
Múzeumtörténeti évkönyv

A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve LXI. 2019 /szerk. Istvánovits Eszter, L. Nagy
Márta, L. Szőlősi Katalin. – Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, [2020]. A kötet a Nemzeti
Kulturális Alap és a Nóra97 Kft. anyagi támogatásával került kiadásra. 

A  Jósa  András  Múzeum  és  tagintézményei  életében  az  elmúlt  két  esztendő  a
jubileumok sorát hozta. A Jósa András Múzeum 2018-ban ünnepelte fennállásának 150., a
Kállay Gyűjtemény pedig 25. évfordulóját. A Sóstói Múzeumfalu 2019-ben volt 40 éve, hogy
megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, s idén ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. 

Ezek  az  évfordulók  nemcsak  az  ünneplésre  nyújtottak  kiváló  alkalmat,  hanem  a
visszatekintésre, számvetésre, értékelésre és összegzésre is. Ez a szándék egyfajta intézmény-
és  gyűjteménytörténeti  kutatómunkát  generált.  Ennek  a  közel  két  éves  kutatómunkának
eredményeként születtek meg LXI. évkönyvünk tanulmányai.

A Jósa András Múzeum és tagintézményei, vagyis a Sóstói Múzeumfalu és a Kállay
Gyűjtemény  munkatársai  tollából  született  gyűjteményismertetők  és  gyűjteménytörténetek
szinte valamennyi gyűjteményi egységet lefedik. A kötet tanulmányai átfogó képet adnak a
múzeum fejlődéséről,  arról  a  folyamatról,  mely során a  kezdeti  régészeti  gyűjtemény egy
sokoldalú,  a  régészeti  mellett  néprajzi,  (hely)történeti,  képzőművészeti,  numizmatikai  és
irodalmi gyűjteményekkel rendelkező múzeumi központtá alakult.

A szerzők  egy-egy gyűjteményi  egység komplex  bemutatására  vállalkoztak:  annak
fejlődését  végigkövették  kialakulásától  kezdve  egészen  napjainkig,  felvázolva  a  jövő
feladatait  is.  Számba vették  a  gyűjtést  befolyásoló  tényezőket,  meghatározva  a különböző
gyűjtési  tendenciákat.  Kitértek  a  gyűjtemények/tárgyak  publikáltságára  és  olykor
kiállításokon való szerepeltetésükre is.

Tematikailag a kötet első részében a régészeti, néprajzi, képzőművészeti és történeti
műtárgygyűjtemények dolgozatai találhatók.

A  múzeum  mennyiségében  és  minőségében  is  jelentős  régészeti  gyűjteményének
vaskori  és  császárkori  anyagáról  már  korábban  született  összefoglaló  tanulmány.  Jelen
kötetben L. Nagy Márta a bronzkori, Jakab Attila a honfoglalás kori gyűjtemény áttekintését
végezte el.

A néprajzi gyűjteményt bemutató tanulmányok sorát Páll István dolgozata nyitja, mely
a Sóstói Múzeumfalu létesítésének első gondolatáig és első telepítési tervéig nyúlik vissza,
nyomon  követve  a  századfordulós  falu  építését  egészen  máig.  A  Kiss  Lajos  –  egykori
múzeumigazgató – által alapított néprajzi gyűjtemény a több évtizedes tervszerű gyűjtéseknek
köszönhetően egy gazdag, a megye valamennyi területét lefedő néprajzi gyűjteménnyé nőtte
ki  magát.  Bodnár  Zsuzsanna  egy-egy  tanulmányban  a  bútor-  és  játékgyűjteményt,  Ratkó
Lujza  a  viseletgyűjteményt,  Rózsáné  Bóna  Bernadett  a  növénytermesztés  és  istállózó
állattartás  tárgycsoportjait  vizsgálta  gyűjteménytörténeti  szempontból.  Baloghné  Szűcs
Zsuzsanna dolgozatának középpontjában a pásztortárgyak állnak, melyek bár nem alkotnak
külön  gyűjteményi  egységet,  a  szerző  mégis  összetartozó,  a  pásztorok  különálló  világát
reprezentáló  egységként  mutatja  be.  A  néprajzi  tanulmányok  sorát  Szabó  Sarolta
kerámiagyűjteményről írt tanulmánya zárja.



A közel 12 ezer darabos Helytörténeti Gyűjteményt Bene János mutatja be, kiemelve a
jelentősebb darabokat, mint például a községi pecsétnyomók, ezredzászlók vagy a Kölcsey-,
Bessenyei-,  Benczúr-,  Jósa-relikviákat,  és  még  folytathatnánk  a  sort.  A  Helytörténeti
Dokumentációs  Gyűjteményt  Mohácsi  Endre  ismerteti,  melyből  megtudhatjuk,  hogy  a
történeti  dokumentumok  gyűjtése  egészen  az  1910–1920-as  évekig  nyúlik  vissza,  külön
gyűjteményként való kezelésükre azonban csak az 1960-as évek második felétől került sor. A
Képzőművészeti  Gyűjteményt  Madár  Xiména mutatja  be  a  szintén  Kiss  Lajoshoz  fűződő
alapításától  kezdve.  A gyűjtemény a 60-as  évek derekától  kikristályosodó,  a  helyi  kortárs
művészek felé forduló gyűjtési  koncepció mentén gyarapszik mind a mai napig.  A szerző
igyekezett  a  nagyobb  kollekciókat  kiemelni  és  bemutatni.  Dámné  Rácz  Magdolna  a
viszonylag  fiatalnak  tekinthető  Irodalmi  Gyűjtemény  fejlődését  vázolja,  melynek  ugyan
voltak  kevésbé  intenzív  periódusai,  mégis  mára  egy  több  mint  7000  darabot  számláló
gyűjteményi egységgé nőtt. A történeti gyűjtemények sorát a Kállay Gyűjteményről írt két
tanulmány  zárja.  Holmár  Zoltán  a  gazdag  műtárgygyűjteményt  mutatja  be  a  falerisztikai
gyűjteménytől  a  képző-  és  iparművészeti  anyagon  át  a  vadásztrófea-kollekcióig.  A
gyűjtemény nem kevésbé jelentős dokumentumanyagát Kertész Tünde Fruzsina ismerteti.

A kötet második részében a műtárgygyűjtemények mellett  helyet kaptak a múzeum
segédgyűjteményei: a régészeti adattárat és fotótárat Simonné Asztalos Henrietta, a néprajzi
adattárat Ratkó Lujza, a történeti adattárat Bene János mutatja be. A Jósa András Múzeum és
a  Kállay  Gyűjtemény  is  jelentős  könyvtárral  rendelkezik.  A  Jósa  András  Múzeum
szakkönyvtárát  L.  Szőlősi  Katalin,  a  Kállay  Gyűjtemény  jellegénél  fogva  unikális
könyvtárának történetét Riczu Éva foglalta össze.

A kötet  végén  olasható Havasi Dóra tanulmánya, melyben a restaurálás intézményi
kezdeteiről gyűjtötte össze az adattári és irattári forrásokat. A múzeum mellett működő, annak
tevékenységét támogató baráti körről Bene János írt színes összefoglalót.

Múzeumunk  több  mint  egymilliós  műtárgy-  és  dokumentációs  állománya  rólunk
mesél,  Nyíregyháza  és  megyénk  történetéről  vall.  A  kötet  méltó  módon  reprezentálja  a
múzeum másfél százados múltját, így érdekes és értékes lehet nem csupán a szakma, hanem a
nyíregyházi közönség számára is.

L. Szőlősi Katalin


