség, kuriózum.

Mindehhez először tradíciók alkotta és szabályozta belső világukat, 
„előtörténetüket" kellett megismernünk, majd azt, hogy miként képe
sek mindezzel integrálódni a mához, posztmodern társadalmunkhoz. 
Izsák testvér előadása jól összefoglalta ezeket a tényezőket, ezért it t  az 
ö szövegét hívom többször is segítségül az áttekintéshez.

Ahogy reméltük, az előadás is megerösítette/kiegészítette a tárgy
gyűjtés, a terepmunka, a diskurzusok, az interjúk, azaz a kiállítás-előké
szítés során „a bencés világról" szerzett tapasztalatainkat. A megisme
rés folyamatában már korán körvonalazódott előttünk -  s ez volt a leg
fontosabb tapasztalat számunkra -, hogy inkább egy tárgyakkal jól 
megjeleníthető korszakos „jelenségkép" megrajzolására kell vállalkoz
nunk, m int egyszerű „pillanatképre". Ebben a világban, a bencés rend 
jelenében is sajátos dimenziói vannak az időnek, egészen mások, mint 
hétköznapi világunkban. Az időfogalom esetükben inkább egyfajta 
időkön átívelő folyamatosságot, állandóságot jelent, s megidézést, 
absztrakciókat: saját belső időt, kitörést az idő fogságából, amelynél az 
Istenre figyelés a fő rendezőelv, ugyanakkor folytonos, állandó erkölcsi
hitbeli revízió alatt ta rto tt megújulást.

Térértelmezésük jellegzetességeit sem lehetett figyelmen kívül 
hagyni: egyfelől mozgás- és tevékenységi terüket kijelöli-meghatároz- 
za a helyhez kötöttség rendszabálya, másrészt elméleti és gyakorlati

1 A Bencés Konföderáció élén 
álló jelenlegi apát, aki egyben
a Szent Anzelm Apátság (Róma) 
apátja is. A konföderációt 1893- 
ban hozták létre azzal a céllal, 
hogy a világ Szent Benedek-rend 
szerzeteseit összefogja.

2 A 2006. december 16-án 
megtartott előadás azóta megje
lent a bakonybéli Szent Mauríci- 
usz Monostor Vásárhelyi Anzelm 
szerkesztette periodikájában is,
a B o ro s ty á n - K ú tb a n : Baán 2006.
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3 Czeslaw Milos egyik Thomas 
Mertonhoz írott leveléből idézi 
Baán 2006: 41.

4 1. Isten elsősége. 2. A köz
ponttól távoli élet. 3. Közösségi 
élet. 4. Csend. 5. A tudás szere- 
tete. 6. Munka. 7. Vendégszere
tet. 8. A művészet szeretete. 9. 
Nevelés. 10. Az Egyház Misztériu
ma (Baán 2006: 38-41).

5 A rendelkezésre álló összeg 
megosztásáról az előző dolgozat
ban esett szó.

6 A kínálatuk folyton bővül és 
változik.

7 „[...] mert akkor igazi szerze
tesek, ha saját kezük munkájából 
élnek” (Regula 48, 8 2005: 78).

8 Vásárhelyi Anzelm a vele ké
szített interj'ban ezt többek között 
így fogalmazta meg: „[...] a te
remtett világ és a születő világ 
iránti tiszteletünket hordozza, [...] 
ezzel megtisztelem természetesen 
a felebarátaimat is és önmagamat 
is, és azt az anyagot [...] amit a 
kezembe veszek, ami a figyelmes
ségem révén átformálódik"
(2006. október 18.). (Ekkor vet
tük fel mind a négy testvérrel val
lomásaikat életükről, szerzetessé 
válásukról.)

(nem csak) térbeliség feletti rendi univerzalitással rendelkeznek, bele
értve olyan szimbolikus tereket is, mint a monostorok kertjei. Ezeket a 
szempontokat ta rto ttuk elsősorban szem e lőtt a tárgyak kontextusba 
helyezésekor a kiállításon.

Az is nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy ugyanazok a rend jelené
re vonatkozó és jövőjére is kiható alapkérdések, m int amik a történeti 
és néprajzi jelenkutatás diskurzusainak alapproblémái: egység és sokfé
leség, hagyomány és nyitottság (modernitás) viszonya, egymásra épülé
se. Baán Izsák áttekintésében a rend egységét Szent Benedek másfél 
ezer éves Regulája és a monasztikus értékek biztosítják, a lokális és 
nemzeti sajátosságok adta sokféleséget pedig a különböző kultúrákban 
élő szerzeteseknek a mindenkori jelen kihívásaira adott válaszai jelen
tik. A hagyomány és a nyitottság jelen idejű egymásmellettiségének 
megfelelő arányítása, egyensúlyban tartása, minőségének jellege egye
nesen fennmaradásuk kulcsa. Mindezekből a legutóbbi a legfontosabb. 
Úgy tartják, hogy csak tradícióik kritériumait szem e lőtt tartva reagál
hatnak (akarnak is reagálni) a ma jelenségeire, vagy integrálva, vagy el
utasítva azokat, de sohasem idomulva a korszellemhez, ami nem más, 
m int „az egyén leikébe ü ltetett társadalom".3 A fenti „szűrőkön” fenn
maradó tiszta, világos, pozitív értékek (stabil közösség, lelkiség, alázat, 
csend, természetközeliség, tempós életvitel, manuális tevékenységek 
becsülete stb.) képviselete és közvetítése az, ami hitük szerint a bencés 
szerzetesség mondanivalója a világ számára. Ezt a pozitív gondolatisá
got akartuk közvetíteni a kiállításunkkal, egyfajta m intát a ma zilált 
életű embere számára, egy élhető s egyre inkább vágyott életformát, 
amely a bencés szerzetesek válasza a jelenkori életvariációkra. A kiállí
tás ezt hagyományos módon tárgyegyüttesekkel, enteriőrökkel, kiegé
szítő technikával jelenítette meg, mellőzve a rend és a monostor -  
egyébként alaposan tanulmányozott, a kiállításba sokféle módon „beé
pített" -  történetének tételes bemutatását.

A bencés szerzetesi eszmeiség és kultúra világi terjesztésének „bejá
ratott" módjai vannak világszerte, s életmódjukból eredően adottak a 
terjesztői is: a monostorlátogató vendégek, barátok, a rendbe betago
lódni kívánó fiatalok, a helybeli közösség -  legközvetlenebbül munka- 
vállalóként jelen lévő -  tagjai. Ennek a kultúrának néhány jellemzőjét 
úgy sorolja fel Izsák testvér, „m int a hagyományban gyökerező bencés 
élet »kínálatát« a mai társadalom felé" (BAÁN 2006: 38). Tízpontos 
szempontrendszerében4 nem nehéz felfedezni a Regula előírásait s an
nak három tevékenységi kör köré szerveződő, manapság jogosultságá
ban újra aktuálisan megerősített alapelveit, melyeket egy hangsúlyai
ban átrendezett, a bencés lelkiséget teljeskörűen kifejező jelszó fog
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össze: Lege, ora et labora! Ebből a bakonybéli szerzeteseink szigorúan 
azonos feltételek mellett zajló életét is behatároló hármas egységből: 
a szent iratok elemző olvasása, imádság, munka -  számunkra mint 
tárgy-előállító kategória, ez utóbbi vizsgálata különösen fontossá vált, 
nemcsak tárgygyarapítási és kiállítási szempontból, hanem azért is, 
mert a szerzetesi hagyományok ezen kézműves-tevékenységének tá r
gyiasult formáival, a szerzetesek által e lőállított monostori termékekkel 
és gyűjtésükkel a szakma eddig nem foglalkozott.

Fel kellett tehát mérnünk, hogy mi a munkának, illetve eredményé
nek, a tárgyaknak a szerepe a bencés kultúrában és annak terjesztésében 
-  általában s a bakonybéliben speciálisan. Foglalkoztunk a monostori 
termék fogalmával, annak megjelenési formáival a béli monostorban és 
a monostor kereskedelmi kínálatában. Szembesülnünk kellett azzal, 
hogy gyűjteményeinkbe az anyagiak függvényében5 csak egy -  bár na
gyon körültekintően szelektált, s a jelenlegi kínálatot tulajdonképpen 
megfelelően reprezentáló,6 a maga módján mégiscsak komplett -  válo
gatás kerülhetett. A teljes kínálatot -  a monostortól kölcsönzött anyag 
segítségével -  kizárólag a kiállításon tudtuk bemutatni.

Tárgyaink kontextusba helyezése, a tárgyak paraméterének megha
tározása alapvetően a szerzetesi munka, munkavégzés jellegének meg
ismerésével történhetett. A monasztikus kultúrában a munka mindig 
kétkezi munkát7 jelent. Ez lehet bármi, ami nem akadályozza, inkább 
segíti a szerzetest az ima és a lectio divina végzésében, olyan tevékeny
ség, amely bármikor abbahagyható, hogy részt vehessenek a kötelező 
közösségi alkalmakon. Jellemzi, hogy ideje szabott (délelőtt és kora dél
után), mint bármely más elfoglaltságuknak, s térbelileg is behatárolt: a 
monostoron belül végezhetőnek kell lennie. A Regula előírása szerint a 
munka érték, hiszen az önállóságra törekvő monostorok anyagi függet
lenségének alapja. Mindemellett szociális hasznosság és szent jelleg je l
lemzi: Isten dicsőségét szolgálja, Isten mindenkori, mindenben való je
lenlétéről beszél. Ez a munka Regula szerinti lelki dimenziója. Emiatt 
mindig minőségi termékek előállítására kell törekedni, tökéletességre, 
gondosságra, csendes, jókedvű munkavégzésre.8 A múzeumba került 
anyag összetétele, jellege, színvonala alapján megállapíthattuk, hogy 
nemcsak törekednek ezen szempontok szerint alkotni, hanem meg is 
valósítják azt. Kézművesproduktumaik korlátozott számban készülnek, 
bizonyos vonatkozásban szezonálisak, igényesek, egyediek, kiváló 
minőségűek, sőt csomagolásuk formatervezett, a rajtuk emblémaként 
alkalmazott szimbólumok fontos egyházi jelképek. Mindenben gyökeres 
ellentétei a fogyasztói társadalom tömegkínálatának. M int monostori 
termékeknek további sajátosságuk, hogy bár sajátos munkatevékenysé



gek személyes produktumai, néprajzi értelemben véve mégis egy magát 
így is megmutatni vágyó közösséget képviselnek, és mint nem szemé
lyesített készítményeket bocsátják őket áruba. Társadalomtörténeti 
szempontból viszont mindenképpen egyedi gyártmányoknak minősül
nek, ahogy az gyűjteményi integrálódásuknál is megnyilvánul.

Nem hagyhattuk figyelmen kívül azt sem, hogy a monostori termék 
a mai magyar társadalomban új fogalomnak minősül, hiszen az 1950. évi 
szekularizáció miatt megszakadt ezen termékek kontinuitása, sőt némi 
fogalommódosulással is számolnunk kell. Klasszikus termékcsoportjuk -  
a fűszer- és gyógynövények s a belőlük készített gyógyító-, szépítő- és 
élelmiszerek -  sikerében például közrejátszik képzettársításuk a ma em
berének tudatában napjaink biogazdálkodásával, a természetes alap
anyagokhoz való vonzódással, holott eredetileg az ősi ismereteken ala
puló gyógynövénygyűjtés és -termesztés a monostorok hagyományos 
tevékenysége volt (gyógynövénykertjeik történetileg fogalomszámba 
mentek, a tudatos arculatteremtés részeként), a természetközeliség, a 
harmónia és a csend spirituális megalapozottságával.

Ez a termékcsoport alkotta a gyűjteményeinkbe került monostori 
termékek első tárgycsoportját, hiszen tárgytémaköreinket egyértelmű
en a testvérek szabad munkaválasztásának eredménye szabta meg. 
Sajátos disszonanciát figyelhetünk meg a gyógynövények alkotta 
tárgyegyüttesbe tartozó termékeknél: egyik csoportjuk, a termesztett 
kerti növények körüli tevékenykedés tökéletesen megfelel a Regula 
helyhezkötöttségi előírásának, míg a gyógynövénygyűjtés -  kihasznál
va a közvetlen környezet, a Bakony adta természetes adottságokat -  
tulajdonképpen ellenkezik vele. Ez azonban a testvéreknek nem okoz 
problémát, mivel -  hacsak lehet -  munkatársaikkal végeztetik.

A hasznosítás szempontjából három termékféleségre oszlik ez a 
tárgycsoport: szárított, tasakolt gyógy-, valamint fűszernövényekre 
meg a műanyag tégelyekbe, különböző üvegedényekbe zárt növényi 
alapanyag-feldolgozásokra.

A monostori termékeknek ez az egyetlen egysége, amelynek előállí
tásában mind a négy testvér részt vesz azokon a külsős munkatársakon 
kívül is, akiket a faluból fogadnak fel fizetett segítségül. Bizonyos szá
mú (szak)alkalmazott minden tevékenységfajtában részt vesz, de itt  
a legtöbb: a gyógynövénygyűjtést és a csomagolást szinte teljesen ők 
végzik, s persze a göngyölegeket sem a szerzetesek készítik, a címkéket 
is szakemberekkel terveztetik rájuk. Ilyen értelemben ennél a termék- 
csoportnál a tárgyalkotás kollektív jellege erősödik fel.

A kerthez kötődő munkálatokat m int általános érvényűeket a bio
lógus végzettségű perjel, Domonkos atya koordinálja, de szerzetesi vá-
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1 . k é p . Bakonybéli monostori termékek 
Kardos Judit felvétele

2. k é p . Anzelm testvér műtárgymásoló műhelyében 
T. Asztalos Zoltán felvétele



9 Több nincs is, mert a könyv
kötőmesterséget kitanult Izsák 
testvér ezekben az években Ró
mában, a Szent Anzelm Kollégi
umban tanul, a kerámikusmester- 
séget elsajátító Adalbert atyát pe
dig jelenleg mással bízták meg: ő 
az ajándékboltjuk működtetője, a 
vásárokon termékeik árusítója, és 
Domonkos atyával együtt ő látja el 
a falu plébánosi teendőit is. Vi
szont régebben készített szép kék 
bögréivel terítenek reggel-este a 
monostorban, s kiállításunk ebéd
lőasztalát is ezekkel az edények
kel „öltöztettük fel” .

10 Anzelm testvér önelnevezése 
erre a tevékenységre: újraalkotás, 
ahol az alkotáson, teremtésen van 
a hangsúly, ahogy a szerzetesi 
munka a Regula szerint is a te
remtésben való részvétel egyik 
formája.

11 Maradéktalanul csak a gipsz 
és kőagyag másolati darabokat ké
szíti műhelyében Anzelm testvér.
A fémtárgyak esetében a szerzetes 
csak az utolsó munkafázist végzi
a külsős öntőmesterek által már 
előformált darabokon, igaz, a leg
meghatározóbb, végső formát adó 
finom, aprólékos kézi díszítést. 
Műhelye ennek megfelelően csak 
az erre alkalmas eszközökkel és 
munkafelületekkel van felszerelve.

12 „[...] azt a keresztet, ame
lyet én somogykéthelyi keresztnek 
nevezek, [...] Péri Józseftől kap
tam ajándékba, azt sokfelé az or
szágban bakonybéli keresztnek 
nevezik [...] valamiképpen ennek 
a műhelynek, ennek a monostor
nak az azonosítójele. Segíti az 
embereket abban, hogy meg tud
ják különböztetni a szépet, és 
meg is találják a szépet, amiért 
hajlandók pénzt is fizetni.”
(2006. október 18.)

lasztott mestersége a gyertya készítés is. Jól felszerelt manufaktúrájá
ban egy asszony közreműködésével m ártott és ön tö tt gyertyákat, mé
cseseket készít. Érdekes és tanulságos volt személyesen is látni ezt a he
lyiséget. A jellegtelen, 1970-es évek táján készült melléképületben a 
„profi" felszerelések (gyertyamártó keret stb.) közt az asztalokon a mai 
háztartások eszközeinek leleményes felhasználását csodálhattuk meg: 
például a gyertya kanócát hústű tartotta, a festékeket piros zománcos 
fazekakban keverték ki, amelyek hol ilyen, hol olyan színárnyalatúra si
kerednek...

A második tárgycsoportként meghatározható gyertya jellegzetes, 
állandó termékük, jövedelmük egyik fontos forrása, s nem mellékesen 
hétköznapi és ünnepi szertartásaik nélkülözhetetlen kultikus kelléke is. 
Hagyományos technikával, sokféle -  de szokványos -  méretben előállí
to tt gyertyáiknak határozottan van valami össze nem téveszthető béli 
jellegük, valami lelkiségük -  s it t  nem az általuk alkalmazott rátétes dí
szítésre, a termékbővítési szándékkal újabban gyártott, a pannonhalmi 
apátság képével díszített domborműves gyertyákra gondolok csak -, 
amely átsugárzik a gondosan, igényesen előállított-csomagolt darabo
kon, s ami racionálisan nehezen magyarázható.

A „legműtárgyszerűbb", egyben a legtöbb vitát kiváltó tárgyegyüttes, 
sorban a harmadik,9 a műtárgymásolatoknak aposztrofált csoport.10 Mind
egyik termékük magán hordozza a kötődést a szakrális-monasztikus ha
gyományokhoz, a visszanyúlás igényét a fenntartani-átmenteni kívánt 
kulturális emlékezet jegyében, de az Anzelm testvér nevével fémjelzett 
keresztek és egyéb másolatok a legtipikusabban, leghangsúlyosabban. 
Készítőjük11 tudatosan és körültekintően archaizál, többféle módon is, 
meghatározva ezzel tárgyai arculatát, azok társadalmon belüli szerepét 
is. Tetten érhető ez mindjárt a másolatkészítésre kiszemelt tárgyak gon
dos megválasztásánál, ami Anzelm testvérnél együtt jár előtanulmányok 
végzésével, hazai és külföldi múzeumok, egyházi gyűjtemények és temp
lomok, valamint kortárs művészek anyagának feltérképezésével, sőt némi 
„csemegézéssel" a keleti bazárok kínálatából. Vallja, hogy a szerzetesi 
munkának mentális szerepe is van. A feltárás eredménye csaknem kétezer 
év keresztény művészetéből (dominánsan a középkor keresztény kultúrá
jából) kiemelt szép és értékes tárgyak sorozata, köztük mai szobrászok le
tisztult formavilágú kisplasztikái is -  főleg keresztek, de egyéb szakrális 
jelképrendszerű darabok is. Az archaizáló reprodukálás célját ő maga fo 
galmazta meg legegzaktabban a vele készített interjúban:

„Hogy miért vonzanak a múzeumi műtárgyak [...] Azért, mert a ke
resztény közösségekben nincsenek tiszta képek [...] az elmúlt száz év
ben legfőképpen a katolikus egyházban a giccstermelés oly mértékben

torzította Istennek a képét [...], hogy már-már istenkáromlás. És a mú
zeumokban, magángyűjteményekben megmaradt értékes műalkotások 
[...] kínálják magukat, hogy ha ezekről lehet másolatokat készíteni, az 
valódi alternatívája lehet az Istenről való beszédnek, szavak nélkül, és 
mégis olyan szimbólumokat kézbe adva, amelyek segítik a kortársainkat 
abban, hogy istenes életet éljenek. [...] Száz-egynéhány keresztábrázo
lás van, és ez a számos minta arra is megtanított, hogy lássam a keresz
tény kultúráknak az asszimiláló, integráló erejét is." (2006. október 18.)

Mondanivalójának három elemét emelhetjük ki: a kulturális misz- 
szió vállalását, a tárgyak jelen idejűvé tételét (amelynek fontos része a 
keleti kereszténység gazdag szentábrázolás-kultúrájának megismerte- 
tése/megidézése is), az esztétikum mint viszonyrendszer fontosságát 
(ami szép, az a hiteles), végül az idő- és térfelettiségében egyetemes ke
resztény kézművesség értékállóságát.

A tárgyak kontextusát vizsgáló muzeológus szempontjából további 
figyelemre méltó nézete is van a béli monostori termékek előállításá
nak, amit a műtárgymásolatok kapcsán Anzelm testvér mondott ki:12 
forgalmazott árucikkekként készítményeik nem egyszerűen monostori 
termékek, hanem a bakonybéli monostor termékei (lokális kollektivi
tás), s mint ilyenek az itteni közösség, áttételesen a bencések ízlésfor
máló szándékát és tehetségét közvetítik.

Anzelm testvérnél a műtárgymásolatok archaizálásának van még 
egy sajátos módja: a szakrális tárgyak eredeti szerepkörbe való vissza- 
emelésének javaslata a katolikus liturgia számára. A körmeneti keresztek 
és a crux gemmaták ilyen szándékú felkínálására gondolunk, illetve a 
hagyományos juhászbotokéra főpapi pásztorbotként, a népi kultúra 
egyfajta közelítéseként a keresztény kultúrához. Ez lényeges mögöttes 
jelentéstartalma ennek a munkának.

A múltidézés további formája a tárgycsoporton belül többek között 
néhány templomunk kiemelt, emblematikus részleteinek kicsinyített 
másolata vagy a helybeli emlékérmek, hiteles helyi pecsétek, padlótég
lák reprodukálása, a lokális hagyományok fenntartásának igényével. 
Megint csak más okai vannak a műtárgyak használati és dísztárgyakká 
transzformálásának (kitűzők, kulcstartók stb.). Ez inkább a népszerűsí
tést szolgálja, s alacsony árfekvésük miatt a jobb eladhatóságot.

Most, hogy már tisztáztuk a műtárgymásolatok „keletkezéstörténe
tét", felmerül még egy kérdés: miként határozható meg ez a munkate
vékenység? Ismerjük Vásárhelyi Anzelm válaszát: alkotás. De ki it t  az al
kotó valójában? Népművészet ez, kortárs vagy netán iparművészet? 
Nem adható egyértelmű válasz. Láttuk: semmi mással, csak saját magá
val összevethető kategória ez, egyfajta szerzetesi munka, más, m int a
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többi. Ebben az esetben az alkotó egy sajátos szakrális kultúra elköte
lezettje, feloldódik abban, s így egyénileg nehezen „felgyűjthető" (talán 
az interjúk segítettek ebben). Még annyit kell hozzátennünk, hogy bár 
legszorosabb kapcsolatunk a velünk összekötőként is együttműködő 
Anzelm testvérrel volt, aki minden munkafázisban őszinte érdeklődés
sel, időnként irányító elképzelésekkel vett részt, munkánkat állandó 
kontroll a latt tartva, mégis róla tudtuk meg emberileg a legkevesebbet, 
ilyen értelemben ö engedett legkevésbé közel magához.

A termékek szabott, mesterségek meghatározta, témakörök szerin
ti kategorizálása nem volt maradéktalanul érvényesíthető műtárgyak
ként való besorolásukkor múzeumunk adott gyűjteményrendszerébe, 
de majdnem. Két gyűjtemény jöhetett ugyanis szóba a funkcionálisan 
igen vegyes összetételű anyag befogadásakor, mégpedig a Történeti Tár 
legújabb kori gyűjteményei, szorosabban véve az úgynevezett életmód
gyűjtemények között, az üveg- és kerámiagyűjtemény, valamint a ve
gyes használati és háztartási eszközök gyűjteménye. A szétválasztás 
egyetlen kritériuma az üveg és kerámia alapanyagú tárgyak elkülöníté
se volt, a többi mind „belefért" a háztartási gyűjteménybe. Ezek a gyűj
temények (másik két gyűjteménnyel együtt) erőteljes társadalomtörté
neti meghatározottságuk következtében igen szorosan összefüggnek 
egymással, kezelőjük is azonos (a jelen sorok írója).

A fogyasztás-reprezentáció-árucikk hármas dimenzióját képviselő 
bakonybéli tárgyegyüttes, amely adott pillanatot reprezentálva mint 
tudatos területbővítésként gyű jtö tt egység komplett egésznek tekint
hető, minden szempontból jól illeszkedik a két gyűjtemény meglévő 
tárgyösszetételéhez. (Gyűjteményképzésre már csak az anyag viszony
lag kis mennyisége'3 m iatt sem volt szükség.) Jól integrálódik annak 
ellenére is, hogy eddig műtárgymásolatokat nem tartalmaztak gyűjte
ményeink, de éppen gyűjtésük vázolt adatoltsága, tudományos mód
szertani megalapozottsága igazolja új kategóriakénti megjelenésüket. 
Fűszerek, lekvárok, szörpök, kenőcsök, gyertyák mint háztartások, ha
gyatékok, gyűjtések legújabb kori hozadékai, árucikkenként is, akár ere
deti csomagolásban, akár csak göngyölegként, eddig is bőven kerültek 
be a múzeumba. Gyűjteményi kereteink ugyanis néprajzi, társadalom- 
történeti módszerű gyűjtési szempontjainknak megfelelően rugalmasak: 
a múzeumi tárgy fogalma a korszakos jelenségek függvényében tágabb, 
de követni kell a tárgykínálat gyorsabb változását is. Az ilyen típusú -  
recens -  anyag a maga sokszínűségében azután képet adhat többféle 
társadalmi valóságról és magáról a folyamatról is.

A múzeum egészét tekintve azonban más a helyzet a jelen kori 
anyag megítélését illetően. A műtárgymásolatok bekerülése kényes kér-
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3. kép. A bakonybéli monostor egyik griffmadaras középkori padlótéglájának
műtárgymásolata
Kardos Judit felvétele

13 A rendelkezésre álló 
350 000 forintból ötvenhárom 
műtárgymásolatot és nyolcvanegy 
egyéb terméket tudtunk megvenni.
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14 A legújabb kori tárgyak meg
ítélése általánosan is ellentmon
dásos múzeumunk különböző kor
szakokat sokféle szakterületen ku
tató muzeológusai körében. Ebben 
az esetben is felmerült, hogy a 
monostori termékeket bárki azon
nal megveheti a szerzetesek bolt
jában, miért kell akkor begyűjteni 
őket? Válaszunk: mert ez a mi 
korszakunk és szakterületünk, 
a munkánk, amely terület szintén 
a teljes kulturális entitás, a teljes 
társadalmi folyamat része.

15Assmann 1999: 53. Lásd 
még ehhez Wilhelm 2002: 
324-325.

16 2007 júniusa és októbere 
között Majkon, a kamalduli reme
teség műemléki épületegyüttesé
nek egyik kiállítótermében volt 
látható a kiállítás.

17 A padlástér-imitáció szerke
zeti megtervezését, felállítását fel
kérésünkre a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum munkatársa, Molnár Mik
lós vállalta. Ők adták a tetőszerke
zet faanyagát is, hiszen a működő 
épület eredeti gerendáit nem tud
tuk elhozni a monostorból.

18 Vásárhelyi Anzelm „múzeu
mi műhelyéhez” , amelynek erede
tijé t szinte maradéktalanul kiürí
tettük a kiállítás időtartamára, 
több személyes ajándéktárgyát is 
kölcsönkaptunk, mert azok szer
ves részei a műhelyfalat díszítő, 
általa konstruált kompozíciónak. 
Ugyanilyen szubjektív eleme volt 
a kiállításnak az ebédlőenteriőrt 
teljessé tevő molinó hátfalon a 
szerzetesek könyvtárát láttató fel
nagyított fénykép.

19 A (templom előterében elhe
lyezett elárusítóasztalnak készült) 
műhelyasztal funkcióváltásának 
közkinccsé tétele például a szer
zetesek tárgyhasznosítási ötletei
be, valamint bútoraik különböző- 
korúságába enged bepillantást
és nem mellékesen forráskutatá
sunk alaposságába...

déseket vetett fel: azok éppen annak a Nemzeti Múzeumnak az anya
gát gazdagították, amelynek Régészeti Tárában a megvett reprodukci
ók némelyikének unikális eredetije is megtalálható.'4 Ez a disszonancia 
legfőképpen úgy vo lt feloldható, hogy igyekeztünk bebizonyítani: a 
műtárgymásolatok ma már felfoghatók a múlt jelenvalóvá tételének 
örök érvényű hordozóiként'5 kultúraközvetítő szerepben, illetve a társa
dalom és a kultúrtörténet keresztezési pontjairól való beszámolóként is. 
Ehhez -  a kiállításépítés időszakában kezdeményezett diskurzusokban -  
igen pontosan be kellett határolnunk a műtárgymásolatok társadalom- 
történetileg értelmezhető kontextusát, annak sajátosságait. A kiállítá
son szövegmagyarázatok formájában hangsúlyozottan érzékeltettük az 
eredeti és a másolat eltérő dimenzióit, kihangsúlyoztuk a monostoriter- 
mék-jelleget, azt hogy m it képvisel. A szövegek megalkotásához pedig 
úgy használtuk fel Anzelm testvér eredeti tárgyakról egybeszerkesztett, 
árukatalógusukban is közölt korrekt adatait, leírásait, hogy azokat el- 
lenőriztettük/felülvizsgáltattuk a Régészeti Tár egyik középkori szakrá
lis tárgyakkal, jelképekkel foglalkozó szaktekintélyével.

A tárgygyűjtést, tárgyválasztást meghatározó két szempont, a gyűj
teménygyarapítás és a kiállításrendezés esetünkben csaknem egybeesett, 
de mindenképpen erősítették egymást. Arra törekedtünk, hogy minél 
teljesebb, ugyanakkor minél reprezentatívabb képét alkothassuk meg a 
monasztikus kultúrának, a szerzetesi életformának. A megvett anyag (de 
inkább csak a műtárgymásolatok) összetételét némiképp befolyásolta, 
hogy a tárgyválogatás a vásárlásra szánt összeggel való határidős elszá
molás miatt (mi a sorozat kilencedik kiállítása voltunk) megelőzte a te
repen folyó s a szóbeli gyűjtéseket, vagyis a részletesebb információszer
zést: még egy-két kiemelkedő jelentőségű, kategóriaalkotó tárgyat jó 
lett volna megvásárolni, esetleg valamelyik analógiás darab helyett. 
A válogatást egyedül végeztem, ebben Anzelm testvér nem befolyásolt, 
de nem is segített. Ajándékba csak utólag kaptunk egy-két darabot a 
monostor szerzeteseink előtti időszakának felszerelési tárgyai közül, mo
nostori terméket nem.

A bekerült anyag egyelőre csak gyarapodásinapló-számmal rendelke
zik, nyilvántartásukra (a részben manuálisan, részben számítógépen elké
szített leírókartonokon szerepeltetett részletes gyűjtési adatokkal) majd a 
kiállításvándoroltatás lezárásakor kerülhet sor.'6 A kétfelé leltározandó 
termékcsoportokat az adattári jelentésként leadott részletes feljegyzés 
tartja majd egyben (mint rendesen), amely rögzíti többek között a gyűj
tés körülményeit, eredményét, a bekerült anyag múzeumi fellelhetőségét.

Bár a béli szerzetesi életformát s a teljes termékkínálatot valóban 
jól képviselte a megvásárolt tárgyegyüttes, ahhoz hogy ebből kiállítást

készíthessünk, további monostori termékeket (duplumokat, meg nem 
vásárolt műtárgymásolat-típusokat) és egyéb kiegészítőket: műhelyfel
szereléseket, növényeket, templomi és személyes használati tárgyakat, 
köztük ruhákat, valamint szellemi termékeket kellett kölcsönöznünk a 
testvérektől. így á llt össze az az anyag -  természetesen a másik tanul
mányban elemzett, az egész kiállítást keretbe foglaló művészi fotóso
rozattal együtt -, amely szerkezetileg egyrészt a szerzetesi munka s an
nak tárgyiasult eredményei, másrészt a monostor falai közt különböző 
helyszíneken és megnyilvánulási formákban zajló élet kettős megjelení
tési rendszere köré szerveződött kiállítást alkotta.

A monostori termékek az első strukturális egységben jelentek meg 
termékcsoportokként, illetve enteriőrök „résztvevőiként" az előállítás 
különböző stádiumaiban. A tárgyak bemutatásakor mindkét esetben a 
tematikai csoportosítás szempontrendszerét követtük, az evolueioniz- 
must kerülendő. A vitrinekben témakörök, termékfajták, egy esetben 
alapanyagok szerinti egységekben elhelyezett termékek az enteriőrök 
köré rendeződtek, amelyek a készítés monostoron belüli helyszíneit je 
lenítették meg. Az ezekhez bemutatott három enteriőr a testvérek vá
lasztotta három mesterséget szimbolizálta. A szárítópadlás a kerti mun
kákat jelképezte, s volt még egy gyertyakészítő és egy műtárgymásoló 
műhely. Mindegyik néprajzi-társadalomtörténeti módszerű terepmun
kával hitelesített, aprólékosan részletező, az eredeti helyszínről,'7 erede
ti berendezési darabok átemelésével megépített „valódi" enteriőr volt. 
Az o tt dolgozó szerzetesek életterét megjelenítő tárgyi környezet a 
munkafolyamatok „helyzetbe hozott" ábrázolása mellett a helyszínek 
perszonális elemeit18 is megörökítette, az enteriőrfeliratok pedig a láto
gatókat tájékoztatták még a terepmunka eredményeiről is.”  A legeg
zaktabban szimbolikus jelentéstartalmaikkal jellemezhető mai monos
tori termékek számára azonban a tárgyelőállítás térbeli kontextusait 
jól érzékeltető műhelyenteriőröknél fontosabb volt narratívákkal to 
vább értelmezett egyedi bemutatásuk. A tematikus egységek ezt segítő 
összefoglaló szövege mellett a műtárgymásolatok személyes kontextu
sának megértéséhez egy külön tájékoztató-vezető füzetet is készítet
tünk, amelyet sokszorosítva letettünk a bejáratnál. A teremőrök felada
ta volt felhívni rá a látogatók figyelmét.20 Ez a másolatok eredetijének 
egykori és mai funkcionális meghatározását és részletes leírását tarta l
mazta, kitérve a tárgy hordozta jelképrendszerre és a jelenlegi őrző
helyre is. A kereskedelmi termék ezen magyarázó szöveg fényében (és 
az installálás műtárgyaknak kijáró módjában) mintegy visszanyerte 
szakrális és művészi jelentőségét. Az ízig-vérig mai műtárgymásolatok 
mai technológiával és alapanyagokkal (vonatkozik ez a recens növény-
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feldolgozásokra mint ősi módszerű tevékenységre is) az idővel való bá
nás sajátos módjaként jelenhettek meg, hangsúlyozottan kultúraközve
títő  szerepben, átlépve a társadalmi kronológián, egyfajta kísérletként 
arra, hogy miként lehet egy történeti múzeumban a történeti időbe be
emelni az egyidejűséget a múzeum alapstratégiájának megzavarása 
nélkül, hiszen a muzeológia jellemzője, hogy a tárgyakat azok korától 
függetlenül mindig mesterséges, rekonstruált helyzetbe kényszeríti.

Látogatóink számára a tárgyak adott valóságukban jól „fogyasztha
tok" voltak, s amennyire tapasztalhattuk, számukra is érzékeltették a 
monostor jellegzetes auráját. Nemcsak az „érdekeltekre" vonatkozik ez, 
az „élő szemtanúkra": a szerzetesek barátaira, tanítványaira, ismerőseire 
(meg a mieinkre), illetve a Bakonybélt megjárt, a termékeket már ismerő 
vagy hírből ismerő vendégekre -  ők a látogatók jelentős részét tették ki 
- , hanem a teljesen kívülálló érdeklődőkre is. A kontrollt -  amely a re
cens kulturális jelenségeknél hangsúlyozott -  esetünkben nemcsak ezek 
az „élő szemtanúk" jelentették, hanem a kiállításban egyfajta rende
zőtársként részt vevő szerzetesek is, elsősorban Anzelm testvér. Ők talán 
bizonyítékul szolgálnak rá, hogy amit bemutattunk, hiteles.
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20 Ez sajnos felemás módon va
lósult meg a teremőrök eltérő hoz
záállása miatt: vagy szóltak, vagy 
nem. Maguktól pedig a látogatók 
nem mindig vették észre.
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S C H L E I C H E R  V E R A

T á r g y a k  é s  v á g y a k  a m u z e o l ó g i á b a n ,  
a v a g y  a z s á k m á n y  s o r s a
( Z s á k m á n y .  T á r g y a k  é s  v á g y a k  a B a l a t o n o n )

1 A koncepció közös kidolgozá
sa és a tárgygyűjtés megkezdése 
után a munkát 2006 januárjától 
egyedül folytattam tovább. Ez a 
magyarázata, hogy a tanulmány
ban felváltva használom az egyes 
és többes számot.

2 A Laczkó Dezső Múzeum nép
rajzi gyűjteményének tervezett is
mertetője és az ezen alapuló gyűj
teményfejlesztési terv még nem 
készült el. így a gyűjtemény jövő
képe a kiállítás tervezésekor 
mindössze tapasztalatokra, megér
zésekre és néhány elkészült előta
nulmányra támaszkodhatott.

3 Az ötletbörze során fölmerül
tek többek között a következő té
mák: Egy városi garázstelep et
nográfiája; A hétvégi telek: zárt
kerti életvilágok.

A Ma Dók-program Kiállítási dominó 2006-> elnevezésű kezdeménye
zésére 2005 tavaszán kezdtük meg zsákmányszerző munkánkat Mészá
ros Veronika néprajzkutatóval közösen,1 hogy összegyűjtsük és kiállítás
sá érleljük azokat a balatoni halfogó eszközöket és emléktárgyakat, 
amelyekből a Zsákmány. Tárgyak és vágyak a Balatonon című tárlat 
készült. Halak és halászok, emlékek és tárgyak, zsákmányszerző turisták 
és turistára vadászó emléktárgyárusok -, szokatlan zsákmánytárgyak, 
m int ahogyan szokatlan az eszköztár is, amelyet feldolgozásuk igényelt. 
E szokatlan munka muzeológiai tapasztalatait foglalja össze a követ
kező tanulmány a balatoni zsákmányszerzés folyamatának esúcsraga- 
dozója, a muzeológus szemszögéből.

Gyűjtemény és/vagy kiállítás?
A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnak a Kiállítási dominó 
2006-> projektben való részvételét szinte kizárólag gyűjteménygyarapí
tási szempontok ösztönözték. így a kiállítási téma kiválasztását is elsősor
ban a gyűjteményi előzmények, illetve valamiféle gyűjteményi jövőkép2 
formálta. Több vonzó lehetőség3 elvetése után végül Zsákmány címmel 
nyújtottunk be egy öt altémából álló tervezetet. A mérlegelés szempont
ja it a gyűjtemény valós vagy vélt érdekei formálták, amennyiben:

1. Olyan témát szerettünk volna választani, amelynek kutatása né
hány egyszerű szempont kijelölésével a későbbiekben bármikor fo ly ta t
ható, akár egy jövőbeni jelenkorkutatásként, akár történeti síkon. Vagyis 
a téma ne legyen annyira speciális, hogy akár további kutatása, akár a 
projekt keretében muzealizált tárgyak későbbi felhasználása szinte ki

zárólag egy-egy muzeológus egyéni érdeklődésének, tudományos szen
vedélyének függvénye legyen.

2. Olyan témát kerestünk, amely nem kutatható akárhol a világon, 
amely tehát kötődik a megyei múzeum hagyományos gyűjtőterületé
hez. így esett a választás a Balaton térségére.

3. Fontos szempontja volt a témaválasztásnak, hogy a begyűjtendő 
tárgyak ne legyenek teljesen előzmény nélküliek a gyűjtemény történe
tében, vagy ha mégis azok volnának, úgy éppen hiánypótló szerepükkel 
szolgálják a gyűjtemény érdekeit. Azt reméltük ennek a szempontnak a 
következetes érvényesítésétől, hogy a bekerülő tárgyegyüttesek így nem 
okoznak majd értelmezési nehézségeket a gyűjteményen belül. Ez az előre
látás azonban a későbbiekben felületességnek, sőt önáltatásnak bizonyult.

Az altémák kijelölésében egy, a MaDok-programtól független előta
nulmány volt segítségünkre. A múzeum néprajzi gyűjteményének elem
zése keretében került sor a Balaton-parti településekről származó tárgyak 
számbavételére (SCHLEICFTER 2004). A vizsgálat célja annak kiderítése volt, 
vajon milyen képet közvetítenek a múzeumi tárgyak a Balaton térségé
nek történetéről, társadalmáról, kulturális folyamatairól, és ez a kép va
jon mennyire van összhangban azzal az ismeretanyaggal, amelyet az 
érintett településekről más források és más módszerek segítségével tárt 
fel a néprajztudomány és a helytörténetírás. A zömmel a 19. század vé
géről, illetve a 20. század első feléből származó tárgyak tematikus 
elemzéséből kiderült, hogy a térségre jellemző -  s a vonatkozó szakiro
dalomban részletesen tárgyalt -  megélhetési formák és kulturális je l
lemzők jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek a néprajzi
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gyűjteményben. A Balaton-melléki lakosságnak ez a jól ismert s a néprajz- 
tudomány számára oly kedves arca, vagyis a gardát leső, szőlőt művelő, a 
tó jegén fakutyával közlekedő őslakosság hagyományos kultúrájának em
léke tehát múzeumi tárgyak formájában is hitelesen dokumentált. Ugyan
akkor kiderült az is, hogy a gyűjtemény tárgyai úgyszólván semmit nem 
árulnak el e kétarcú települések másik arcáról, azaz az idegenforgalomról, 
amely az őslakosság megélhetésének immár egy évszázada a halászathoz 
és a szőlőműveléshez mérhető fontos pillére.

A Kiállítási dominó 2006-> sorozat adta lehetőségeket megragad
va tehát egyrészt a gyűjteményi előzményeket kívántuk fo lytatni (ha
lászat, orvhalászat), másrészt e torz gyűjteményi szerkezet tematikus 
hiányosságait szerettük volna orvosolni (emléktárgyak, képeslapok, 
sporthorgászat).

A szerzeményezett tárgyak kiválasztásában szintén a gyűjtemény- 
gyarapítás szempontja volt a döntő. Miután kiállításunk a sorozat vé
gén nyílt meg, elegendő idő á llt rendelkezésre ahhoz, hogy a kiállítási 
forgatókönyv végleges változata az időközben tudatosan vagy vélet
lenszerűen szerzeményezett tárgyak alapján szülessen meg. A doku
mentálás s a múzeumi megőrzés szempontjából rendkívül indokolt, ám 
végül a vásárlandó tárgyak listájáról mégis kikerült halászhálók példája 
talán az egyetlen, am it (részben) kiállítási szempontok miatt váltottunk 
ki más tárgyakkal (halászati munkaruhák). Sor került továbbá két olyan 
tétel megvásárlására, amelyek kezdettől fogva a formálódó kiállítási 
látványterv központi elemei voltak (ajándékárusító pavilon, vízi horgász
állás), de amelyeknek a gyűjteménybe illesztése végül nem lesz probléma- 
mentes, elsősorban raktározási szempontból. Talán ezeket az objektumo
kat is szerencsésebb lett volna csupán fotódokumentáció formájában 
rögzíteni, m int ahogyan azt a szintén elhelyezési nehézséget jelentő csó
nakok esetében tettük.

A gyűjtemény és/vagy a kiállítás mérlege esetünkben a következő
képpen alakult: nem került a kiállításba a szerzeményezett tárgyak kö
rülbelül húsz, a képeslapok hozzávetőleg kilencven, valamint az archi
vált fényképek mintegy nyolcvan százaléka. Annak ellenére tehát, hogy 
a kortárs gyűjtemény gyarapítása és a Kiállítási dominó 2006-> soro
zatban való szerepvállalás intézményünkben egy időben kezdődött, a 
két program nem pontosan fedi egymást: a gyűjtemény a kiállítástól 
függetlenül is gyarapodott, és gyarapszik a továbbiakban is.

Tárgygyűjtés elméletben és terepen
Kedvező lehetőségnek bizonyult e sorozat esetében, hogy a gyűjtemény
gyarapítási keret megpályázásakor 2006-ban (a program kísérleti szaka-

1 .  k é p . Kortárs tárgy -  fotódokumentáció formájában 
muzealizálva. Bojli csali gyártására házilag átalakított 
bádog hurkatöltő. Alsóörs, Nyárfás horgásztanya, 2005. 
Schleicher Vera felvétele

szában) még nem kellett a megvásárlandó tárgyak részletes jegyzékét 
mellékelni. Ugyanis a tárgyvásárlások jelentős része végül nem vagy nem 
az eredetileg tervezett formában és jelentőséggel valósult meg.

A tervezés szakaszában a napi múzeumi gyakorlatban megszokott 
gyűjteménygyarapítási tapasztalatokra, az egyéb témákban folytatott, 
de szintén a Balaton térségére irányuló korábbi terepmunkák4 eredmé
nyeire, valamint a külföldi kortárs kutatások módszertani tapasztalata
ira (FEJŐS-FRAZON, szerk. 2004) támaszkodhattunk. A tervektől való el
térésre a terepmunka dinamizmusa s ennek következtében az érvényes 
kérdések többszöri újrafogalmazása, illetve a kortárs, „használatban 
lévő1' tárgyi világ szabályainak felismerése vezetett. A tárgyak mögött 
álló vágyak, a tárgyakhoz fűződő ambíciók és érzelmek izgalmas le-

4 A terepmunka 2004 óta folyik 
Jankó János nyomában. Balaton 
az ezredfordulón címmel, az OTKA 
támogatásával. A munka kereté
ben tárgygyűjtés nem folyik. Bár 
a helyszíni fotóarchiválás néhány 
vonásában emlékeztet a tárgygyűj
tésre, lényeges eltérés, hogy en
nek során az adatközlőt nem kí
vánjuk megfosztani tulajdonától, 
így ez a munka inkább a témák 
kiválasztásában és általában az 
adatgyűjtésben jelentett segítsé
get, mint a tárgygyűjtésben.
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5 A néprajzi gyűjtemény halá
szati eszközeinek egy része az 
1920-1930-as években tetten ért 
orvhalászoktól került a múzeumba 
Lukács Károly (a Halászati Rt. ak
kori igazgatója), illetve az igazság
ügyi szervek közvetítésével.

6 A szerzeményezett tárgyak kö
rülbelül hatvan százaléka tekinthe
tő kortárs tárgynak (2005-2006), 
nagyjából harminc százaléka 
1950-1990 között keletkezett, és 
körülbelül őt százaléka ennél ko
rábbi. A képeslapok esetében az 
arányok hasonlóképpen alakultak. 
A készített, illetve digitalizálással 
szerzett képanyag kilencven szá
zaléka tudósít a 2005-2006. év 
valóságáról, s csak tíz százalék 
ennél korábbi időszakokról.
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hetőséget jelentenek a többnyire hagyatékvásárláshoz vagy lerobbant 
pajták kipakolásához szokott tárgygyűjtési tapasztalatokhoz képest, ám 
számtalan buktatóval is együtt járnak. Mindenekelőtt sokkal időigénye
sebb folyamatról van szó. A tárgyak kiválasztásában nem támaszkodha
tunk a jó l bevált sémákra, mind a tárgyak, mind az információk meg
szerzése a partnerekkel kialakított kapcsolat minőségének függvénye. 
A megfelelő kapcsolat kiépítéséhez tapasztalataim szerint a megszo
kottnál több találkozásra van szükség, amelyeknek megszervezését és 
lebonyolítását némileg korlátozta a pályázati elszámolások és a kiállítás
nyitás jelentette szűkös időkorlát. Összességében megállapítható, hogy 
az eredeti elképzelésekből mindössze egyetlen elem maradt változatlan. 
Az orvhalászat eszközkészletének darabjaihoz valóban a Balatoni Halá
szati Rt. erre a célra rendszeresített raktárából sikerült hozzájutni, aho
gyan ezt múzeumőr elődeink korábbi gyakorlatából ellestük,5 s ennek 
alapján megterveztük.

A komplex terepmunka közben és annak hatására tehát több pon
ton is lényeges fo rdu la t á llt be a tárgygyűjtésben -  a továbbiakban er
re hozok néhány példát:

1. A sorozatokban, egymást kiegészítő és magyarázó tárgyak együt
tesében gondolkozó muzeológus elvárásai között talán joggal fogalma
zódott meg az a vágy, hogy a sporthorgászat témáját a kiállításban és 
a gyűjteményben a 2005-2006-ban a Balaton térségére jellemző mód
szerek teljes eszközkészlete képviselje. Komplex tárgyegyüttesek be
gyűjtésének lehetőségével kecsegtettek a detmoldi múzeum Zimmer
welten projektjének tanulságai is [CARSTENSEN -  RlCHARTZ-SASSE 2004). 
A horgászat gazdag szakirodalmát áttanulmányozva és néhány előzetes 
interjú nyomán tehát a feladat világos volt: viszonylag új, de jelenleg is 
használatos keszegező-, pontyozó-, valamint süllőzőkészségek felkuta
tása és megszerzése, lehetőleg egyetlen személy tulajdonából, kiegé
szítve azokkal az eszközökkel, amelyek a horgászásra alkalmas balatoni 
helyszínekről adnak kielégítő összegzést (parti, nádfal előtti, csónakos 
horgászat). így tűn t kereknek és megnyugtatóan dokumentálnak a 
kortárs balatoni horgászvilág.

Nem számoltunk azonban azzal, hogy a hobbihorgászat világa nem 
csupán eszközökből áll, hanem titkos módszerekből, tapasztalatokból, 
érzelmekből, filozófiából, egyedi újításokból és közösségi hagyományból 
épül föl, s így alkot szerves egészet. A jól bevált felszerelés egy részét 
ebből kiemelve -  kis túlzással -  személyisége egy rétegétől fosztanánk 
meg a horgászt, ami nem pótolható egyik napról a másikra a legkorsze
rűbb eszközöket kínáló szaküzletben sem. Kérdőíves gyűjtés, interjúzás, 
sufnik és horgásztanyai öltözőszekrények átvizsgálása, horgászcsónak-
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ban ücsörgés és kikötői ténfergés, de mindenekelőtt sok-sok beszélgetés 
kellett ahhoz, hogy világossá váljon: a viszonylag újszerű, de már bevált
nak tekinthető (azaz részleteiben a boltban vetthez képest már átalakí
tott!) felszerelésétől egyetlen horgász sem fog megválni a kedvünkért, 
s hogy ez nem elsősorban pénzkérdés.

A sok utánajárással megszerzett egyetlen (az eredeti kritériumoknak 
megfelelő) horgászbot végül szintén nem azért kerülhetett be a múze
umba, mert a gyűjteménygyarapítási keretből jelentős összeget ajánl
hattunk érte. A bot tulajdonosa átlátta szándékunk jelentőségét, azt 
hogy pontosan azt a horgászeszközt szeretnénk megőrizni az utókor
nak, amely az általa vezetett és másolatban a múzeumba került hor
gásznapló több történetének főszereplője. Jellemző adalék azonban a 
napi gyakorlatból kiemelt tárgyak megszerzésének nehézségeihez, hogy 
a májusban kifizetett horgászbotot csak novemberben tudtuk elhozni. 
Bár az új botot viszonylag hamar beszerezte az eladó, az őszi pontysze
zonnak szívesebben vágott neki a már jól bevált, házilag átalakított fe l
szereléssel. (Ugyanezt a tárgyakhoz való ragaszkodást tapasztalhatták 
meg a múzeum teremőrei egy szombat délelőtt, amikor a már hónapok 
óta álló kiállításból kellett kiemelniük egy, a múzeumnak adományo
zott halradart, hogy egykori tulajdonosa a hétvégi harcsázás előtt még 
kiszerelhessen belőle egy alkatrészt.)

A tárgyi világ múzeumi leképezése természetesen megvalósulhatott 
volna bolti beszerzések révén is, ám így a balatoni horgászat megfigyelt 
és megtapasztalt lényegére éppen csak utaló, jelentéssel és történettel 
nem, csupán funkcióval jellemezhető tárgyakra tettünk volna szert. Ehe
lyett más megoldást választottunk, megelégedtünk az 1960-1990-es 
évek egy-egy felszerelési tárgyával, amely a napi használatból már kiko
pott, vagy éppen jelenleg van kikopóban, s így könnyebben megváltak 
tőle tulajdonosai. A ma jellemző felszerelések beszerzése ugyanakkor vár
hatóan sokkal több sikerrel kecsegtet öt-tíz év múlva, amikor -  ha azok 
a múzeumi nyilvántartás útvesztőjében addigra el nem vesznek -  köny- 
nyűszerrel társíthatok lesznek majd a jelenleg rögzített képekkel, adatok
kal, dokumentumokkal. Erre a korábbi muzeológiai gyakorlat is szolgál 
biztató példákkal. Vajkai Aurél például 1942-ben szentgáli kutatásai ide
jén még csak lefényképezni és leírni tudta azt a családi levelesládát, 
amely végül 2002-ben, tulajdonosa halálakor került be a múzeumba. 
A tárgy értelmezéséhez ma pótolhatatlan forrást jelentenek a Vajkai ál
tal gyűjtött adatok.

Részben ez a stratégiaváltás okozta, hogy a Zsákmány kiállítás 
anyagában a kortárs, illetve a korábbi tárgyak aránya végül a tervezett
nél kedvezőtlenebbül alakult.6



2. A megszokott szerzeményezési módszerekhez képest mindenkép
pen kihívásnak bizonyult, hogy az emberi életvilágokra irányuló figye
lem mellett a globális összefüggésekre és az élet minden területét uraló 
intézményrendszerek működésére is ki kellett tekinteni. Megkerülhetet
lennek tűn t például bizonyos szervezetekkel, intézményekkel való, lé
nyegében hivatalos kapcsolatfelvétel. Az adatgyűjtés szükségszerű hiva
talossága és felületessége miatt előzetesen is kissé kétséges eredmény 
volt várható ezektől a találkozásoktól. Mégis fordulatot jelentett a 
tárgygyűjtésben, hogy a fö partnerül kiszemelt Balatoni Halászati Rt.-vei 
az együttműködés igen nehéz volt. A kapcsolattartó személyek egy ré
szének megbízhatatlanságán túl az igazi problémát az jelentette, hogy 
a halásztelepen és a halászhajókon tapasztaltak több ponton éles ellen
tétben álltak azzal a képpel, amelyet a vállalat a külvilág, valamint a 
múzeum és annak látogatói felé közvetíteni kívánt. A partneri viszony 
jelentette kötöttség és az etikai dilemmák egyrészt fegyelmezettséget 
követeltek a nagyközönségnek szánt bemutatás (de ugyanígy a doku
mentálás) során, másrészt arra késztettek, hogy az eredeti elképzelése
ket feladva kevesebb tárggyal és kisebb hangsúllyal szerepeljen a kuta
tásban a kortárs hivatásos halászat. A kutatói önérzet ugyanakkor arra 
ösztönzött, hogy a kiállítás mégse a vállalat hivatalos (és a BH Rt. in
ternetes honlapján amúgy is közzétett) önképét rajzolja meg, hanem 
valamelyest érzékeltesse a szinkrón valóság konfliktusait és ellentmon
dásait. Ezt a célt (is) szolgálta a megvásárolt tárgyegyüttes: a halászati 
munka- és védőruhák sorozata, amelyeknek ezúttal nem a története, 
hanem -  az értelmezésükre felsorakoztatott fotódokumentációval együtt 
érvényes -  szimbolikus tartalma segít érzékeltetni a vállalat ellentmon
dásos szerepét. Azt a szerepet, amely egyszerre próbál megfelelni a vál
lalati hagyományoknak (a munkaruhák feliratában az alapítás éve is 
helyet kapott) és a 21. század igényeinek. A tényleges halászat -  me
lyen a dolgozók rongyos, otthoni kerti munkából is kikopott öltözetben 
vesznek részt -  a cég bevételeiben egyre kisebb hányadot képvisel, mi
közben előtérbe kerül a vállalat környezetvédelmi és idegenforgalmi 
szerepvállalása, amely teljességgel ellentmond a száz éve alapított cég 
eredeti célkitűzéseinek. A munkaruhák éppen a turisztikai bemutató
ként értelmezhető látványhalászatokon és halfesztiválokon jutnak iga
zi szerephez, it t  hivatottak hirdetni a vállalat felszínes hagyománytisz
teletét és optimista jövőképét.

3. Mivel nem rendelkeztünk tárgyvásárlási tapasztalatokkal a keres
kedelemben, előzetesen nagyobb elvárásokkal néztünk egy olyan mik- 
rokutatás elébe, amely a Balaton-parti ajándéktárgy- és képeslapárusok 
tapasztalataira épül. A népszerűbb, divatosabb tárgytípusok kiszűrése,

2. kép. Kortárs tárgy -  múzeumi gyűjteményben. Balaton alakját idéző kemény
cserép hamutartó, matricás díszítéssel. LDM Néprajzi gyűjtemény 2006.12.7 
Oszkó Zsuzsa felvétele

valamint egy-egy divatjelenség okainak feltárása érdekében nemcsak 
az árusok, de a vásárlók megkérdezését is terveztük. Rövidesen kiderült 
azonban, hogy ez utóbbiak válaszai a banalitások, a más forrásokból is
mert fogyasztói magatartás alapszabályainak szintjén maradtak, s ha
sonlóan szegényesnek bizonyultak az elárusítóktól nyert információk 
is.7 Ajándéktárgyat árusító üzlet tulajdonosával mindössze két esetben 
sikerült érdemi beszélgetést folytatnunk, mindkettőt az idegenforgalmi 
szezon elmúltával. A tárgyválogatás és bemutatás rendezőelve így ke
vésbé a fogyasztói magatartás vagy a személyes emlékezet le tt -  a tár
gyakhoz kapcsolt jelentések ezúttal egyfajta ikonográfiái megközelí
tésből táplálkoztak.

4. A kereskedelemből származó darabokhoz képest a magánszemé
lyektől szerzeményezett tárgyak esetében igen sok esetleges, véletlen- 
szerű elem befolyásolta az anyag összetételét. Ez nem meglepő, hiszen 
a terepmunka egyik szerepe éppen az volt, hogy megtaláljuk azokat 
a személyeket, akik nemcsak a kutatás célját értik meg (ez viszonylag 
gyakori), de képesek azonosulni is azzal olyan mértékben, hogy megvál
janak tárgyaiktól. Ha viszont ezekkel a személyekkel sikerült kapcsola
to t kialakítani, mindazt amit ők a múzeumnak felajánlottak, el kellett 
fogadnunk.

7 Szezonálisan üzemelő üzletek
ről van szó, s a legtöbb helyen 
nem a tulajdonos árusít, hanem 
egymást hetente vagy havonta vál
tó diákok, akik a forgalom figye
lemmel kísérésében a legkevésbé 
sem érdekeltek.
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8 Az emléktárgyak funkciója 
például gyakorta eltér a gyártó ál
tal neki szánt szereptől, a sport
horgászat eszközkészletében pe
dig feltűnően sok a másodlagos 
felhasználású tárgy, amelynek 
meghatározása első látásra nem 
egyértelmű.

9 A jelentések feltárása meglá
tásom szerint nem feltétlenül egy
szerű dekódolási feladat (vö. B a u -  

s in g e r  2005). Jelentésrétegeken 
azokat a hívószavakat, rejtett vagy 
nyílt utalásokat értem, amelyek a 
tárgy segítségével mozgósíthatók. 
Hátrányt jelentett ezek feltárásá
ban, hogy a kiállítási koncepció 
miatt a tárgyaknak a „zsákmány- 
szerzés" kontextusában értelmez
hető jelentése kívánkozott előtérbe, 
elfedve esetleg más fontos jelen
téseket. (Az ilyen leegyszerűsítő je
lentésadásnak a veszélye figyelhető 
meg Szacsvay Éva Dunabogdány- 
ban gyűjtött tárgyainak értelmezé
sekor is -  „a szorgalom tárgyai” ,
a „munka becsületét igazoló tár
gyak” - ,  amely kizárólag a család- 
történet egyetlen aspektusát veszi 
figyelembe [ S z a c s v a y  2003: 58].)

így kerülhetett a látókörünkbe, majd a múzeumba több olyan tárgy 
is, amely -  előzetes ismeretek híján -  nem szerepelhetett terveink kö
zött. Ezek közé tartozott például az a horgászújság-gyűjtemény, amely 
a Magyar Horgász és a Sporthorgász 1949 és 1995 közötti lapszáma
it tartalmazta. A gondosan megőrzött folyóiratok nem csupán a polcon 
sorakozó horgászati szakkönyvtár kiegészítését jelentették, hanem az 
adatközlő egész horgászmúltjának történetét. Sőt: a megsárgult újsá
gok őrizték azoknak az azóta elhunyt idősebb horgásztársaknak az em
lékét is, akik a korai számokat ráhagyományozták, vagy akikkel a cik
kekben szereplő újításokat annak idején megtárgyalták és kipróbálták. 
Azóta ez a tudás mint ismeretanyag feleslegessé vált („nekem már nem 
tudnak újat mondani"), az újságok értéke azonban a személyes emlékek 
folytán továbbra is megmaradt, ezért is jöhetett kapóra a múzeumi 
megőrzés lehetősége („kidobni sajnálom"). Az adományozás feltétele 
azonban az volt, hogy a lapokat használjuk fel a készülő kiállításban, 
így került sor a több mint száz újság áttekintésére, és a balatoni témá
jú cikkek kiválogatására, amelyek végül a kiállítás honlapjára kerültek. 
Ez a munka több ponton is új irányt adott a tárgyakról való gondolko
dásnak, és új kérdések megfogalmazására késztetett (például „a nagy 
fogás" típusú fotók látványsémájának eredete, az orvhalász-halász- 
horgász konfliktus kultúrtörténete stb.).

Az eladókkal-adományozókkal kialakított szorosabb kapcsolat min
denképpen fontos lépés a tárgyak személyes kontextusának megfogal
mazásához, ám a szokásosnál nagyobb alázatot és tapintatot igényel. 
Mivel az ilyen kapcsolat kölcsönösségen alapul, egyúttal óvatosságra is 
int: minél több személyes vonatkozásra vagyok kíváncsi a jelentések 
árnyalása érdekében, annál inkább megvonom magamtól a jelenség 
szabad értelmezésének jogát. A kiállításba emelt személyes tárgyak és 
fényképek igen gyakran feltételekkel közkinccsé te tt információk hor
dozói. Minél több hasonló tárgyat használunk föl, annál több egyéni 
igény, speciális kívánság összehangolására kell felkészülni. Ami tehát a 
dokumentálás, muzealizálás során kétségtelen előnyt jelent, az a kiállí
tás vagy publikálás esetén nem feltétlenül az.

J e le n té s a d ó  te re p m u n k a
A tárgygyűjtést jellemző esetlegességek, a módszertani bizonytalanság 
és egyáltalán: a modern társadalom megértésére való felkészületlenség 
gyakran késztetett annak megfogalmazására, hogy a ma dokumentálása 
nem értelmezési feladat, hanem inkább a jelenségekre irányuló kérdé
sek sorozata, vagyis -  a régészetből kölcsönzött fogalommal -  valami
féle kutatóárok megnyitása. Alaposan végiggondolva azonban a kuta-
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tás menetét nyilvánvalóvá válik, hogy a kutatóárok megnyitásánál 
akarva-akaratlan is tovább kellett lépnünk. Már a kiállítási koncepció 
megfogalmazása is egyfajta értelmezést kívánt, s még inkább arra ösz
tönzött a kiállítás megrendezése és a katalógusszövegek elkészítése. 
Ugyanakkor a kutatás egésze sem más, m int jelentések feltárásának so
rozata s e jelentések összefüggésrendszerének megalkotása: minden 
egyes fénykép elkészítése, minden egyes tárgy kiválasztása a szinkrón 
valóság (egyik lehetséges) értelmezése.

Ebben a folyamatban talán a legnehezebb feladat az, hogy a ne 
csak a magunk számára, de az utánunk következő értelmezők számára 
is tudjunk olyan fogódzókat találni, amelyek egy későbbiekben esedé
kes (immár történeti) kutatás számára már nem lesznek elérhetők. 
A tárgyak történetének, a hozzá tapadó érzelmeknek és jelentésréte
geknek a feltárásához, de sok esetben már a tárgy definiálásához8 is az 
empirikus terepmunka kínálta a leggazdagabb eszköztárat. Az interjú
készítés, a fotódokumentáció és a részt vevő megfigyelés módszerét 
egyaránt használtuk ebben a jelentésfeltáró-jelentésadó munkában, de 
igen hasznosnak bizonyult a helyszíni -  vagyis az adatközlő jelenlété
ben történő -  fotódigitalizálás is. Tapasztalataink szerint ez utóbbi nem 
pusztán egy lehetséges archiválási módszer, hanem az emlékezésnek és 
az emlékeztetésnek olyan különleges alkalma, amelynek rangját (egy 
átlagos albumnézegetéshez képest) nagyban emeli, hogy a fo tó  máso
lata a múzeumba kerül. Ugyanakkor ezek a digitalizálásra kiválasztott 
fotók érzelmileg is telítettebb jelentéshordozók a tárgyaknál, hiszen 
a tárgyak többsége általában éppen azért kerülhet a gyűjteménybe, 
mert funkcionálisan és/vagy érzelmileg már elértéktelenedett.

A tárgyakhoz és jelenségekhez fűződő jelentésrétegek feltárására 
számtalan példa adódott a Zsákmány című kiállítást előkészítő projekt 
során is.9 Ezek közül ezúttal néhány jellemző esetre utalok vázlatosan:

1. Az például, hogy a vívótőrpengéből készített horgászbot egyálta
lán érdekes lehet számunkra, csupán a harmadik ilyen típusú eszköz 
felbukkanásakor derült ki. Az első kettőt ajándékba kaptuk egy hor
gásztanya szeméttelepéről, azzal az információval, hogy az 1950-es 
években importált szovjet gyártmányú botokról van szó, amelyeket 
2005-ben selejtezett ki tulajdonosa. (Érdekes adalék, hogy ezeket a fu r
csa házi gyártmányú szerkezeteket -  nyilván ormótlanságuk m iatt -  az 
utókor automatikusan a szovjet iparral hozta összefüggésbe. Igaz, eb
ben az időszakban a hazai gyártmányú bambuszbotokon kívül valóban 
csak néhány szovjet horgászcikk vo lt kapható az üzletekben.) Egy má
sik településről került elő a harmadik bot, amelyet tulajdonosa harcsá- 
zóbotnak használt, miután kifejezetten erre a célra ő maga készítette



egy törö tt, vívásra már alkalmatlan tőrpengéből. Csupán a negyedik ha
sonló tárgynál derült ki, hogy nem csupán törö tt, hanem teljesen ép 
pengét is használtak e botok készítéséhez, amiben jellemzően a helybe
li lakatos-, illetve kovácsmester működött közre. S végül az ötödik hor
gászbothoz társuló konkrét emlék rávilágított a tőrpengék eredetére: 
különböző sportegyesületekben vívó, s a Balatonon horgászó sportolók 
szállították a horgászoknak -  kis túlzással -  „ipari mennyiségben". Ez a 
vállalkozás egészen az 1970-es végéig, az igazán erős, minőségi botok 
kereskedelemben való megjelenéséig élte virágkorát.

S hogy miért érdekes mindez? A tárgy(típus) holdudvarában, moza
ikokból összerakva fokozatosan rajzolódott ki egyrészt egy hagyomá
nyos, kreatív -  s a horgászatra máig jellemző -  tárgyalkotó kultúra ké
pe, másrészt az államszocializmus évtizedeinek „horgászatpolitikája" is, 
amelynek következményei szintén máig meghatározóak. Az 1940-es 
évek végétől a mesterségesen felkeltett igények és az állami ösztönzé
sek hatására egyetlen évtized alatt nőtt sokszorosára a hazai horgászok 
száma, anélkül hogy kialakult volna a „dolgozó nép" e legolcsóbb 
időtöltésének infrastruktúrája és eszközellátása. így épültek társadalmi 
munkában a ma súlyos építészeti-területrendezési és jogi-társadalmi 
konfliktusokat gerjesztő horgásztanyák és kikötők, és teremtődtek meg 
azok a ma is meglévő helyi közösségek, amelyek e sajátos balatoni szub
kultúrát éltetik. E közösségeknek megvoltak (s részben ma is megvan
nak) a maguk specialistái, akiknek csak egyike a vívótőrpengéket szállí
tó sportoló vagy a rá nyelet barkácsoló ügyes kezű lakatos. Társai kö
zött o tt találjuk a balsafa úszókat fabrikáló horgászt (egy nagyvállalat 
modellezőklubjának tagját), a szájbilincseket gyártó esztergályost s az 
ácsot, aki a vízi horgászállásokat (stéget) készíti, többek között a múze
um megrendelésére.

Az így készült tárgyakat történetük és keletkezésük körülményei is 
személyessé teszik, s a hozzájuk tapadó érzelmeket tovább erősíti, hogy 
nemritkán az idősebbtől a fiatalabb horgásznemzedékekre öröklődnek. 
Ez magyarázza, hogy -  bár az 1980-as évektől a horgászcikkellátás lát
ványosan javulni kezdett Magyarországon is -  ezeket a „buherált" tá r
gyakat mégis megőrizték, sokkal tovább, m int a hasonló korú gyári ter
mékeket.

2. A terepmunka során táru lt fel a kiállítás egyik központi elemének, 
az 1970-es években épült ajándékárusító pavilonnak a története is. 
A pavilont építtető család felkutatása, családtörténet-interjú készítése, 
a szarufaragó műhelyben készített fotódokumentáció, a tárgyvásárlás 
(s az egyes ajándéktárgyakhoz tartozó információk rögzítése), az új pa
vilon dokumentálása s végül a lebontott építményt 2000-ben megvá-
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3. kép. Kortárs tárgy -  kiállításban. Horgászfelszerelés szállítására átalakított mo
torkerékpár. Részlet a Zsákmány. Tárgyak és vágyak a Balatonon című kiállítás
ból. Veszprém, 2007.
Oszkó Zsuzsa felvétele



10 www.balatonkutatas.hu.
A projektkezelő program egyelőre 
nem nyilvános, kizárólag jelszóval 
érhetik el a kutatócsoport tagjai.
A program weben keresztül érhető 
el, faliújságot, naptárat, képtárat, 
tékát (azaz dokumentumgyűjte
ményt) és bibliográfiát tartalmaz. 
A program jelenleg is a Laczkó 
Dezső Múzeum szerverén kapott 
helyet, az OTKA-program lezárása 
után a honlapot is a múzeum fog
ja üzemeltetni.

sárló vendéglős akkori és mai terveinek kikérdezése -  ezek voltak a te
repmunka főbb állomásai. Lépésről lépésre bontakoztak ki ennek a mai 
szemmel nézve igencsak igénytelen, ám harmincöt évvel ezelőtt nagy 
reményekkel épített bódénak a (mai perspektívánkból megfogható) 
konkrét és elvontabb jelentései: az Alföldről a Balatonra hozott tárgy
készítő technika karrierje, majd hanyatlása, illetve egy kis település 
üdülővárossá fejlődésének története.

3. M int már utaltam rá, a gyűjteménygyarapítás kritikus pontja volt 
a halászati munka- és védőruhák megvásárlása. Egyrészt azok helyett a 
hálók helyett kerültek be a gyűjteménybe, amelyeknek a jelenlegi halá
szati technológiák dokumentálása érdekében ille tt volna helyet kapni
uk a raktárban és a kiállításban is. Másrészt szimbolikus tárgyként egy 
ellentmondásos, konfliktusos helyzet jelzésére szolgálnak, magukba 
zárva mindazokat a jelentéseket, amelyeket a halászhajókon, a ki
kötőben és a halásztelepen történő megfigyelések, beszélgetések során 
rögzíteni lehetett. E jelentések nem közvetlen módon, hanem utalások, 
gesztusok, magatartásformák „megfejtésével" álltak össze, a következő 
részletekből: a ruhadarabokhoz s rajtuk keresztül a vállalathoz fűződő 
viszony, a viselési alkalmak, a részvénytársaság által az öltözetnek szánt 
reprezentációs funkció, a halőröknek az egyenruha tervezésével szánt 
társadalmi szerep stb.

4. S végül még egy példa arra, hogy egy-egy tárgy önmagában alig- 
alig szolgáltat szempontokat saját értelmezéséhez. Egy februári hideg 
délelőtt egy kisebb lékhorgászcsapat délelőttjét sikerült figyelemmel 
kísérni, részben azzal a szándékkal, hogy a gyűjteménygyarapítási keret 
segítségével végül tárgyakat vásároljak tőlük. A lékhorgászat első egy 
órájában még jegyzetfüzetben rögzítettem a felmerülő tárgyvásárlási 
ötleteket: Orkánöltözet? Lékfúró? Korcsolya? Kötélen vontatható hor- 
gászpad? A következő órában, amikor a hőmérséklet még mindig fagy
pont alatt volt, felhagytam a jegyzeteléssel, ám nem elsősorban a hideg 
miatt. Kezdett ugyanis kibontakozni ennek a szombat délelőttnek az 
igazi funkciója, amelynek volt ugyan köze természetesen a halfogáshoz, 
ám lényegében mégis az otthontól távol, férfitársaságban tö ltö tt kö
zösségi alkalomként írható le. A délelőtt fénypontja egy jó előre meg
szervezett ugratás volt, amelyre a helyi rendőri erők bevonásával került 
sor, s amely még hetekig tartó anekdotázás tárgya lett horgászkörök
ben. (A tréfa lényege a következő volt: Mivel az Ezüstpart Horgászegye- 
sületnek ezúttal vendégei is voltak, akik még soha nem vettek részt lék
horgászaton, ismerős rendőröket rávettek a szervezők, hogy váratlanul 
bukkanjanak föl a jégen. Közben a két vendéget a legtávolabbi lék meg
figyelésére jelölték ki, így amikor a rendőrök horgászigazolványukat

kérték, nem tudtak kitől segítséget kérni. A rendőrök a part felé kísér
ték a „szabálytalan" és megszeppent vendéghorgászokat. A katarzisnak 
a tervek szerint hamarabb be kellett volna következnie, ám mivel várat
lan szereplőkként mi -  a kutató és a fotós is -  jelen voltunk, kedvün
kért kicsit meghosszabbították a komédiát, amely kisvártatva horgá
szok, rendőrök és néprajzkutatók békés forraltborozgatásába torkollt.)

Ez a részt vevő megfigyelés annak felismerésére ösztönzött, hogy 
bármelyik eszköz kiválasztása és bemutatása általában a lékhorgászat 
megjelenítése céljából éppolyan felesleges és torz utalás lenne, mint 
amikor jól bevált muzeológusi gesztussal a kuruc kort egy süveggel 
vagy a második világháborút egy repeszdarabbal idézzük meg kiállítá
sainkban. Konkrétan ennek a lékhorgászatnak a dokumentálására 
ugyan alkalmas lenne egy-két kiválasztott tárgy a maga „asszociatív 
felhőjével" (ElOFER 1983: 55), de még inkább az volna az eszközkészlet 
egésze, a jégtáblára fagyott csalihaltartó edénytől az alufóliával szige
te lt fo rra lt boros termoszig. Ám az összes tárgyhoz fűzött összes leírás 
sem adná vissza olyan komplexen ennek a délelőttnek (a kívülálló szá
mára megtapasztalható) tartalmát, m int az a negyven képből álló soro
zat, amely a technológiai részleteket és a hangulatokat is képes volt 
rögzíteni.

Amennyiben eltekintünk a tárgyak megőrzésének feladatától (mint 
ahogyan múzeumként természetesen nem tekinthetünk el), a lokális 
társadalmak, helyi közösségek működésének megértéséhez vagy kultu
rális folyamatok leképezéséhez a tárgyaknál sok esetben nyújtanak 
pontosabb képet az információrögzítés más, finomabb technikái. Kime
rítő helyszíni fotódokumentáció (értelmezésem szerint „képi terepnap
ló") révén például az esetlegesen megszerezhető tárgyak sokszorosa 
rögzíthető, mégpedig használat közben.

Adat, nyilvántartás, gyűjtemény
A Zsákmány című kiállítás és gyűjteménygyarapítás keretében szerze- 
ményezett tételek a Laczkó Dezső Múzeumban érvényes nyilvántartási 
rendnek megfelelően a néprajzitárgy- és dokumentumgyűjteménybe 
(tárgyak és iratok, például horgásztanya-szabályzat, süllőkupa plakát
ja), a történeti fényképgyűjteménybe (képeslapok), valamint a negatív
tárba (színes negatívok) kerültek.

A digitális fényképek hosszas fontolgatás után végül nem a múze
umban e célra tervezett digitális fényképtárba, hanem egy OTKA-kuta- 
tás keretében létrehozott projektkezelő program képtáradatbázisába'0 
kerültek (illetve fognak kerülni). E döntés hátránya, hogy a tárgyak és 
egyéb dokumentumok elszakadnak a fotóktól, az intézményi keretek
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összetartó ereje -  legalábbis egyelőre -  nem érvényesül. Nagy előnyt je 
lent viszont, hogy a terepmunka dinamizmusát így nem szorítja korlátok 
közé egy szükségszerűen merev, a múzeumi hagyományoknak megfelelő 
nyilvántartási rendszer. A Balaton-kutatási projekt képtára akár a terep
munka közben is elérhető interneten, lehetőséget ad a képekhez fűzött 
megjegyzések utólagos kiegészítésére, és tartalmilag egységet alkot az 
adatbázis dokumentumaival (például interjúszövegekkel), illetve a folya
matosan bővülő bibliográfiával.11 Megnyugtató lehetőség, hogy az adat
bázisok tervezett nyilvánossá válása után az esetlegesen személyiségi jo 
gokat sértő rekordok tetszőleges időre zárolhatok, ami a jelenkutatások 
egyik nagy problémájára talán részben megoldást nyújt. Miben is áll ez 
a probléma? Az információk általános jellegű megfogalmazása semleges 
szövegeket eredményez, amelyekből éppen a személyesség, az egyediség 
és a konkrétum hiányzik. Ez utóbbi kritériumok következetes érvényesí
tése viszont személyiségi jogokat sérthet, különösen kényes téma eseté
ben. Ezt az ellentmondásos helyzetet egy terepmunkán készített és az 
adatbázisban rögzített fényképfelvétel példáján próbálom érzékeltetni. 
A felvétel a balatonkeresztúri Keszeg-hídon készült, egy bottal horgászó 
és egy emelőhálózó fé rfit ábrázol. A kép lényegét a hozzá tartozó infor
máció jelenti: a helyi horgászegyesület elnöke tilto tt módon fog halat, 
miközben éppen vizsgára készít fel egy leendő horgásztársat. S ha a kép 
ürügyén mindazt lejegyzem, ami a balatonkeresztúri terepmunka idején 
ebben témában tudomásomra ju to tt (csatorna elrekesztése keszegívás- 
kor, horgászegyesületi tagok nyilatkozására vonatkozó tilalom stb.), ak
kor a térség orvhorgászatának és orvhalászatának sajátos -  a horgásze
gyesület által fedezett -  változatát írom le A törvényes és törvénytelen 
halász-horgász módszerek közötti átjárhatóság a Balaton halzsákmá
nyolásának egyik kulcsproblémája, a fölismerés azonban csupán konkrét 
személyek és helyzetek rögzítésével lesz hiteles. De van-e jogunk az 
asszociációk ilyen messzire vezető társításához, még akkor is, ha a kép 
természetesen az illető személy tudtával készült?

Ugyanebben az adatbázisban kap helyet minden olyan információ, 
amely nem kapcsolódik közvetlenül a begyűjtött tárgyakhoz: d igita li
zált archív fényképek és dokumentumok (például a horgásznapló egyes 
lapjai, a újságcikkmásolatok), legépelt és hanganyag formájában 
megőrzött interjúk, digitalizált filmek, sőt a beleltározott színes nega
tívok digitalizált másolatai is (megfelelő utalással a leltári számokra).

A gyűjteményekbe sorolás -  mivel más lehetőség nem volt -  lénye
gében automatikusan ment végbe, ám ez nem jelenti azt, hogy problé
mamentesen. Nyugtalanító egyrészt a komplex gyűjtés összetartozó 
adatainak szétdarabolása, másrészt a néprajzi gyűjtemény feltöltése

olyan tárgyakkal, amelyek o tt a gyűjtemény pillanatnyilag érvényes ön
meghatározása szerint lényegében indifferensnek tekinthetők. M int e 
tanulmány elején jeleztem, a témák kiválasztása éppen a gyűjteményi 
szerkezet tiszteletben tartását célozta meg. Az egyes tárgyak leltári 
adatainak megadása, de különösen tárgyszavak hozzárendelése során 
azonban egyértelművé vált, hogy a matricás bögrék, orkánkabátok és 
úszók csak igen erőltetetten illeszthetők a gyűjteménybe. Vagy a „zsák
mánytárgyak'' hátterében álló vonatkozási rendszer írja fölül a gyűjte
ményét, vagy fordítva: a gyűjtemény száz év alatt kialakult vonatkozá
si rendszere írja fölül a tárgyakét. Ez a probléma legtisztábban éppen 
azon tárgyak esetében rajzolódik ki, amelyeknek voltak a gyűjtemény
ben előzményeik. Tisztán formai-funkcionális alapon természetesen 
egynemű a 19-20. század fordulóján használt háromszáz méteres és a 
2005-ben elkobzott egy kilométeres eresztőháló. Mivel azonban az 
előbbit egy tihanyi halászbokor, az utóbbit a jachtján partit adó cégve
zető használta, az életvilágok, amelyekben e hálók értelmezhetők, sem
milyen módon nem vezethetők le egymásból, és nem értelmezhetők 
egymás segítségével.12

Számomra kérdés, hogy a néprajztudomány illetékességének kiter
jesztése automatikusan együtt járhat-e a néprajzi típusú gyűjtemények 
illetékességének bővülésével. 1926-ban a Veszprémvármegyei Múzeum 
őrei a múzeum küldetését a következőképpen fogalmazták meg: „Fő cé
lunk lévén csak Veszprémmegye, különösen a Bakony és a veszprémi Ba- 
latonfelvidék természeti viszonyainak és emberi kultúrájának szemléleti 
tárgyait egységes képbe foglalva felmutatni." A néprajzi tár tekinteté
ben ez a korai hitvallás további szempontokkal is kiegészült: „[...] a nép
rajzi osztály elsősorban a vármegye ősi magyarságának életviszonyait 
iparkodik a begyűjtött tárgyi emlékekkel megvilágítani. Ezt a kultúrké- 
pet a népies művészkedés termékeinek (hímzések, faragványok) gazdag 
sorozata teszi változatossá." (JELENTÉS 1926: 5-6.) 1971-ben -  részben 
túl egy vissza nem fordítható társadalmi átalakuláson -  a gyűjteményi 
tervet készítő muzeológusok ugyanebben a szellemben határozták meg 
a feladatokat, azzal a kiegészítéssel, hogy a nemzetiségi falvakat és té
mákat is felvették a kutatási területek sorába. A ma 21 000 darabot 
számláló gyűjtemény java részét ilyen és ehhez hasonló elvek alapján 
válogatták ki a rendelkezésre álló tárgyi világból. Mivel muzeológiai fe l
adataink döntő többsége és a társadalom érdeklődése is erre a klasszikus 
anyagra -  azaz a helyi földművelő-állattartó életformára és háziipari 
vagy kisipari jellegű kézművességre -  irányul, nemcsak elméleti szem
pontból, de gyakorlati megfontolásból is „zavaró tényezőként" jelent
keznek a kortárs tárgyak.

11 A képek adatlapja tartalmaz 
egy rovatot, amely kifejezetten
a kép készítőjének benyomásait, 
szabadon megfogalmazott, nem 
publikálásra szánt észrevételeit hi
vatott rögzíteni. A terepmunkanap
ló olyan, sehova máshová nem kí
vánkozó apró megjegyzései kerül
hetnek ide, amelyek értéke most 
még nem állapítható meg. (Példá
ul két halász párbeszéde hajnal
ban a vízen, a háló felszedése köz
ben. A fiatalemberek azon a cigány 
származású társukon gúnyolódtak, 
aki a háló szó helyett a -  szerintük 
teljesen értelmetlen -  „léhés” szót 
használta.) Később tudomásunkra 
jutó új információ esetén a „kép 
részletes leírása" címet viselő rovat 
szövege bármikor kiegészíthető. Jó 
példa ennek szükségességére a 
2006 márciusában, részt vevő 
megfigyelés keretében rögzített 
süllőfészek-telepítés eseménysora. 
A képek egy héten belül fölkerül
tek az adatbázisba, ám csupán öt 
hónap múlva, a következő vízi te
repmunka alkalmával mesélte el 
a halászbrigád, hogy mi is lett az 
akkor telepített fészkek sorsa (nem 
mozgatták, így lesüllyedtek az 
iszapba, a néhány megmaradt fé
szek pedig a BH Rt. keltetőtava 
helyett ötezer forintért magánha
lastavakba került). Bár ez az infor
máció a busahalászatkor hangzott 
el, tartalmilag mégis a korábbi 
anyaghoz tartozik.

12 Ez a probléma jelentkezik 
minden olyan kiegészítő tárgygyűj
tés esetében, amikor a tárgy defi
niálása a múltra vonatkoztatás 
eszközével történik, holott léte a 
jelenkorban betöltött szerepével 
függ össze (Bausinger 2004: 10), 
lásd például a Szojka Emese által 
gyűjtött farsangi jelmezeket, ame
lyek a korábbi farsangi tárgyakkal 
nem funkcionális, csupán formai- 
műfaji hasonlóságot mutatnak. 
(Szojka 2003: 89).
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Bár az általam mesterségesen homogénnek feltüntetett gyűjtemény
be természetesen korábban is kerültek be kakukktojás tárgyak (SCHLEICHER 
2006), a kortárs anyag tömeges beáramlása előtt lenne érdemes elgondol
kodni azon, vajon várhatóan mekkora rugalmasságot igényelnek „a nép
rajzi gyűjtemények történetileg változó távlatai". Ha igaz, hogy néprajzi 
tárgy lényegében bármi lehet, „amelyre az etnográfia rámutat" (FEJŐS 
2000: 84-85), akkor e logika szerint tiszteletben kell tartanunk azon tár
gyak által meghatározott kereteket is, amelyekre például egy regionális 
múzeumban működő etnográfosok „mutattak rá” évtizedeken keresztül.

Érintetlenül hagyva a néprajzi gyűjtemény száz éve -  részben spon
tán, részben tudatosan -  formálódó arculatát, a kortárs tárgyegyüttesek 
az úgynevezett legújabb kori történeti gyűjteményben is megtalálhatnák 
helyüket. Megyei múzeumok esetében nem tartom azonban elképzelhe
tetlennek a gyűjteményi határok teljes lebontását sem. Egy átfogó kul
túrtörténeti gyűjtemény létrehozása nagyobb értelmezési szabadságot 
biztosítana a gyűjtemény kezelőjének. Ugyanakkor megkönnyítené azok
nak a jövőbeni kutatóknak a munkáját is, akik a 20-21. századot már tö r
téneti távlatokból szemlélve magától értetődőnek fogják tartani azokat a 
gyűjteményen belüli belső kapcsolódási pontokat, kisebb értelmes halma
zokat, amelyek ma még nem feltétlenül rajzolódnak ki tisztán.

A dominózás örömei
A jelenkutatás több évtizedes nemzetközi múltja és szerényebb hazai 
eredményei ellenére is tisztában voltunk vele, hogy a K iá llítás i domi
nó 2006~> programhoz csatlakozva lényegében járatlan útra lépünk. 
A kételyeket erősítette a terepmunka során látókörünkbe került part
nerek és a munkatársak egy részének értetlensége. Sokszor inkább az 
elbizonytalanodás, m int a megerősítés irányába hatott az elkészült ki
állítás fogadtatása is. Mindennek ellenére múzeumunk kortárs zsák
mányszerző munkáját összességében sikeres vállalkozásnak tartom, 
amelyben nagy szerep ju to tt a „dominós" társintézmények részvételé
vel ta rto tt munkamegbeszéléseknek és konferenciáknak. A hasonló 
cipőben járók hasonló dilemmái, de főként a „játékmesterek” által pro
vokált folyamatos önreflexió segített kialakítani a saját kutatással 
szemben szükséges távolságot, és feloldani bizonyos kételyeket.

A projekt legfontosabb hozadékának a jelenre és azon belül a jelen
kori tárgyakra irányuló figyelem kialakulását tartom. Függetlenül attól, 
hogy folytatódik-e hasonló intenzitással a kortárs tárgygyűjtés intéz
ményünkben, meggyőződésem, hogy ez az érzékenység azok közé az 
automatizmusok közé fog tartozni, amelyek visszavonhatatlanul be
épülnek a napi muzeológiai munkavégzésbe.
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S A L Y  N O É M !

V á l t o z a t o k  é s  v á l t o z á s o k
( C a f é ? !  V á l t o z a t o k  é s  v á l t o z á s o k )

A Kiállítási dominó 2006-> elnevezésű program keretében rendezett 
tárlat a mai magyar kávés kultúra jellemzőinek s -  mint az alcímben fo
galmaztunk -  változatainak és változásainak bemutatására vállalkozott. 
A tárgyak beszerzésekor igyekeztünk a kiállítás és a múzeumi gyűjte
mény szempontjait egyforma súllyal figyelembe venni. Új tárgyaink két 
csoportba tartoznak: mai budapesti kávéházakat ábrázoló fényképek 
(Franki Aliona fotóművész alkotásai), illetve mai vendéglátóhelyeken 
használatos forma- és munkaruhák.

A képek megvásárlásakor az a cél is vezérelt bennünket, hogy a fo 
tógyűjteményünkben található meglehetősen vegyes anyag (képesla
pok, amatőr felvételek, újságfotók, családi képek stb.) mellett legyen a 
mai korról egy valóban művészi színvonalú sorozatunk. Ennek igazi 
hasznát a késő utókor látja majd, ahogyan mi hasznát láttuk Bodor Fe
renc hasonló, bár több fotós által készített presszófotó-sorozatának 
(vö. BODOR 1992; 2001), amelynek koncepciója hatott a mi kiállításunk
ra is, s több darabját meg is mutattuk.

A ruhavásárlás ötletét a szükség szülte: valahányszor bábut kell egy 
kiállítási enteriőrbe állítanunk, felmerül a kérdés, honnan, hogyan sze
dünk össze kiállítható állapotú, korhű öltözetdarabokat. Ezért határoz
tunk úgy, hogy vásárolunk egy sorozat új vendéglátós ruhát. Körülte
kintő kutatás után a Merletto céggel sikerült megállapodnunk; ők ven
déglátós forma- és munkaruhákat terveznek és forgalmaznak, s igen 
készségesnek bizonyultak az együttműködésben. Olyan bemutatótermi 
darabokat tudtunk igen kedvező áron beszerezni tőlük, amelyeknek 
gyártását már megszüntették, a kész együtteseket viszont az üzletek

ben jelenleg is hordják a felszolgálók, szállodai alkalmazottak (Zsolnay 
cukrászda, Marriott, Interkontinental, Kempinsky stb.).

Nem a terepmunka során, de a gyűjtés kapcsán ezzel a vásárlással 
párhuzamosan kapcsolatba léptünk több budapesti szállodával is, 
ahonnan ajándékba tudtunk szerezni a használatból már kivont, de ép 
öltözetdarabokat. Ezeknek a kiválasztását már egyértelműen a gyűjte
ményi szempontok vezérelték: olyan darabokra vadásztunk, amelyekből 
a múzeumban egyetlen kiállítható állapotú példány sincs, és jellemzőek, 
szépek, látványosak (szállodai kapuskabát és -sapka, recepciósöltözet, 
szakácskabát és -sapka stb.).

A tárgygyűjtés és -választás módszerei annyiban tértek el a „szoká
sos" múzeumi gyűjteménygyarapítás szempontjaitól, hogy nem régi, 
hanem éppen hogy új anyagot kellett összeszednünk. Itt nehezen meg
válaszolható elméleti kérdésekkel kellett szembenéznünk: vajon az, 
amit mi ma a gyűjteménybe emelésre érdemesítünk, valóban pontosan 
jellemzi-e azt a kort és környezetet, amelyet dokumentálni akarunk ve
le? A száz évvel későbbi kollégák szempontjait figyelembe véve „átlago
sat", „mindennapit" célszerű-e választanunk, vagy keressünk „szépet", 
„kiemelkedőt"? A fotóanyag esetében az utóbbi elvárás volt a döntő, 
a ruháknál az esztétikai elvárások mellett a tárgyak „jellemző" voltára 
összpontosítottunk.

A két tárgykollekció gyűjteményi besorolása nálunk nem jelentett 
semmilyen problémát: a fotók a fotótárba, a ruhadarabok pedig a ven
déglátás-történeti tárgyi gyűjteménybe kerültek.

A fotók esetében hasznos háttéranyag áll a kutatók rendelkezésére:
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1 . k é p . Kapusköpeny, Gellért Szálló 2005 
Nagy Géza felvétele
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Franki Aliona Zeke Gyulával -  a kiállítás külső társkurátorával -  együtt 
2005-ben kiadott egy kis könyvet, Kávézók kalauza címmel (FRANKL- 
ZEKE 2005), amelyben a kiállításunkon szereplő képek jó része helyet 
kapott, a szöveges részben pedig o tt áll az adott helyre vonatkozó min
den fontos információ: cím, telefonszám, alapítás éve, szolgáltatások, 
rendelt lapok száma, olykor listája is. Ehhez kapcsolódik még a sajtófi
gyelőben érkező újságcikkek sora, amelyek a múzeum dokumentumtá
rába kerülnek, így a kutatók a közelmúlt és a jelen üzleteiről is igen sok 
információhoz juthatnak.

A kiállítás valóban hozott spontán gyűjteménygyarapodást is: há
rom olyan önkéntes gyűjtővel -  nem mellesleg kitűnő színvonalon dol
gozó amatőr fotóssal -  is kapcsolatba kerültünk, akik mai budapesti és 
vidéki üzletportálokat, neonfeliratokat fényképeznek, és fotóikat kész
séggel a múzeum rendelkezésére bocsátották lemásolásra, vagy eleve 
digitalizált formában. Összesen több ezer felvételről van szó, s köztük 
sok, a közelmúltban bezárt, megszűnt, átalakított üzletet ábrázoló kép: 
ez az anyag igen nagy érték.

A kiállításon jelzésszerűen szerepelt a régi pesti kávéház, illetve a 
presszók világa is: ezekhez kapcsolódó tárgyakat is kaptunk önkéntes 
adományozóktól.

A jelenkor fogalma az új gyűjteménygyarapítás anyagában az el
múlt tizenöt-húsz évet jelentette, de a bekerült tárgyak legnagyobb ré
sze ötévesnél sem régebbi.

A kutatás és a kiállítás intézményi, helyi és tudományos fogadta
tása kedvező volt. Bár a látogatók egy része sajnálkozott, vagy hatá
rozottan morgott, hogy nem a kávéházak századelős aranykorára 
összpontosítottunk, még többen örültek ennek a témaválasztásnak. 
A kollégák segítőkészek és szolidárisak voltak, de ez nálunk, minthogy 
igen kevesen vagyunk, nem is szokott másképpen lenni, nem is lehet 
másképp. A sajtóban megjelent kritikák is szívélyesek, barátságosak 
voltak. Tudományos visszhang nem érkezett -  talán a kiállítás megle
hetősen szubjektív, esszéisztikus hangvétele nem is nagyon adott fo 
gódzót ilyesmihez.

A kiállítás tanulságai között említhető az a kellemes tapasztalat, 
amelyet a felkeresett vendéglátósok, szállodások között szereztünk: 
pénzt ugyan nem vagy csak roppant nyögve nyelősen, de tárgyakat és 
adatokat igen szívesen adtak. Láthatóan meglepte őket, hogy élő sze
mélyként, még működő üzletként „múzeumba kerülnek", de pár perces 
beszélgetés elég volt ahhoz, hogy belássák gyűjtőmunkánk értelmét és 
a fontosságát. Nem mellékesen: önbecsülésüknek, emberi, szakmai mél
tóságuknak igen jó t te tt ez a felismerés. A mai világban ez sem kevés.



2 .  k é p . Café?! Változatok és változások.
Kiállításrészlet
Nagy Géza felvétele
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S Z A B Ó  S A R O L T A

T a n y a  a m ú z e u m b a n
( T a n y a - u t a k )

1 A felmérést végző egyetemi 
hallgatók: Csapucha Árpád, Da- 
rócziné Bordás Andrea, Kontra 
Julianna, Krajnyák Nóra, Rózsássy 
Barbara, Szűcs Zsuzsanna, Tar- 
czali Anikó, Tarcsyné Lengyel 
Magdolna, Vári Csilla. Ezúton is 
köszönöm lelkes, lelkiismeretes és 
szorgalmas munkájukat!

A Felvidékről egy rövid Békés megyei kerülővel a 18. század közepén 
ideérkező tirpákok magukkal hozott ismereteikből olyan speciális gaz
dálkodási formát alakítottak ki, melynek eredménye az ország telepü
léshálózatában egyedülálló bokortanyák rendszere lett. Természetesen 
ez hosszú szerves fejlődés eredménye volt: a kezdeti kétlakiság meg
szűnt, és a tanyák állandóan lakottá váltak. Nyíregyháza környékét ma 
is bokortanyák sora veszi körül. A tanyavilág néprajzát Márkus Mihály 
v4 bokortanyák népe című könyvében dolgozta fel, amely 1943-ban je 
lent meg (MÁRKUS 1943). Az eltelt időszakban inkább geográfiai szem
pontból vizsgálták ezt a településtípust, az utóbbi három évtizedben 
néprajzi érdeklődésről csak elvétve tudunk.

Az elmúlt évtizedek gyors gazdasági-társadalmi átalakulása a ta
nyavilágot sem hagyta érintetlenül. Az 1990-es évektől egyre gyorsuló 
ütemben megindult a városiak kitelepülése, amely maga után vonta a 
tanyavilág arculatának teljes átformálódását. Mindezt tetézte a Nyír
egyházát elérő autópálya és a hozzá kapcsolódó elkerülőutak építése, 
ami nemcsak szántóföldek kisajátítását jelentette, hanem az útjába eső 
tanyák lebontását is. Jól látható, hogy az autópálya közvetlen közelé
ben lévő tanyák lakóinak életmódja alapvetően átalakul majd. Ezt az 
utolsó pillanatot ragadtuk meg, hogy megörökítsük, dokumentáljuk a 
tanyák lakóinak jelenkori életét.

2005-ben merült fel először, hogy a régészek nyomdokain járva, az 
ő példájukból kiindulva kutassuk az autópálya nyomvonala által érin
te tt tanyákat. Ezen a téren nem mi te ttük meg az első lépéseket, hanem 
a Csongrád megyei múzeumi szervezet négy néprajzosa, Bárkányi Ildi

kó vezetésével. Ők az M5-ös autópálya által érintett tanyákat mérték 
fel 1998-ban (BÁRKÁNYI 2003).

A nálunk folyó felméréshez mi sem kaptunk központi pénzforráso
kat, a kutatás költségeit a Jósa András Múzeum és Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város állta. így is csak nagyon kevés pénz á llt rendelkezésünkre. 
Ebből az összegből fizettük a munkába bevont egyetemi hallgatók kol
légiumi szállásköltségét, biztosítottuk a kijutást a terepre, a feldolgo
záshoz, adatrögzítéshez szükséges DVD-ket, másolópapírt. A kutatás 
előre elkészített kérdőív alapján történt. A Jósa András Múzeum három 
muzeológusa és a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének nyolc hall
gatója hét napot tö ltö tt nyári gyakorlat keretében terepmunkával.1 
A kutatásban részt vevők tanyáról tanyára járva, a kérdőívet vezérfo
nalul használva végezték a felmérést, hangfelvételeket és fényképeket, 
valamint a portákon elhelyezkedő épületekről alaprajzot készítettek. 
A kutatás Kálmánháza és a közigazgatásilag Nyíregyházához tartozó 
Felsősima és Mandabokor II területén elhelyezkedő tanyákon történt. 
A felmérés huszonnyolc tanyát érintett, 1980 digitális fényképfelvétel 
és tizenkét órányi hanganyag készült.

A MaDok anyagi támogatásának köszönhetően tárgyakat is sikerült 
gyűjtenünk, melyek a Jósa András Múzeum gyűjteményébe kerültek. 
A kutatás eredetileg nem tárgygyűjtésre, hanem kifejezetten dokumen
tálásra irányult, vagyis a múzeum számára az állam által kötelezően 
előírt és finanszírozott nagyberuházások régészeti feltárásának elvég
zése után az egyáltalán nem kötelező és központilag nem támogatott 
jelen állapot dokumentálását tűztük ki célul, nem tárgyakon keresztül,
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hanem képben, hangban, írásos feljegyzésekkel. A tárgygyűjtés és a ki
állítás készítése a MaDok-programhoz való csatlakozással került előtér
be azzal, hogy a tárgyvásárlás anyagi hátterét a program biztosította.

A tárgygyűjtést elsősorban a tanyán élő családok 2006-os életfor
májának állapota határozta meg. Melyek ezek a tárgycsoportok? Gyűj
töttem mindazokat a tárgyakat, amelyek jellemzőek voltak az általunk 
dokumentált tanyákra: elsősorban a lakásfelszerelés körébe tartozó bú
torokat, háztartási eszközöket, viseletét, textilt, családi fotókat, könyve
ket, újságokat, dísztárgyakat, elektromos eszközöket. Tematikus tárgy
gyűjtés volt a cél, a kiállítás szempontjai csak másodlagos szerepet já t
szottak abban, hogy mely tárgyak kerüljenek múzeumi gyűjteménybe. 
A felmért tanyákból vásárolt tárgyaknál minden esetben törekedtünk 
a hozzájuk fűződő személyes vonatkozások rögzítésére is. Jó példa erre 
a felsősimái tanya, Magna József (72 éves) tanyája. Az innen vásárolt 
tárgyak, mint az a vele és feleségével készült interjúból kiderült, életük 
egy korábbi szakaszának voltak tanúi. Azt a korszakot elevenítették meg, 
amikor a házaspár a tanyán élt és gazdálkodott. A tanyakutatás idején 
már nem laktak állandó jelleggel ott, 1978-ban beköltöztek Nyíregyhá
zára, de a tanyai lakóházban lévő összes bútor, régi gáztűzhely, konyhai 
felszerelés a helyén maradt, semmit nem vittek magukkal új lakásukba. 
A tanyán őrizték a tulajdonos édesanyjának hozományként kapott háló
szobabútorát is, amelyet szintén megvásároltam. így két generáció bú
tora került be a gyűjteménybe. A tárgyakat azért sikerült megvásárolni, 
mert a tanyai lakóházat az autópálya-építés miatt bontásra ítélték, mi
vel olyan közel esett az autópálya nyomvonalához.

Itt szeretnék kitérni a műtárgyvásárlás nehézségeire. A terepmunka 
során pontosan körvonalazódott azon tárgyak köre, amelyek megvásárlá
sát, megszerzését a múzeum számára szükségesnek tartottam. Az egyéb
ként nagyon alacsony forgalmi értékkel rendelkező bútorok (használt 
bútorok forgalmazásával foglalkozó kereskedők meg sem veszik ezeket) 
megszerzése váratlan akadályokba ütközött. Voltak, akik nem akartak 
megválni megszokott tárgyaiktól, s hallani sem akartak arról, hogy el
adják őket. Mások szívesen eladták volna régi bútoraikat, de olyan ma
gas összegért, amely lehetetlenné tette megvásárlásukat. Ugyanis 
annyit szerettek volna kapni értük, amennyiért újat tudtak volna ven
ni, így a felmérés által érintett tanyákból kevés bútort sikerült besze
rezni. Megoldási lehetőségként kínálkozott, hogy az autópálya által 
nem érintett tanyákból vásároljunk olyan bútorokat, eszközöket, ame
lyek a felmért tanyákban is általánosak voltak. így sikerült elfogadható 
összegért venni szekrénysort, rekamiét, foteleket, dohányzóasztalt, 
ágyneműtartós tv-állványt, tv -t, rádiót, szőnyegeket, dísztárgyakat,

1-2. k é p . Tanya-utak. Kiállítási részlet 
Boros György felvétele
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3-4. k é p . Tanya-utak. Kiállítási részlet 
Boros György felvétele

96 M A D O K - F Ü Z E T E K  5 / 2 0 0 7

egyéb használati eszközöket (fémtálca, műanyag szappantartó, demi- 
zson, termosz, lisztes- és cukortartó doboz stb.).

A kortárs tárgyak, esetünkben a tanyai életmód tárgyainak gyűjte
ményi elhelyezése múzeumunkban nem megoldott. Csak gyarapodási 
számmal rendelkeznek ma is, szakleltározásuk még mindig nem történt 
meg. Szakmai konszenzus híján nem sikerült sem a történeti osztály, 
sem a Jósa András Múzeum néprajzi gyűjteményét őrző Sóstói Múze
umfalu gyűjteményébe beilleszteni a jelenkor tárgyait; egyikük sem 
tartja saját gyűjteményébe beilleszthetőnek e tárgytípusokat. A népraj
zi gyűjtemény a jelenlegi gyűjteménygyarapítási koncepció szerint a 
klasszikus értelemben vett paraszti kultúra még fellelhető reliktumaival 
bővíthető, bár a gyűjtemény jelenleg is tartalmaz már olyan tárgyakat, 
amelyek túlnyúlnak ezen a korszakon. A történészek szintén nem ta rt
ják feladatuknak a kortárs tárgyak múzeumi elhelyezését. Felmerült an
nak a lehetősége is, hogy önálló gyűjteményt hozzunk létre kortárs tá r
gyakból, amelyet 20. századi gyűjteménynek nevezünk. Véleményem 
szerint a MaDok-program keretében gyű jtö tt tárgyakat a legszigorúbb 
szakmai szempontokat figyelembe véve a néprajzi gyűjteményben kel
lene elhelyezni, a meglévő gyűjteményi egységekbe integrálni: a búto
rokat a bútorgyűjteménybe, a viseletét a viseletgyűjteménybe, a ház
tartási eszközöket a háztartási gyűjteménybe, és így tovább. Ezt indo
kolja az is, hogy műtárgyvédelmi szempontból ugyanazokat a tárolási, 
elhelyezési körülményeket igénylik ezek a tárgyak is, m int amelyeket az 
ugyanilyen típusú, de korábbi évtizedekben készült társaik.

Jelenleg a tárgyakhoz kapcsolódó információkhoz való hozzáférés 
korlátozott, mert még nem fejeződött be a leltározási munka. Az egyéb 
dokumentumokhoz való hozzáférés biztosított. A tanyafelmérés digitá
lis fotói adatoltak, a számítógépes adatbázisban kereshetők (Ariadne 
nyilvántartó program), a szöveges és hanganyag DVD-re rögzített, s az 
adattárunkban található.

Már a kiállítás rendezése e lőtt spontán gyarapodás mutatkozott, 
lelkes kollégák hoztak be olyan tárgyakat, amelyeket a tanyákban is fo 
tóztunk. így került a gyűjteménybe coca-colás papír falinaptár, vala
m int textil falinaptár az 1970-es évekből, háztartási eszközök, régi ká
véfőző (kotyogó). Ajándékba kaptunk nagyon sok textilt, melyeket a 
tulajdonos már nem használt, a lakáskultúra változásával ezek a hím
zett, eklektikus technikával és mintával készült térítők, alátétek, abro
szok, falvédők kikerültek a használatból, s kidobni sajnálta őket. Hallott 
a készülő kiállításról, felajánlotta a múzeumnak. Összesen nyolcvanhét 
darab textilről van szó. Egyértelmű, hogy a kiállítás spontán gyűjte
ménygyarapodást is eredményezett.



A je le n k o r  időintervalluma
A tematikus tárgygyűjtést alapvetően az az elsődleges cél határozta 
meg, hogy dokumentáljuk az M3-as autópálya nyomvonalába eső ta
nyákat, a tanyák lakóinak életkörülményeit. A felmérésekből az derült 
ki, hogy az o tt élők társadalmi összetétele nagyon heterogén mind élet
korukat, mind jövedelemszerző képességüket tekintve. Sok az idős és a 
hatvanhoz közeli, az olcsóbb megélhetés lehetőségét remélő tanyalakó, 
a vagyonilag kevésbé tehetős ember. Ebből következően tárgyi világuk 
húsz-harminc évvel korábbi állapotnak felel meg, így az általam gyűj
tö tt tárgyak többsége is ebből a korszakból való.

A kiállítás készítése során többször találkoztam azzal a vélekedéssel, 
hogy ez egy „retro"-kiállítás, amely napjainkban nagyon kedvelt kiállítási 
téma. Legutóbb épp a hódmezővásárhelyi múzeum felhívását olvastam 
az 1970-es évek tárgyainak gyűjtésére, hogy aztán abból a múzeum 
majd kiállítást készítsen. A Tanya-utak nem „retro"-kiállítás, hanem lát
lelet 2006-ról. Színes képet tár a látogató elé arról, hogy a közigazga
tásilag Nyíregyházához tartozó tanyákon miként élnek ma, azaz 2006- 
ban. A gyűjtés-dokumentálás szempontjából a jelenkor tehát nem azt 
jelenti, hogy csak az elmúlt évben vagy az elmúlt ö t évben készült tá r
gyakat visszük be a múzeumba, hanem a kiválasztott közösség jelenben 
használt tárgyainak együttesét. Esetünkben a jelenkor időintervalluma 
meglehetősen tág, nagyjából az elmúlt huszonöt-harminc évet jelenti, 
de egyes esetekben még korábbi időszakot. Gondoljunk csak a lebon
tásra ítélt tanyán vásárolt bútorokra, amelyek két generációig mennek 
vissza! A jelenkor tárgyi világa bonyolult összefüggésben és összefo
nódva létezik a közelebbi és távolabbi múlttal.

A kutatás és a kiállítás intézményi, helyi, tudományos fogadtatása 
mindent egybevetve pozitív. A felmérés során az érintettek többsége, 
vagyis a tanyákon élők elfogadták érdeklődésünket, de találkoztunk 
olyanokkal is, akik nem működtek velünk együtt, így meghiúsult az 
adott porta felmérése. A kollégák egy része távolságtartással fogadta a 
jelenkor tárgyainak múzeumi gyűjteményben való elhelyezését s az 
ezekből a tárgyakból készülő kiállítást is. Mások lelkesen támogatták a 
kiállítás ötletét, és maguk gyarapították a 20. századi gyűjteményt.

A kiállítás a helyi sajtóban jó visszhangra talált, országos napilapok is 
tudósítottak róla (Népszabadság, Szabad Föld) és a Kossuth Rádióban 
kétszer is elhangzott a nyíregyházi bokortanyák kutatásáról tudósítás.

A kiállításhoz az iskolák számára programcsomagot állítottunk ösz- 
sze, amely múzeumi órákat, tirpák viseletbemutatót tartalmazott. Tanya 
és biogazdálkodás címmel 2007. május 12-én egész napos programot 
szerveztünk az E-misszió Környezetvédelmi Egyesülettel közösen, a ta
nyák átalakulásának egyik lehetséges útját felvázolva. Előadások hang
zottak el e témában, és egész napos biotermék-kóstolót és -bem utatót 
tartottunk. A kiállításhoz kapcsolódó utolsó rendezvény június 23-án, a 
Múzemok éjszakáján volt, ezzel zártuk a kiállítást. Tirpák szokásokat 
elevenítettünk fel, a burszázás szokását, amely egészen az 1950-es éve
kig kedvelt táncos, zenés összejöveteli formája volt a tanyákon élő fia 
talságnak.

Szakmai megmérettetést je lentett a 2007. április 19-én a kiállítás 
helyszínén tartott, az OKM Közgyűjteményi Főosztálya és a NKA Múze
umi Kollégiuma által szervezett múzeumi tréning, amelynek egyik 
programpontja vo lt a kiállítás elemzése.

I rodal om

BÁRKÁNYI Ildikó
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1 http://www.muzeumbarat.hu/ 
(utolsó letöltés: 2007. augusztus 
7-én).

2 http://www.savariamuse- 
um.hu/ (utolsó letöltés: 2007. 
augusztus 7-én).

3 http://www.literaturhausmat- 
tersburg.at/ (utolsó letöltés:
2007. augusztus 7-én).

4 http://www.dade.at/bildein/ 
museum.htm (utolsó letöltés: 
2007. augusztus 7-én).

5 http://www.dade.at/ (utolsó le
töltés: 2007. augusztus 7-én).

6 http://www.muzeumbarat.hu/ 
cgi-bin/muzeumbarat/index.cgi?

view=ck&tlD=148&nlD=1438& 
nyelv= (utolsó letöltés: 2007. au
gusztus 7-én).

7 http://www.muzeumbarat.hu/ 
cgi-bin/muzeumbarat/index.cgi? 
view=ck&tlD=148&nlD=1745&ny 
elv= (utolsó letöltés: 2007. au
gusztus 7-én).

8 http://www.museumonline.at/ 
2007/bgld/ (utolsó letöltés: 2007. 
augusztus 7-én).

Nyitottság: egy határtalan jelenkorprojekt 
A magyar-osztrák határ menti térség mindennapjai óhatatlanul és meg
kerülhetetlenül összehasonlító perspektívába helyezik a határ két oldalán 
élők életvilágait, ugyanakkor az „ők" és „mi" dichotómiája egyben kölcsö
nös önvizsgálatra is sarkall. Az európai határrégióban a jelenkori életvilá
gok megismerésének igénye inspirálta a 2006 novemberében induló és 
2007 májusában záródó Gyermekvilágok -  Kinderwelten című, ma
gyar-osztrák határon átnyúló kulturális projektet is. A partnerség tenge
lyében olyan, a szombathelyi Savaria Múzeum holdudvarában ténykedő, 
önkéntes civil bázisra épülő nonprofit szervezetek (NGO) álltak, melyek 
képesek helyi kisközösségeket generálni, egyben tagjaikat és környezetü
ket hatékonyan vonják be a kulturális akciókba. Az együttműködő part
nerek a magyar oldalon a szombathelyi Vasi Múzeumbarát Egylet1 és a 
Savaria Múzeum Néprajzi Osztálya2 voltak, az osztrák felek pedig a Das 
Literaturhaus Mattersburg3 (Mattersburg) és a Burgenländisehes Ge- 
schichte(n)haus‘ (Bildein), illetve az Andreas Lehner ArtEtProjects.5

Az életvilágok komplexitásán belül a projekt a ma élő gyerekek je 
lenkori modern tárgyi környezetére fókuszált, egyben fokozottan a je
len nézőpontjából tekintett vissza a közelmúltban és a távolabbi m últ
ban élt generációk gyermekvilágaira, végül kézzelfogható közelségben 
vizsgálta a családoknál fennmaradt tárgyi emlékeket. A kulturális akci
ók főként tizenkettő-tizenhét éves résztvevői a Vasi Múzeumbarát Egy
let keretein belül működő Vasi Múzeumbogár Klub tagjai, illetve a Das 
Literaturhaus Mattersburg együttműködésében a HLW, Teresianum, Ei
senstadt és a Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Kurzwiese,

Eisenstadt egy-egy iskolai osztályának diákjai voltak. Ezek az akciók 
minden esetben a történetileg változó gyermekvilágok értelmezését kí
sérelték meg, ezzel együtt reflexív módon kapcsolódtak a jelenkorban 
megragadható tárgyak gyűjtésének belátásához és megalapozásához.

A tárgyi kultúra és napjaink összefüggéseire való ráhangolódást a bu
dapesti Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai műhelye indította el 2006. 
december 1-jén a Savaria Múzeumban. A Mentés másként: babahalom 
a lomban. Valóban? című műhelyfoglalkozás6 kísérelt meg elsőként a 
projektben részt vevő gyerekekben kialakítani egyfajta olyan érzékenysé
get, tudatos viszonyulást, amelynek segítségével a későbbiekben mintegy 
„kívülről" láthatták saját tárgyi környezetüket A történeti „gyermekvilá
gok" megismerését aztán a budapesti Szépművészeti Múzeumban 2007. 
február 10-én ta rto tt múzeumpedagógiai foglalkozás célozta meg, mely
nek középpontjában az egyiptomi gyűjtemény és a keresztény festészetet 
bemutató képzőművészeti alkotások értelmezése állt.7 Az osztrák és ma
gyar közös workshop 2007. március 26-án a kismartoni Burgenlandi Tar
tományi Múzeum (Eisenstadt, A) állandó kiállítását helyezte górcső alá. 
A magyarországi programokkal párhuzamosan futó Gyermekvilágok # i  
célja annak vizsgálata volt, hogy miként lépnek a tárgyak interakcióba 
a fiatalokkal egy kiállításban. Ennek értelmében ugyancsak a kismartoni 
tárlatban szereplő és a történeti gyermekkorhoz kötődő műtárgyak feldol
gozása nyert hangsúlyos szerepet, mégpedig a mai gyerekekben felmerült 
kapcsolatos asszociációk kibeszélése és on-line feldolgozása révén.8

A közösségi akciókkal párhuzamosan egy időszaki kiállítást előké
szítő gyűjtőmunka is folyt. A Gyermekvilágok #2 kapcsán a magyar és
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osztrák gyerekek saját szobaviláguk tárgykultúráját interpretálták, 
melynek során az eltérések és hasonlóságok megismerése, értelmezése, 
majd valós térben való bemutatása volt a feladat. Ehhez az osztrák és 
magyar résztvevők önállóan és közösen, szakemberek segítségével do
kumentálták, illetve értékelték a mindennapokban megélt saját „világa
ikat''. A muzeológiai természetű gyűjtőmunka további dinamizálása ér
dekében a magyar partnerek munkája kiegészült egy felhívással is, 
amely általános és középiskolás diákok számára szüleik, nagyszüleik, 
dédszüleik gyermekkorából megmaradt tárgyak gyűjtését hirdette meg 
Vas megyében. A felhívás eredményeként a rendhagyó kutatómunká
ban a magyar részről végül hetvennyolc fő vett részt -  köztük nem csak 
gyerekek -, közel félezer tárgyat és jó  néhány tárgytörténetet szolgál
tatva a további feldolgozásokhoz.

A projekt történeti korszakokat átívelő aktualitása, mondhatni uni
verzalitása -  hiszen valamiféleképpen minden ember kötődik a gyermek
korhoz -  egyben a múzeum és a befogadó helyi társadalom közötti kap
csolatépítésben is fontos szerepet játszott. A téma múzeumi feldolgozá
sára irányuló igény könnyen belátható, elgondolható, ami jelentősnek 
mutatkozott abban is, hogy a kiállítás teljes anyagát felajánlott tárgyak
kal kívántuk feltölteni, ráadásul a gyűjtőmunkában főként az ifjabbak ak
tivitására támaszkodva. Azonban az általános személyes érintettségben 
rejlő potenciál kiaknázásához a partnereknek megfelelő csatornákat kel
lett kiépíteniük forrásközösségeik irányába (1. ábra). Ehhez egyfelől 
a múzeummal együttműködő és ebben az esetben a határ túloldaláról is 
bevont civil szervezetek kapcsolathálói nyújtottak megfelelő alapot. 
A projektben aktivizált és a tárgyfelajánlásokon keresztül a múzeumi mű
ködésben direkt módon érdekeltté te tt kisközösségek és velük együtt a 
személyes környezetükben élők nyilvánvalóan igényt tartottak a róluk 
közölt és végül a múzeumban vagy az interneten bemutatott informáci
ókra, ami egyben fontos motivációs erőt is jelentett. Másfelől a csak in
direkt, áttételes közegeken keresztül irányítható társadalmi kapcsolatok 
serkentéséhez elengedhetetlen volt az elektronikus médiában (helyi tele
vízió és rádiók, internetes oldalak) való időnkénti vagy huzamosabb jelen
lét. Ehhez a pályázati felhívás teremtett megfelelő nyilvánosságot. 
A gyűjtőmunkához szükséges dokumentációhoz a néprajzi muzeológiában 
használt és a projekt igényeihez újrafogalmazott műtárgyleíró kartont 
használhattak a projektbe belépő „külsős" résztvevők, amit elektronikus 
úton letölthettek, és akár ilyenformán a múzeumba beküldhettek.9 Mind
ezeken keresztül a projektnek köszönhetően széles körben és karakteresen 
érzékelhetővé vált a Savaria Múzeum törekvése a hozzá kapcsolódó kö
zösségekkel és a szélesebb közönséggel való együttműködésre.

9 Leltári szám (a család neve és 
sorszám); a gyűjtés helye (hely
ség, megye, ország); 1. irodalmi 
név és helyi, népi név (értsd a 
tárgy családban használatos neve, 
például egy babának Pircsi baba); 
2 .leírás (anyag, technika, forma, 
szerkezet, díszítés, feliratok, álla
pot); 3. méretek; 4. gyűjtés, készí
tés, használat (a tárgy életének, 
történetének leírása); 5. irodalom 
megjelölése (irodalmi utalás); 6. 
megszerzés módja, a gyűjtő/eladó/ 
ajándékozó neve, foglalkozása, 
a megszerzés éve, hónapja; 8. a 
leírókarton kitöltőjének neve, a ki
töltés dátuma.



10 A jelenkori szobavilágok mu- 
zealizációjának a projektben min
taadó előképeként lásd Carsten- 
sen -  Richartz-Sasse 2004.

1 1 1 . Kérjük, próbáld meg leraj
zolni a szobádat, és azokról a dol
gokról, melyektől soha, semmilyen 
körülmények között nem válnál 
meg, készíts fényképfelvételt vagy 
videót. Fogalmazd meg, hogy 
miért fontosak ezek a tárgyak 
számodra! 2. Kérjük, mutasd be a 
szobádat és a benne történő tevé
kenységeidet egy átlagos napod 
szempontjából. 3. Milyen szoba 
lenne számodra az „álomszoba"? 
Képzeld el és fogalmazd meg leg
szebb vágyaid szobáját! 4. Gyűj- 
tesz-e otthon valamilyen dolgokat? 
Ha igen, melyek ezek, és miért 
gyűjtőd őket? 5. A családi fotók 
között vannak-e olyanok, melyek 
rólad készültek otthon? Kérjük, 
hozzad el azokat, amelyek a leg
kedvesebbek számodra. Fogalmazd 
meg, miért pont ezeket választot
tad!

12 Gyermekvilágok -  Kinderwel
ten #2. Savaria Múzeum, Kama
raterem. 2007. május 26.-2007. 
szeptember 30.

Talált tárgyak
A szinkrón dokumentációs munkára épülő kiállításhoz szükséges gyűj
tés két fázisban és szinten történt (2. ábra). A feltárómunka első szint
jén, mivel szobaberendezések teljes vagy részleges begyűjtésére nem 
volt mód,'°a forrásanyagban vizuális dokumentációkkal kiegészített 
szöveges interpretációkra kellett hagyatkoznunk. A projektben a köz
vetlen résztvevőknek kiosztott kérdőív a tárgyakhoz való személyes v i
szonyulás súlypontját a megszokott, otthonos környezet és napirend 
vonatkozásain túl a vágyak összefüggéseibe is helyezte."

A gyűjtő-feltáró kutatás második szintje az olyan családi „kacatok- 
ra" és „ereklyékre" vonatkozott, amelyek a lakókörnyezetben valamiért 
máig megőrződtek. Az önkéntes gyűjtés ugyanakkor nem hagyta f i 
gyelmen kívül a családoknál vagy az iskoláknál őrzött és a gyermekkor
hoz kötődő dokumentumokat, fénykép- és mozgóképfelvételeket sem. 
A Gyermekvilágok #2 a mában megragadható hétköznapi tárgyuni
verzumnak csak a privát, családi életben érvényes vonatkozásait igye
kezett előtérbe helyezni, legalább három generáció gyermekvilágaira 
kiterjedően. Ez utóbbi következményeként a projekt mechanizmusában 
a Hermann Bausinger által felvázolt néprajzi jelenkutatás elvei szerint 
a második koncepció vált leginkább relevánssá. Tehát a gyűjtőmunkába 
bevont kulturális elemek főleg azáltal váltak reflektálttá, hogy egy meg
előző „kultúrfokból" vagy -  mondjuk it t  inkább így -  korszakból voltak 
eredeztethetők, viszont nem pusztán a megelőző kulturális összefüggé
sekben betö ltö tt szerepük alapján kerültek kiemelésre (BAUSINGER 
2004: 10). Ha a felajánlott tárgyakat a nagy társadalomtörténeti korok 
kontextusába helyezzük, akkor elmondható, hogy jelentős részük a ma
gyarországi 1989-es rendszerváltás előtti államszocializmus időszakából 
származott, de érkeztek egyes felajánlások a két világháború közötti 
időkből, illetve a századfordulóról is.

Azonfelül, hogy az eredeti kontextusukból kiragadott tárgyak ment
hetetlenül visszatükröznek történelmi korszakokat is, a projekt a fela
ján lo tt darabokat mint recens emléktárgyakat kezelte, és mint ilyeneket 
csupán a hozzájuk kapcsolódó hétköznapi narratívák mentén értelmez
te, és tette közszemlére. Indokolta ezt az is, hogy a tárgyak jórészt az 
eredeti használati értéküket elveszített „személyes kincsekként" kerül
tek elő, melyek múzeumi környezetbe való integrálását tulajdonosuk 
dolgainak egyfajta sajátos „apoteózisaként" élhette meg. A múzeumi 
tér „varázsa" lehelt újra valós funkciót a legtöbb érzelmileg te líte tt pri
vát családi emlékbe. A személyes használatból való kiragadás mozzana
ta ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy az otthonok emléktár
gyai nem köthetők egyszerűen a múlthoz, hiszen azok funkciója éppen
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2. Á b r a . A Gyermekvilágok #2 vonatkozási szintjei az időben

a tulajdonos mindenkori jelenében fenntarto tt viszonyulásban rejlik, 
melynek kulturális mintái persze nagyon különbözőek lehetnek (vö. 
KUNTZ 2004: 54). A projekt résztvevői számára az egyes tárgyak hordoz
ta különféle kulturális hátterek a gyűjtés, a dokumentálás, az archivá
lás folyamatában bomlottak ki, melynek igazán nyilvános metszetévé 
végül a megrendezett kiállítás vált.

A múzeum mint a diskurzus helye
A kiállításban'2 együtt kezelt és prezentált személyes tárgyak immár új 
minőségüket elnyerve a múzeum félig nyilvános terét is átalakítják. 
A kiállítótér ugyanis ezúttal a vitrinekbe helyezett tárgyakat nem mű
alkotásokként kezeli, nem törekszik történelmi összefüggések valamifé
le materiális nyelvre való lefordítására, és nem is elsősorban a történe
ti korok illusztrációinak szánja. A tárlat egészen egyszerűen nem histo- 
rizál, és a tárgyak osztályozása helyett inkább a kulturális cselekvést, a 
róluk való párbeszédet igyekszik előtérbe helyezni. A „Ki nevet a vé
gén?" vagy „Kocog és kidob" néven közismert társasjáték mintája sze



rin t strukturált kiállítótér eleve kizökkenti a látogatókat a kiállítások 
közhelyes linearitásából és az erre fe lfűzött narratíva egyoldalúságából 
(1. kép).

Egyáltalán, a kiállítás színrevitele azáltal is folyamatos értelmezésre 
kényszerít, hogy a végül kiá llíto tt 101 darab tárgy sehol nincs feliratoz
va, csupán egy kódszámmal rendelkezik. Ahhoz, hogy a kiállítás asszo
ciatív mezejébe valaki belépjen, és a kiállítás játéktere igazán működ
hessen, mindenképpen választani kell a felkínált eszközök sokfélesé
géből. Akárcsak egy játékbolt eszeveszett sokféle árucikke között, it t  is 
lehetünk nyugodtan finnyásak. Ha használati utasítás nincs is, de a biz
tonságot kínáló szöveges háttér ugyancsak megtalálható és kibontha
tó: egy érintőképernyős monitor tárja fel a számozott tárgyak doku
mentált történeteit, magyarázatait -  ha van a látogatóban ehhez elég 
kíváncsiság. És miért ne lenne? Ezt megelőzően azonban a „magukra 
hagyott" tárgyakkal való első találkozáskor az eredeti tulajdonos kom
mentárja rejtett marad, aminek következtében a látogatókban keltett 
impressziók szabad utat nyerhetnek. Ezt a szabadságot azért is meg kell 
hagyni, mert a késő modern társadalom lenyomataként értelmezhető 
olyan banális tárgyak, m int az autóskártya, a kisdobos-igazolvány vagy 
az iskolások betűkészlete bármely fe lnő tt látogató számára egyáltalán 
nem biztos, hogy ismeretlenek lennének, sőt éppen ez a személyes érin
tettség válik izgalmassá. A kiá llíto tt tárgyakon keresztül a gyerekkor is 
újraélhető lesz, ezért a tárlat elég teret és időt enged ahhoz, hogy a fe l
színre kerüljenek személyes történetek, családi és énmitológiák. A kiál
lítótérben a látogató családok eltérő generációi vagy akár baráti társa
ságok különböző kulturális háttérrel rendelkező tagjai meg is oszthat
ják ezeket egymással. A tárgyakat övező esetleges meghökkentő ide- 
genség szintén elkerülhetetlen, hiszen az egymást követő generációk 
eltérő élményvilágai, illetve a vasfüggöny által egymástól elzárt hét
köznapok tárgykultúrája a „saját” és „másé", a „mi" és „mások", az „itt" 
és „máshol" különbségeire hívják fel önkéntelenül is a figyelmet.

Az etnológiai érdeklődés körébe vont és múzeumi folyamatoknak 
alárendelt tárgyak a kiállításban érvényesült mivoltukban azt is meg
mutatják, hogy a múzeum „hideg médiuma", ahogy azt Gottfried Korff 
nevezte, nem csak a folklorizáláson keresztül „melegíthető fel" (vö. 
KORFF 2004: 22). A projekt ezt úgy éri el, hogy a falu és város közötti 
éles kulturális határvonalakat sem tekinti elsődlegesnek, miközben nyo
ma sincs az esztétizálásnak, a felszínes archaizálásnak, és nem keresi 
senki az abszolút igazit. Viszont megmarad az együtt-tevékenykedés 
öröme, ahol a látványnál is fontosabb diskurzus mint léthelyzet válik 
meghatározóvá.

1 . k é p . Gyerekek a kiállítótérben, Szombathely, 2007. augusztus 
Illés Péter felvétele

A kiállítás mint ideiglenes gyűjtemény 
A gyermeki léthez kötődő műtárgyak a Savaria Múzeum minden, az em
beri kultúrákat dokumentáló gyűjteményében megtalálhatók. A történe
ti korok dokumentálásának igényéből fakadóan az eredeti kontextusukat 
elveszítő, múzeumi folyamatokba bekerülő tárgyakat a hagyományos 
múzeumi diszciplínák módszertana régészeti, néprajzi és helytörténeti 
tárgyakká transzformálta. A projekt által a múzeumi érdeklődés előteré
be került tárgyféleségek keletkezésük és eredeti használatuk szerint a 
helytörténeti és néprajzi gyűjteményekben őrzött műtárgyakkal mutat
nak némileg rokonságot.

Nézzük, a „gyermekvilágok" kapcsán milyen párhuzamokat és eltéré
seket találunk! A néprajzi gyűjteményben a Vas megyei paraszti közös
ségekben használt, házilag és kézművestechnikával készült, 158 tételnyi 
gyermekjáték jelenti a legnagyobb kapcsolatos tematikus csoportot 
(HORVÁTH 1996: 124-127). A néprajzi tárgyak egy másik érintőlegesen 
idevonatkozó és a múzeumi gyűjteményben együtt kezelt csoportját 
képviselik a népi lakáskultúra jellegzetes bútoraiként ismert különféle 
bölcsök (GRÁFIK 1988). Ezeken kívül a 20. század első harmadából szár
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mazó keresztelőgarnitúra az egyetlen csecsemőruha-együttes a Savaria 
Múzeumban. A helytörténeti gyűjtemény viseletéi között egy egzotikus, 
19. századi kínai gyerekruhán és egy 19. század végi gyermekszoknya-re- 
konstrukción kívül még egy 20. század elejéről származó gyerekattila, va
gyis díszmagyar ruha is megtalálható, mely mellett egy pár, az 1930-as 
években használt gyerekcsizmát is őriz a múzeum. Szintén a helytörténe
ti besorolással szerepelnek olyan régi iskolás gyerekekhez kötődő tárgy
féleségek, mint egy 20. század elejéről származó iskolatáska, egy 1960 
körül használt faragott tolltartó, illetve három, a 19. század végén és 
szintén a 20. század elején használt palatábla. A két megyei gyűjtőkörű 
gyűjtemény közös metszetét az a néhány gyermekjáték jelöli ki, melyek 
az 1950-es és 1960-as évek kisvárosi és falusi, de már nem paraszti kör
nyezetéből származnak, és ezért a helytörténeti gyűjteménybe kerültek. 
Mindenképpen figyelemreméltó a tény, hogy a műtárgyak esetében a tu 
lajdonosok személyes történetei és a tárgyak személyes jelentései csak a 
keresztelőruhák kapcsán váltak érdekessé tudományos feldolgozásban 
(HORVÁTH 1988), a nyilvántartásban pedig egyáltalán nem.

A jelenben érvényesülő személyes dimenziók hangsúlyozásának kri
tériuma karakteresen megkülönbözteti a projekt során létrejött ideigle
nes gyűjteményt a múzeumi tárgyaktól. A véletlenszerűen talált, egy
mástól független emléktárgyak a kiállításban mint családi emlékek, 
játékok, valamint a gyermekvágyak megtestesülései, illetve mint az isko
láskor és a gyerekszervezetek kellékei, eszközei váltak utólag és önkénye
sen csoportosíthatóvá. Tulajdonképpen a gyerekjátékok és az iskoláskor 
emlékei mellett, ez utóbbival is összefüggésben, a gyermekszervezetek
hez kötődő tárgyi emlékek mutatnak valamiféle párhuzamot a múzeumi 
tárgyakkal. A családi emléktárgyak, a gyermekvágyak tárgykörei viszont 
nehezen értelmezhetők maradnak a törzsanyag szempontjából. Ez a je
lenkori személyes tárgyi környezet és a múzeumi „tárgyvilágok'' között 
létrejött „feszültség" (vö. ÉBU 2005: 17-20) képes rámutatni olyan tárgy
féleségekre, melyek lehet, hogy az önmaguk emlékművévé váló múzeumi 
gyűjtemények összefüggéseiben első ránézésre nem, de a mindennapjai
kat élő emberek számára jelentéstelítettségükben mégiscsak fontosak. 
Ezt és egyes látogatók múzeumképét jól tükrözi a kiállítás vendégköny
vébe írt alábbi bejegyzés is:

„A felnőtteknek gyermekkori tárgyakat és élményeket je lentett ez a 
kiállítás! Gyermekeinknek a mai játékok mellett csodálkozást. Ez nem 
múzeum, hanem az életünk része, ezért is á llt közel hozzánk." (2007. 
augusztus 4.)

A már említett személyes érintettség kérdésére megadható válasz 
pedig valahol mégiscsak ebben az élményszerűségben keresendő.
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A tárlathoz felajánlott olyan „régiségek", m int a privát fotók és a 
családi albumok arra figyelmeztetnek, hogy e kulturális elemek hétköz
napokban betö ltött szerepe rohamosan átalakulóban, sőt napjainkban 
egyre inkább eltűnőben lehet a digitális fotótechnika párhuzamos el
terjedésével. A számítógépek és az internet otthoni használata bizo
nyosan hatással van olyan, a közelmúltban még magától értetődő 
tárgyféleségekre is, m int a hétköznapi személyes iratok és egyéb írásos 
családi emlékek (például anyák napi köszöntök, a húsvéti nyuszinak írt 
üzenetek, gyerekkori naplók stb.). Szintén figyelemre méltó, hogy a pri
vát életben meghatározó jelentőségű, az otthonokat ízlés szerint fo r
máló tömegcikkek között az egyes jellegzetesen néprajzi tárgyak telje
sen új minőségükben mutatkoznak meg. Nyilván ebben az is szerepet 
játszik, hogy ezúttal nem az életmód-rekonstrukció, illetve a történeti 
korokat illusztráló hagyományos múzeumi funkció kapcsán váltak ér
dekessé. Történetesen ilyen kiá llíto tt tárgy egy családi emlékként féltve 
őrzött „kászfa", vagyis kovászfa is:

„Dédanyám kenyere megkelt, betette sülni, és egy széken hagyta a 
melencét és a kászfát, hogy majd elmossa azokat. Nagyanyám kicsi volt, 
és játszani kezdett a kászfával, mígnem áthúzta a fején, és a nyakában 
maradt. Megrémült, és leadta a vészjelzést. Persze ő szorult, mert úgy 
akarták leszedni róla, hogy a kászfát szét ne feszítsék. Mikor »hozomá
nyul« neki ajándékozták szülei a kászfát, szinte érezte a fülén és a ta r
kóján, ahogy húzták le róla. Azóta őrizte, majd nekem adta, látván, 
hogy komolyan gyűjtöm, és értéknek látom, amit ő is."

Az értékeknek ez a recens pluralitása olyan központi jelentőséggel 
bíró kérdés, aminek kapcsán a Gyermekvilágok # \,  tehát a múzeumi 
tárgyak és a mindennapi tárgyi környezetet összekapcsoló asszociációk 
vizsgálata újfent csak megerősítést nyer.

A Gyermekvilágok #2 gyűjtemény létrehozását alapvetően a gye
rekekkel és más gyűjtőkkel való közös kiállításrendezés motiválta, mely
ben az eredeti tulajdonos szubjektív értékvilága volt az egyetlen priori
tás, és ezért a törzsgyűjtemények önmagukba zárt szempontjainak, 
azok bármiféle aktualizálásának a projektben nem lehetett létjogosult
sága. A fentiek következményeként az archiválást és az anyagban való 
tájékozódást egyelőre a projekt mechanizmusához igazított számítógé
pes adatbázis (2. kép) oldja meg, melynek ideiglenes menürendszere is 
inkább a kiállítás kivitelezését, mintsem a törzsgyűjteménybe való 
azonnali integrációt szolgálja.



Összegzés
A jelenkorprojekt működése alapvetően a múzeum és a nyilvánosság kö
zötti párbeszéden alapult, mégpedig olyan módon, hogy a múzeum és 
társadalmi környezete közötti kommunikáció kereteit a civil szerveze
tekkel, oktatási intézményekkel és a helyi médiával, illetve további ér
deklődő egyénekkel való együttműködés jelölte ki. A projektet felépítő 
múzeumpedagógiai programok különféle múzeumi gyűjtemények, illet
ve a saját kortárs tárgyi világ értelmezését valósították meg az időben és 
térben eltérő „gyermekvilágok" szemszögéből. Ezek a kulturális akciók 
számos impulzussal szolgálták a kiállítást megelőző közös gyűjtö-fe ltá- 
ró munkát, illetve a bemutatás rendezőelvének kidolgozását. A szemé
lyes részvétel élményében rejlő motiválóerő magában a prezentáció ki
vitelezésében is kulcsfontosságú maradt. A kiállítás a gyermeki léttel 
kapcsolatos modern tárgyi világ személyes dimenzióit úgy/azért próbál
ja közvetíteni, hogy a közös európai határtérségben élő eltérő generáci
ók egymás közötti jobb megértését szolgálja.

2. k é p . A Gyermekvilágok adatbázisának részlete
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Kiállítási dominó 2006 ->

INTÉZM ÉNY A KIÁLLÍTÁS CÍME IDŐPONT INFORMÁCIÓ

1 Néprajzi Múzeum, Budapest műanyag 2006. április 27. -  2007. február 4. www.neprajz.hu

2 Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg Kettő egy pár. Szerelem, udvarlás, esküvő 
a 20. században

2006. május 12. -  szeptember 10. www.zmmi.hu

3 Pécsi Tudományegyetem Kommunikációs 
és Médiatudományi Tanszék, Pécs

Emlékváros -  Pécs. Fesztiválok 
emlékezethelyei

2006. június 7-21. (Hattyú Ház), 
2006. június 24. -  július 
(Várostörténeti Múzeum)

www.commonline.hu
http://193.6.48.21/emlekvaros/

4 Tragor Ignác Múzeum, Vác Kettőn áll a vásár... 2006. július 16. -  szeptember 3. www.muzeum.vac.hu

5 Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. száza
di falun

2006. augusztus 25. -  október 8. www.skanzen.hu

6 Janus Pannonius Múzeum Néprajzi 
Osztálya, Pécs

Égetett szuvenír -  turizmus és fazekasság 
Óbányán

2006. szeptember 8. -  október 31. www.jpm.hu

7 Városi Múzeum, Nagyatád Kockaháztól a család házáig 2006. október 13. -  2007. január 31.

8 Kékfestő Múzeum, Pápa Az örökéletű farmer 2006. november 23. -  2007. október 31. www.kekfestomuzeum.hu

9 Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest Kert a falak mögött. A bakonybéli bencés 
szerzetesek élete

2006. december 1. -  2007. február 28. www.mnm.hu

10 Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém Zsákmány. Tárgyak és vágyak a Balatonon 2007. január 27. -  augusztus 30. www.vmmuzeum.hu

11 Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum, Budapest

Café?! Változatok és változások 2007. február 15-május 10. www.mkvm.hu

12 Jósa András Múzeum, Nyíregyháza Tanya-utak 2007. március 29.—június 25. http://jam.nyirbone.hu

13 Savaria Múzeum, Vasi Múzeumbarát 
Egylet (Szombathely),
Andreas Lehner Art&Projects,
Das Literaturhaus (Mattersburg, A)

Gyermekvilágok -  Kinderwelten #2 2007. május 26.-szeptember 30. www.muzeumbarat.hu/gyermekvi-
lagok.html
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Dom inó remix

IDŐPONT A KIÁLLÍTÁS CÍME RENDEZŐ INTÉZM ÉNY A BEMUTATÁS HELYE
2006. október 17.-február 4. Kettő egy pár. Szerelem, udvarlás, esküvő a 

20. században
Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg Néprajzi Múzeum

2007. február 9.-március 31. Égetett szuvenír. Turizmus és fazekasság 
Óbányán

Janus Pannonius Múzeum, Pécs Helytörténeti Kiállítás, Pécsvárad

2007. március 17. Emlékváros -  Pécs. Pécsi fesztiválok 
emlékezethelyei

PTE Kommunikáció- és 
Médiatudományi Tanszék, Pécs

Stuttgart, Kulturinstitut der 
Republik Ungarn (Múzeumok 
Éjszakája)

2007. március 22.-május 1. Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. századi 
falun (Válogatás a kiállítás anyagából)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Angyalföldi Helytörténeti 
Gyűjtemény

2007. április 14.-május 20. Kettő egy pár. Szerelem, udvarlás, esküvő a 
20. században

Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg Balatoni Múzeum Keszthely

2007. április-május 31. Kert a falak mögött. A bakonybéli bencés 
szerzetesek élete

Magyar Nemzeti Múzeum Pápai Református Kollégium

2007. május ll.-augusz tus  26. Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. századi 
falun

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg

2007. június 17.-augusztus 16. Kettő egy pár. Szerelem, udvarlás, esküvő a 
20. században

Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg Tragor Ignác Múzeum, Vác

2007. június 20.-október 31. Kert a falak mögött. A bakonybéli bencés 
szerzetesek élete

Magyar Nemzeti Múzeum Kamalduli kolostor, Majk

2007. július 27.-október 31. Égetett szuvenír. Turizmus és fazekasság 
Óbányán

Janus Pannonius Múzeum, Pécs Városi Múzeum, Nagyatád

2007. szeptember 11. -  október 8. Kettő egy pár. Szerelem, udvarlás, esküvő a 
20. században

Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg Collegium Hungaricum, Galerie 
UngArt, Bécs

2007. szeptember 20 .-2008 . március 2. Meg is mosakodjál! Higiénia a 20. századi 
falun

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Wosinsky Mór Múzeum, 
Szekszárd

2007. október 5. -  2008. január 13. Kettőn áll a vásár... Tragor Ignác Múzeum, Vác Petőfi Múzeum, Aszód

2007. november 7.-március 16. Az örökéletű farmer Kékfestő Múzeum, Pápa Néprajzi Múzeum

2008. március 23. -  május 18. Gyermekvilágok -  Kinderwelten #2 Savaria Múzeum Burgenländisches 
Geschichte(n)haus (Bildein. A)

2008. május 29. -  november 11. Gyermekvilágok -  Kinderwelten #2 Savaria Múzeum Burgenländisches 
Landesmuseum (Eisenstadt, A)
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S t i l l s  o f  t h e  P r e s e n t  D a y
O n e  M u s e u m ' s  I n t e r p r e t a t i o n  o f  
C o n t e m p o r a r y C u l t u r e

In April o f 2006, the fourth year o f the MaDok Program, a series o f ex
hibitions entitled Exhibition Dominoes: 2006-> spotlighting the the
mes o f modernity, mass production, and the culture o f daily consump
tion was set underway. The phenomena explored, while certainly falling 
w ithin the purview o f the institutions hosting the series -  and even 
w ithin the collecting activity o f some -  opened up new avenues both 
for research and collections development. The exhibitions that emerged 
from this new research have posed questions that are both exciting and 
thought-provoking, not only for scholars and museum staff, but for 
museum visitors, as well.

The Museum o f Ethnography's Plastic endeavoured to interpret the 
material environment o f contemporary, everyday life through treat
ment o f a specific group o f materials: by interpreting, arranging, and 
displaying mass-produced objects on the one hand, and by critically re
thinking what is meant by the expression "ethnographic artefact" on 
the other. The museum's interpretation o f modern material culture co
vered materials, technology, and consumption in both their "classic" 
and modern forms through critical use o f the conventional modes of 
presentation (family tree, diagram, sequence, interior, mannequin, sca
le model, and historical strata). A second exhibition, the Pápa Blue-Dye 
Museum's Immortal Blue Jeans, was similarly built around single type 
o f material in a re-interpretation o f both collection structure and mu
seum practice. Originally a blue dye factory, this institution, which now 
specialises in the collection and interpretation o f 19th and 20th-cen
tury blue-dye techniques and products, took excellent advantage of 
the possibilities afforded by its own history: while the topic o f jean fab
ric (how it is woven and dyed) relates to the institution's original sco
pe o f activity as a material, that o f blue jeans (as work dress) relates to 
the institution's original scope o f activity as an article o f clothing; both 
topical areas bringing the visitor squarely into the present day.

The relationship between the urban setting and cultural consump
tion was the subject o f two separate exhibitions. The creators o f Pécs 
-  City o f Memories: Sites o f Pécs Festivals Past, put on by the Pécs Uni

versity o f Sciences' Communications and Media Science Department, 
combined sources from the local archives with fragments o f personal 
memory. The purely multimedia exhibition was then linked to an inte
ractive archive. A second exhibition, Café?! Variants and Changes, or
ganised by the Hungarian Museum o f Commerce and the Hotel and Ca
tering Industry, aspired to capture everyday variations, from the recent 
past to the present day, on an urban institution steeped in tradition -  
the Budapest coffee house -  through a presentation o f images and pho
tographic material.

Phenomena associated with the modern, urban, and increasingly 
global culture that is now replacing "traditional" lifestyles everywhere 
served as the impetus for more than one exhibition. Nyíregyházad And
rás Jósa Museum held an exhibition entitled Farmstead Roads descri
bing the peculiar transformation undergone by a single locality. Re
search for the exhibition, in the manner o f archaeological fieldwork, 
followed the path taken by the motorway constructed through a num
ber o f special outlying farmstead villages (known as bokortanyas) in the 
area around Nyíregyháza and documented the microcosms they repre
sented as each was transformed or eradicated as a result o f the const
ruction. At the same time, the chamber exhibition From Block House 
to Family Home, hosted by the Nagyatád City Museum, endeavoured 
to offer an analytical presentation o f the uniform ly designed block 
houses typically constructed in rural and small-town residential areas all 
over Hungary. Parallel use o f artefacts, personal accounts, and photog
raphs approached this relatively unexplored universe o f subject matter 
by revealing the "individual” that lay behind the "general". Today, such 
popular "traditional" ethnographic themes as courting, personal hygie
ne, and market day activity increasingly take on new meaning; however, 
while the Göcseji Museum's Two Make a Pair -  Love, Courting, and 
the Wedding in the 20th Century and the Ignác Tragor Museum's To 
Market, To Tango held in Vác focused on points o f interpretation im
portant from both the social standpoint, and that o f the collection it 
self, the Hungarian Open-Air Museum’s Washing Up Hygiene in the
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20th-Century Village departed from thinking in terms o f mere regio
nal units, regarding its subject material -  the modernisation o f hygie
nic practices and related material culture -  from the typological and 
historical perspectives.

The fields o f ethnography and anthropology have concerned them
selves w ith the theme o f tourism -  an industry found where mobility 
and forms o f leisure time activity intersect -  for at least several deca
des; however, results have remained more or less w ithin the bounds of 
the textual genre. Fired Keepsake -  Tourism and the Potter’s Craft 
in Óbánya, an exhibition hosted by the Ethnography Department of 
Pécs's Janus Pannonius Museum, made display o f the contemporary 
life o f a single place (Obánya) through the universe o f tourism by exp
loring the complex relationships between a fam ily history, a few local 
potters, local residents, and a body o f people who were "just passing 
through". Bakonybél has for decades been a destination favoured by 
domestic tourism. The objective o f Garden Behind the Walls -  The 
Life o f the Benedictine Community o f Bakonybél, organised by the 
Hungarian National Museum, was to explore various links between the 
several-hundred-year-old Benedictine tradition and the society o f to 
day. The exhibition was constructed around a series o f photographs de
picting the day-to-day life o f the Benedictine community, complemen
ted by displays o f reproduction art crafted at the site, products made 
fo r sale, and articles o f clothing used variously fo r ceremonial, every
day, and work purposes. Booty -  Artefacts and Aspirations on Lake 
Balaton, an exhibition o f Veszprém's Dezső Laczkó Museum, offered an 
analytical treatment o f the various groups o f individuals -  company 
fishermen, poachers, sports fishermen, and weekend anglers -  who lurk 
about the shores o f Lake Balaton in the hopes o f making a good haul. 
While each o f the groups in question is composed o f its own special 
world o f water creatures that lust fo r spoils o f fish, loiter about indivi
dually or in groups, paddle about in boats, or squat in the reeds, inte
restingly, the image may easily be expanded to accommodate the mul
titudes o f souvenir-hungry tourists. Thus, the shores of the Hungarian
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sea serve as fertile ground not only for the water sport and souvenir in
dustries, but also fo r the ethnographic/anthropological researcher.

The fifth  volume in the MaDok-füzetek includes methodological 
studies that one by one examine, based on both determinant modes o f 
perception and empirical experience, each o f the most important issu
es surrounding the museum interpretation o f today's "modern" mate
rial culture. In the course o f providing a methodological analysis o f 
various exhibitions and recent acquisitions, the authors share their tho
ughts not only on certain peculiar modern cultural phenomena, but 
also on the relationships between society and the institution o f the 
museum, and between scientific paradigms and the (properly or not so 
properly) functioning system within which the museum operates.

Despite the thematic diversity represented by the Exhibition Domi
noes 2006A series, and despite any differences between the assets and 
opportunities enjoyed by the institutions tha t worked to bring it abo
ut, it is clear that the MaDok network has, in the past few years, beco
me a viable medium for bringing inquisitive, progressive institutions 
together w ithin the space o f contemporary culture.

The Editors
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ZOLTÁN FEJŐS
From Dominoes, Rubik’s Cubes

The twelve events organised as part of the Exhibition Dominoes 2006-> 
series serve as a fitting account of recent efforts on the part of Hungarian 
museums to probe contemporary social and cultural phenomena. In essence, 
the intent of series organisers was to approach the world of the present day 
on the basis of newly collected artefacts and documents and fresh scientific 
research. The projects and exhibitions produced by program participants -  
eleven museums and one university department from cities across Hungary -  
were only loosely connected to one other, and neither followed any uniform 
methodology, nor adopted the same posture as any other with respect to the 
given subject matter. In addition to a shared emphasis on the recent past and 
present, individual projects in the series were united by a common title 
involving the metaphor of the "domino," a device intended to aid partici
pants both in their survey of the present, and in the selection and applica
tion of methods of interpretation. Individual "dominoes" -  exhibitions in the 
series -  connected with and complemented one another to produce a repre
sentative picture of present-day Hungary. As the months passed and one 
exhibition followed the other, the focal point of debate among program par
ticipants moved to the possibilities for interpreting individual topical areas 
and to ideas surrounding the arrangement of displays. Now that the series 
has drawn to a close, and before all involved move on to other things, a 
review and overall analysis of the project and its methodology are needed. 
The present study discusses various aspects of this in some detail, and in 
doing so, poses two questions. First, what was the primary motivation behind 
each project: to create an exhibition, to enhance collections, to develop 
established scientific concepts, or to further existing fieldwork? Second, what 
dilemmas does the "encounter" between historically shaped museum collec
tions and contemporary artefacts and documents involve? The analysis of 
these and similar problems offers conclusions that extend well beyond the 
scope of the experiment itself; in short, now that the dominoes have been 
laid out, should we not take on the more difficult “games" to come?

ZSÓFIA FRAZON
Today, Encapsulated -  The Museification of 
Contemporary Culture
IPlastic, Museum of Ethnography, Budapest)

In analysing the empirical material used in the Museum of Ethnography's 
Plastic, I first explore the layers of meaning embedded in the term "con
temporary culture," then investigate the theoretical and methodological

108 M A D O K - F Ü Z E T E K  5 / 2 0 0 7

conclusions to be drawn when these layers are peeled back. In addition, 
I examine what is entailed in "museifying" contemporary material culture 
and therefore in subjecting it to museological interpretation, and discuss the 
broader structural/curatorial and ordinary/practical consequences this 
implies in practice.

The material (artefacts and documents) of both the exhibition itself, and 
what is known as the background collection -  a total of nearly 1500 objects 
-  may be divided into well-defined strata. The first is composed of material 
from the museum's collections, the second, less cohesive stratum, consists of 
privately owned objects placed with the museum on loan, and the third 
includes merchandise acquired through normal commercial channels. Each 
collection of artefacts begged a different set of questions, with each form of 
time management and memory; each day-to-day practice related to mass 
production and consumer culture; and each cultural practice related to 
object use spotlighting a different perspective on the given theme. In this 
way, both the scientific interpretation of the prodigious numbers of objects 
entering the museum, and -  equally -  the collection itself not only capture 
contemporary culture as a moment in time, but also aid in provoking and 
refining thought on both museum and collection structure, and institutio
nal registry and access strategy.

MÁRIA MARX
From Collection to Exhibition
(Two Make a Pair: Love, Courting, and the Wedding in the Twentieth 
Century, Göcseji Museum, Zalaegerszeg)

In developing a plan for Two Make a Pair, careful thought was given to sev
eral fundamentally interrelated issues. The first had to do with visitor inte
rest: today's world -  and the material world in particular -  is changing at 
such a pace that an article of clothing, pair of shoes, camera, or tube of lip
stick from the 1980s (objects only twenty or thirty years old) are as much 
antiques to the contemporary teenager, as are artefacts from the turn of the 
century to the average middle-aged adult. In short, the recent past has 
become much more important than times more distant.

The result of the subsequent odd year's collecting work was an entirely 
new body of material consisting of several hundred artefacts. Approximately 
450 of these were arranged to form the main exhibition, with different com
binations of them selected to produce smaller exhibits displayed at other 
locations. Fresh acquisitions included a good number of souvenirs and jew
ellery originally given as courting gifts, a broad selection of products sold for 
Valentine's Day (a holiday that became fashionable in Hungary only during 
the final decade of the 20th century), a variety of wedding invitations and



notices from periods ranging from the beginning to the end of the 20th cen
tury, numerous wedding, flower girl, and bride's maid's dresses, household 
goods and textiles given as hope chest material or wedding gifts, and -  of 
course -  countless photographs and digital pictures. Acquisitions were not 
placed into a separate unit, but rather -  in keeping with standard museum 
practice -  were added to the ethnographic and local history collections, with 
a few special items going to the industrial art collection. The success of the 
exhibition served as renewed proof that it is not only the wedding as subject 
matter, but also the material culture of the present and recent past in gene
ral that draw the largest crowds to the museum.

ZSOLT SZÍJÁRTÓ
Fictive Spaces, Mental Images, Virtual Collections
(Pécs -  City o f Memories, Pécs University of Sciences, School of Liberal Arts, 
Communications and Media Sciences Department, Pécs)

How did three art festivals held more or less the same number of years apart 
but in three entirely different social historical periods {the Pécsi Ünnepi 
Játékok [Pécs Festival Games] (1928-1933), the Magyar Filmszemle 
[Hungarian Film Review] (1965-1982), and the Pécsi Országos Színházi 
Találkozó [Pécs National Theatre Conference] (2001-)} shape (1) the image 
of a medium-sized Southern Transdanubian city, (2) the way in which inhabi
tants view time and space, and (3) the repertoire of images of the city avail
able to scholars and the public? A project launched by the Communications 
and Media Sciences Department of the Pécs University of Sciences School of 
Liberal Arts (better known by its Hungarian acronym: PTE BTK) as part of the 
Exhibition Dominoes series explores this rather complex question in all o f its 
socio-scientific and artistic aspects.

The study centres around three main thematic nodes: (1) the point of 
memory, or transformation of urban space into image, through which actu
al places are imbued with meaning -  are lifted up and framed -  by means of 
a semiotically driven process of dematerialisation; (2) the mental image, or 
process of remembering, through which flashes of text and images of spaces 
bring back past events, situations, and related thoughts; (3) the mechanism 
of memory, or archiving process, through which archival institutions "con
serve" material from the past, devising classifications and categories by 
which collected material is placed in storage, while the material itself (more 
or less) bows to the rigours of the system.
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ANITA CSUKOV1TS
Shopping and Market Day,
Or How We Took an Opportunity
(To Market, To Market, Ignác Tragor Museum, Vác)

To Market, To Tango on the one hand gave visitors a look at three regular 
events in the city of Vác -  each with its own traditions, though each the 
result of a long process of continuous change -  and on the other, gave the 
museum the opportunity of getting a considerable quantity of material out 
on display. As a topic for scholarly inquiry, market day can be used to explore 
a wide range of thematic areas (including society, lifestyle, modes of dress, 
folk religion, folk sayings, and the exchange of goods); and in this particular 
case, the artefacts chosen for the exhibition gave a true account not only of 
the present state of affairs, but also of the process of change that preceded 
it. More specifically, the exhibition focused on products and merchandise 
sold during the past two decades, revealing much regarding the process by 
which new products have emerged to coexist with older, more traditional 
ones.

Preparatory work for the exhibition included identifying several objec
tives. To begin with, the exhibition was conceived as an attempt to illustrate 
the changing offerings of small industry and market trade, encapsulating the 
processes by which supply has, over the years, been transformed to meet 
demand, while at the same time seeking itself to exert an influence on what 
consumers looked to buy. The idea was, essentially, to document a process of 
change -  its causes and what it consisted of -  that has for years been unfold
ing before the public's eye. The study examines what exactly market artisans 
-  coopers, cutlers, saddlers, hatters, boot makers, and mézeskalács (ginger
bread) sellers -  make and sell today, and when and why they replace tradi
tional articles with new ones. The study makes a particular effort to give 
voice to artisans who have taken their goods to market in Vác for genera
tions. As the study sought not only to demonstrate how products have 
changed, but also to record both the reasons for changes and the times they 
occurred, the issues at hand were also explored from the perspective of the 
market-going shopper.

At the level of practical implementation, the market day theme proved 
viable in terms of both the exhibition and acquisition processes: the chosen 
events yielded themselves nicely to such traditional forms of museum display 
as rely on artefacts, photographs, installation materials, and multimedia. The 
exhibition was well-received in both public and professional circles, and 
brought the museum significant numbers of new artefacts and documents.
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ZSOLT SÁRI
The Tools of Hygiene
(Washing Up! Hygiene in the 20th Century Village, Hungarian Open-Air 
Museum in Szentendre)

The Hungarian Open-Air Museum's contribution to Exhibition Dominoes 
2006 came in the form of Washing Up! Hygiene in the 20th Century 
Village. The topic for this somewhat unusual exhibition was chosen not 
arbitrarily, but in response to circumstances that may be approached from 
three different perspectives. The Open-Air Museum's new research concept, 
which centres on architecture, home decorating, and lifestyle in the 20th- 
century village, accords especial attention to the development of household 
infrastructure. Of particular interest in this regard are the emergence of the 
lavatory as a separate room with a novel function, and the increasingly 
important role this area of the home has played in everyday life. Previously, 
artefacts in the museum's holdings related to personal hygiene had come 
exclusively from classic peasant culture, a phenomenon associa-ted with 
only a very narrow band of time. Obviously, a good deal of new material 
would have to be procured. Additional influences on the museum's choice of 
subject matter were that it appealed to professional and public tastes alike, 
and that it would be easy to publicise.

Material was collected using three principle methods: the purchase of 
entire estates, systematic purchasing (involving the seeking out of particular 
objects), and random purchase or donation. These approaches proved to 
complement each other nicely, producing a body of material on the topic of 
hygiene that is truly unique in the field. The job of identifying and describ
ing the artefacts, however, presented staff with a number of novel problems, 
the first of which arose when it came time to classify artefacts by collection. 
Though some pieces did find a home in one or the other of the museum's 
established collections (towels in the Textiles Collection, objects made of 
ceramic in the Ceramics Collection, etc.), the majority could not be fit into 
any of the usual categories and were therefore left to form a separate 
hygiene unit within the museum's Household Implements Collection.

When it came to documenting the objects, they were found to be much 
more various than anything staff had encountered before, a circumstance 
that not only hampered the documentation process, but also raised a num
ber of concerns related to conservation. This was particularly true of the col
lection's plastic objects, which represented such a variety of type and com
position -  and whose ability to hold up under museum storage was so pure
ly a matter of speculation -  that it was thought best if new procedures were 
developed to handle them.
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ANDREA VÁNDOR
Present Days -  Relationships and Hurdles
(Fired Keepsake: Tourism and the Potter’s Craft in Óbánya, Janus 
Pannonius Museum, Pécs)

In 2003, a collecting project was begun that eventually, in conjunction with the 
MaDok Program, would signficantly enrich both the ceramics collection and 
archives of the Ethnography Department of Pecs's Janus Pannonius Museum. 
Most of the items assembled for Fired Keepsake were ceramics produced in the 
year of collection (alongside a smaller quantity of photographs, video segments, 
and written documents). The newly acquired artefacts not only complemented 
the museum's established ceramics collection, but also originated from tradi
tional museum collecting sites, while the project's methodological use of mod
ern perspective, too, was not without prior example. In the present study, I 
demonstrate how both conscious application of methodology, and the moder
nity of the chosen subject matter helped -  first -  to maintain focus on the pres
ent, and -  second -  to select artefacts relevant to contemporary scientific 
inquiry. Familiarity with collection tradition coupled with critical analysis of 
contemporary phenomena lead to the development of bodies of material in 
which artefacts are enveloped in a densely woven cultural context. The materi
al of this particular exhibition, including 12 artefacts collected between 2002 
and 2006; 10 artefacts produced around 1940; 60 photographs; video segments 
used in the film Discs and Wheels; several hours' worth of interviews; the Fired 
Keepsake catalogue; and two related analytical studies all contributed to an 
analysis of the relationships between the place in question, the artefacts, and 
the tourist industry as a traditional local cultural phenomenon. As a result, the 
artefacts of Fired Keepsake have come to play a meaningful role in local cul
ture and the museum collection alike.

GYÖNGYI HAUPTMAN
One Exhibition’s Word on Methodology
[From Block House to Family Home, Nagyatád City Museum)

The topic of the standard plan home -  including the proverbial Hungarian 
block house -  not only falls neatly into one of the themes explored by the 
MaDok Program (that of the contemporary home and modern home use), 
but also offers an approach to the study of public spaces and public life in 
the small-town environment that additionally fits into the Nagyatád City 
Museum's own thematic profile.

The selection of artefacts for the exhibition was determined primarily by 
the exhibition theme, and thus extended chiefly to home furnishings and 
decorative items, along with documents and photographs related to the



objects and the homes from which they came. Additions to the collection to 
date have been of an ad hoc nature, partly due to a lack of funding for 
development, and partly because most acquisitions have come through the 
donation process. Targeted fieldwork offered an entirely new way of expand
ing collection holdings, one that brought objects in larger numbers than had 
been seen before and that favoured material imbued with meaning.

The purpose of the project was to study both the homes in question and 
the lives of the people who live in them today. Photographs, for example, 
including images of interiors, lots, and gardens, served to document condi
tions as they stand at the present time. However, while collecting work did 
centre observing and recording present-day life, the stories these houses had 
to tell, along with the mementoes that preserve them, formed an integral 
unit within the exhibition material. Current conditions were illustrated using 
photographs and mock interiors, while histories were conveyed using inter
views with owners, documents, photo captions, and scholarly commentary.

The issue of personal approach was a concern throughout the project, as 
much during the research and collecting stages as during the period of pre
exhibition preparatory work. Although the local history collection had already 
included a considerable number of personal stories, these had been part of 
the exhibition -  and hence viewed in a historical context -  for so long, they 
had become incorporated into the local historical canon and therefore 
accepted as natural to the museum environment. Having observed the exhi
bition over the course of its ''life”, museum staff came to the conclusion that 
the theme might have been worth presenting over a broader (local) histori- 
cal/cultural/social context, offering visitors more angles from which to take in 
the material, and therefore to form their own interpretations.

EDINA MÉRI
Jeans Collection
(Immortal Blue Jeans, Blue-Dye Museum, Pápa)

The Blue-Dye Museum's jeans research project and exhibition examined the 
topic of jean clothing in Hungary, exploring not only a particular range of 
garments, but also the cultural context in which they were produced and 
worn from the time jean material first appeared on the Hungarian market 
some fifty  years ago up to the present day. To approach a subject so entire
ly new -  one with no antecedents in Hungarian scholarship -  required a 
good deal of preparatory work, including the drafting of a new collection 
plan, the re-thinking of interpretation and presentation methods, and the 
expansion of medium-run institutional strategy to include the possible 
founding of a new collection. In addition to strategic changes, the two short 
years available to museum staff (2005-2006) were employed getting the
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program -  with all its promising subject matter, possibilities, and limitations 
-  o ff the ground. The first glimpse to be offered the public came in the form 
of the exhibition, Immortal Blue Jeans.

From the start, the project encountered a number of problems typical of 
contemporary studies: participants found it difficult to abstract themselves 
from their environment, to see the future of certain classes of artefacts, and 
to move away from the traditional understanding of cultural research -  from 
the collection of objects and phenomenon rooted in the past to prevent their 
loss to the present. Such issues arose gradually, and with no collector or 
expert on the subject to consult, collecting work was accompanied by a 
process of continuous learning.

From the hoards of material gathered in this way, museum staff strove 
to produce a selection that illustrated as many aspects of the topic as possi
ble -  from the technology involved to various artistic applications -  using a 
bare one hundred square metres of floor space. The fate of the collection, 
which continues to grow and take shape today, may be that of an official, 
independent museum unit. If so, the museum would change its name to the 
"Museum of Blue Dyeing and Blue Jeans Collection” and would add a new, 
actively maintained permanent exhibition to its range of offerings, expand
ing not only the current array of museal institutions, but also the list of 
tourist destinations currently benefiting the both city and the region.

KRISZTINA SEDLMAYR
Images, Sounds, Artefacts
(Garden Behind the Walls, Hungarian National Museum, Budapest)

Monks, whether living in the Buddhist communities of the Himalayas, on the 
top of Mount Athos, or the thickest parts of the world's darkest forests, sym
bolise the longing of the modern individual to get away, to escape the hus
tle and bustle of city life. The strange and fascinating world of the 
Benedictine monastery in Bakonybél offers an example of a place that stands 
in peculiar contrast to today's mass culture, despite the flow of tourism to 
the site. At the request of the National Museum, the monks of Bakonybél 
agreed to allow a museum presentation to be made of their lives and activi
ties. The exhibition and accompanying research was organised about the 
themes of tradition and innovation in monastic lifestyle, craftsmanship, tra
ditional production, and the relationship between monastery and village. 
Conversations with the monks themselves centered on topics such as com
munity life, relations with the village, and the re-creation and re-interpreta
tion of a monastic tradition that ended nearly two hundred years ago. To 
illustrate life at the monastery as broadly and colourfully as possible, a series 
of more than five hundred photographs was taken by a photographer known
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to and selected by the monks themselves, Zoltán Asztalos, who spent sever
al weeks at a time at the site. Life within the Bakonybél community is filled 
with elements of culture that the monks there have revived, re-experienced, 
and re-shaped. A deliberate antiquation colours the liturgy recited in the 
Bakonybél church, appearing likewise in the habits of the monks, the 
monastery's financial practices, the common areas, and the furnishings of 
the monks' quarters. Each tiny detail has been created with conscious effort. 
It is the peculiarity of this form of life that manifested itself in the exhibi
tion, while the objects placed in the museum's collections will hopefully be 
capable of both preserving this meaning, and expressing it in other contexts.

VERA PETERD1
From Monastic Product to Work of Art
(Garden Behind the Walls, Hungarian National Museum, Budapest)

The Hungarian National Museum's Carden Behind the Walls sought to illus
trate the life of a contemporary Hungarian Benedictine order founded on a 
long-standing monastic tradition. The present study discusses various issues 
related to the interpretation and placement in a museum of artefacts craf
ted by the members of this order.

The secular dissemination of the Benedictine monastic philosophy and 
culture occurs in certain, established ways world-wide. It is in this regard 
that the question of the role of work -  and of its product, the artefact -  in 
both Benedictine culture, and in the propagation of Benedictine culture, 
arises. The answer is provided by an analysis of the concept of a monasteri- 
al pro-duct and the forms it takes both in the monastery itself and in the 
range of goods the monastery offers for sale. The monasterial product rep
resents a new concept in contemporary Hungarian society, its continuity 
having been broken by the process of secularisation that typified the 1950s 
and its meaning having also undergone a degree of change since that time. 
The collection of artefacts from Bakonybél expresses the trifold dimension of 
consumption/representation/merchandise. Representing the moment in time 
at which it was acquired, the grouping must be seen as a complete entity, 
whose content is in keeping with the museum's established collections. At 
the same time, perceptions of contemporary material in the National 
Museum are inconsistent. The acquisition by the museum of reproduction art 
has raised several delicate questions: the unique originals of some of the 
reproductions under discussion are housed by the National Museum itself. To 
resolve this dissonance, organisers developed an interpretation that placed 
the reproductions in the roles of cultural transmitters or present-day carri
ers of things past: in short, of a communicative record of the points at which 
society and cultural history intersect.

VERA SCHLEICHER
Artefacts and Aspirations in Museology,
Or To Whom Go the Spoils
(Booty: Artefacts and Aspirations on Lake Balaton, Dezső Laezkó Museum, 
Veszprém)

Fish and fishermen, keepsakes and artefacts, tourists out for spoils and sou
venir sellers out for tourists' pocketbooks: booty as unusual as the tools used 
in processing it. The present study offers a summary of museological experi
ence gained during work on the project named above. The choice of subject 
matter was shaped primarily by collection history, though not without a view 
to collection future, the intention being to select a topic defined along a few 
simple criteria that would allow research to be picked up and continued at 
any time thenceforward, whether it be from the contemporary or the his
torical perspective. A further criterion was that the topic fall within the 
county museum's traditional territorial purview -  that it be something not 
available to researchers just anywhere in the world. It was as a result of these 
considerations that the choice fell to the region of Lake Balaton.

During the planning stages, the project relied on general acquisitions 
experience, previous fieldwork in the region of Lake Balaton, and various 
observations regarding methodology gleaned from contemporary studies 
published abroad; the finished work, however, reflected a process of contin
uous divergence from the original idea in response to the contingencies of 
actual fieldwork. In the end, collection acquisitions came to include complex 
ensembles of artefacts, personal items from private use, and commercially 
purchased products alike.

Frequently, the chance nature of the collecting work involved, uncer
tainties regarding methodology, and a general unpreparedness on the part 
of staff to pursue and make sense of modern society led project workers to 
suggest that as a scholarly exercise, documentation of the present was less a 
matter of interpretation, than of posing questions -  or, to use an archaeo
logical metaphor, of ''opening test pits". Perhaps the most difficult job in the 
process was to set up "handholds," points of attack -  available only to the 
researcher of today -  that not only aided in present efforts, but also might 
be used later by scholars interpreting the material in retrospect. The best 
tools for exploring the histories of artefacts, the emotions associated with 
them, and the layers of meaning they comprise -  and in many cases even for 
defining artefacts -  came from empirical fieldwork. The sorting of objects 
into individual museum collections was done (for reasons of necessity) more 
or less automatically, if not with any great ease. It was discomforting, for 
example, to see coherent information on complex ensembles split up and 
cast asunder and the ethnography collection filled with artefacts of essen
tially no significance from the standpoint of prevailing views on proper con
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tent. The pre-sent study offers, among other things, a number of method
ological observations in relation to just such issues.

N O É M ISALY
Variants and Changes
(Café?! Variants and Changes, Hungarian Museum of Commerce and the 
Hotel and Catering Industry, Budapest)

Café?! Variants and Changes sought to describe the culture of coffee
drinking and coffee houses in modern-day Hungary, and to explore related 
variants and changes. In selecting both source material and items for display, 
equal weight was given to considerations of both the exhibition and the 
museum collection in general. Acquisitions fell into two separate categories: 
photographs of modern Budapest coffee houses, taken by photographic 
artist Aliona Frankl; and uniforms and other work clothing used in the con
temporary hotel and catering industry. The criteria applied to collecting work 
differed from those ''usual" in museum practice in that not old, but new 
material was sought, forcing staff to face a number of theoretical issues that 
proved difficult to address: are the sorts of things considered worthy of 
inclusion in a museum collection today truly illustrative of the age and envi
ronment they are intended to document; thinking in terms of researchers 
working one hundred years in the future, should the choice fall to specimens 
viewed as "average" or "everyday," or rather to those seen as "beautiful" or 
"outstanding"? In the case of the photographic material, in the end, the lat
ter criterion won out over the former, whereas in the case of clothing, artic
les that were not only aesthetically pleasing, but also "typical" were chosen. 
Although as regards the material in question, the term present age was 
defined as including the past fifteen to twenty years, most of the objects 
acquired for Café?! Variants and Changes were actually produced not 
longer than five years ago.

SAROLTA SZABÓ
A Farm in the Museum
(Farmstead Roads, András Jósa Museum, Nyíregyháza)

Around the middle of the 18th century, following a lengthy detour through 
Békés County, a Slovakian ethnic group from North Hungary known as the 
tirpáks arrived in the region of Nyíregyháza. From the knowledge they had 
brought with them, they developed their own special form of agriculture, 
resulting in a system of outlying farmstead complexes called bokortanyas (or 
"branching farmsteads") that were then and still are a unique phenomenon

S t i l l s  o f  t h e  P r e s e n t  D a y

within the web of human settlement that spans Hungary. The structure and 
lifestyle associated with these unusual settlements -  many of which still 
function today, though subject to a continuous process of transformation 
and, in some cases, gradual disappearance -  became a favoured target for 
early ethnographic inquiry. It was out of this tradition that the Farmstead 
Roads research and exhibition project grew, though with the aim of devel
oping an entirely new methodology. The notion of following in the footsteps 
of archaeologists and studying the farmsteads affected by the route of a new 
motorway first arose in 2005. The collection of artefacts on this theme was 
fundamentally defined by the objective of documenting the lifestyles of the 
occupants of farmsteads along Motorway M3. As with the archaeological 
diggings normally conducted in advance of Motorway construction, work 
had to be done quickly, often in the immediate vicinity of the route. At first, 
the intention was not to collect objects, but merely to document the chosen 
subject matter. Work toward collecting artefacts and putting together an 
exhibition was begun only after the project had joined the MaDok Program. 
The decision as to what types of objects to collect was shaped primarily by 
the living conditions and lifestyles of the families living in the complexes in 
2006. Acquisitions typically included furniture, household implements, 
clothing, textiles, family photos, books, periodicals, decorative items, electri
cal appliances, and other articles used to furnish the farmstead homes.

Unfortunately, the placement of contemporary material -  in this case, the 
articles collected in relation to farmstead life -  within one or another of the 
museum's established collections is an issue that remains unresolved. Under 
prevailing acquisitions policy, the ethnography collection may only receive 
objects related to peasant culture in the classic sense (though some materi
al already oversteps the bounds this definition would allow), nor do the his
torians feel it their job to provide refuge for contemporary objects within the 
museum. From the standpoint of collecting work / documentation conduct
ed as part of the Farmstead Roads project , the term "contemporary" was 
extended not only to material produced within the past one, or even five 
years, but, in fact, to all objects currently in use by the community, resulting 
in an effective span of twenty-five to thirty years.
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PETER ILLÉS
Openness, Contemporaneity, and Transience in 
Museum-Visitor Dialogue
(Gyermekvilágok [Children’s Worlds] -  Kinderwelten -  #1-2, Savaria 
Múzeum -  Vasi Múzeumbarát Egylet -  Andreas Lehner ArtEtProjects -  Das 
Literaturhaus Mattersburg, Szombathely, Mattesburg)

Day-to-day life in the region of the Austrian-Hungarian national border 
inevitably places the "life-worlds" of inhabitants into a comparative per
spective; at the same time, however, the dichotomy o f “them" and "us" urges 
them toward a process o f mutual self-examination. The transborder cultural 
project Gyermekvilágok [Children’s Worlds] -  Kinderwelten, which opened 
in November o f 2006 and closed in May o f 2007, was inspired by a desire to 
gain a deeper understanding o f the contemporary life-worlds o f this partic
ular European border region. The partnership axis about which the project 
was constructed was formed of voluntary non-profit civil organisations 
operating within the orbit o f Szombathely's Savaria Museum, NGOs capable 
of generating small local communities while -  at the same time -  effective
ly involving their members and environments in cultural programs.

Within the complexities o f the life-worlds in question, the project first 
focused on the material environment o f today's child, then turned its gaze 
gradually backward to the generations o f the recent and distant pasts, and 
finally examined, from a tangible proximity, such childhood mementoes as 
had been preserved by families o f the region.

Both the Children's Worlds research project and the exhibition explored 
the material culture of Hungarian and Austrian children's rooms with the 
intent of identifying, interpreting, and illustrating the differences and simi
larities between them. To this end, Austrian and Elungarian participants, 
working separately or in concert with the aid of professionals in the field, 
documen-ted and analysed the everyday "worlds" of children, as they live 
them.

The independence from historical period -  or, one might say, the univer
sality -  associated with the topic of childhood played an important role in 
the construction of a relationship between the museum and local society. 
Project operation was based fundamentally on a dialogue between the 
museum and the public, such that the framework within which communica
tion took place was defined by co-operation with civil organisations, educa
tional institutions, the local media, and other interested persons. What 
Children’s Worlds attempted to accomplish was to convey something of the 
personal dimension of the material universe surrounding childhood today, in 
the hope that generations living within a shared European border region 
might come to understand one another better.
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Frazon Zsófia (Néprajzi Múzeum, Budapest)
Hauptman Gyöngyi (Városi Múzeum, Nagyatád)
Illés Péter (Savaria Múzeum, Szombathely)
Marx Mária  (Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg)
Méri Edina (Textilmúzeum Alapítvány - Kékfestő Múzeum, Pápa)
Peterdi Vera (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
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Sári Zsolt (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre)
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