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Ajánlás

A múzeumok feladata hármas: gyűjtés, feldolgozás és bemutatás. Évkönyvünk LXI. temati
kus száma a 150 éves Jósa András Múzeum (beleértve az 50 éve alapított Sóstói Múzeumfalu és a 
már 25 éves múlttal büszkélkedő Kállay Gyűjtemény) több mint 1 milliós műtárgyállományának 
be mutatására vállalkozik. A 100. évfordulón, 1968ban Csallány Dezső múzeumigazgató méltatta, 
a 125. évfordulón, 1993ban pedig Németh Péter, ugyancsak az akkor „regnáló” múzeumigazgató 
mutatta be a többi között a múzeumi gyűjtőmunka eredményeit. A 150. évforduló tiszteletére inno
vatívan nyúlunk a tárgyi és dokumentációs gyűjtemények aktuális állapotának ismertetéséhez. Fel
kértük a gyűjteményi együttesek legjobb, szakavatott ismerőit, hogy mutassák be gyűjteményüket, 
az elődök szorgos és tudatos gyűjteménygyarapító munkájának eredményeit. Így született meg az a 
22 tanulmány, amely a régészeti (2), néprajzi (7), történeti (6) és segédgyűjtemények (6) bemutatá
sára vállalkozik, nem feledkezve meg a Jósa Andás Múzeum mellet kialakuló, napjainkban is aktív 
Ba ráti Kör történetéről sem.

Jósa András fél évszázadon át (1868–1918), egészen haláláig fejlesztette a múzeumunk 
előd jének, a Szabolcsvármegyei Régészeti Társulatnak a gyűjteményét. Egy éves gyűjtőmunka 
után, az 1869. év végére már 158 régészeti tárgya és 216 érméje, 2 évvel később, 1871ben pe
dig 238 tárgya és 1162 érméje volt a társulati gyűjteménynek, amelyet a nagykállói vármegyeháza 
2 vitrinjében tároltak. A gyűjtemény értékének híre hamar szárnyra kapott.  1875ben Grazban (210 
bronz tárgy), 1876ban Budapesten (679 régiség), 1878ban Nagyváradon kerültek bemutatásra a 
Jósa „szerzemények”. 1895re a múzeumi tárgyak száma elérte az 1598 darabot. A muzeális gyűjte
mény különösen gazdag volt bronzkori raktárleletek és honfoglalás kori régiségek tekintetében. Már 
Jósa is és mi, utódok főleg büszkék vagyunk arra, hogy itt, a mi múzeumunkban van az országban 
a legtöbb honfoglalás kori lelet.

1884től Nyíregyházán volt a gyűjtemény, 1892ben a vármegyeházára került, 1899től 
teljes egészében láthatóvá vált a nagyközönség számára is a vármegyeháza 3 termében. Maga Jósa 
elkészítette a gyűjtemény cédulakatalógusát. A műtárgyak állandó jellegű elhelyezése lehetővé tette 
az állomány gyarapítását, a gyűjtőmunkát. Ezen felbuzdulva, 1900ban Kiss Jenő éremgyűjtemé
nyével (1536 darab) gazdagodott a gyűjtemény, amely a múzeum numizmatikai tárának alapjait 
teremtette meg. 1915 végére a gyűjtemény törzsanyaga mintegy 7000 műtárgyból állt. Érdekesség
ként érdemes megemlíteni, hogy a jelentős, akkor már országos hírű műtárgyegyüttesre a British 
Múzeum is felfigyelt, vásárlási szándékát is kinyilvánította, de Jósa Szabolcs vármegyéhez hű és 
megrendíthetetlen elkötelezettségével gyorsan fölül tudott kerekedni a kecsegtető ajánlatokon.

A Jósa halála utáni 30 esztendő (1918–1948) gazdag a gyűjtőmunkában. Jósa fél évszáza
dos tevékenysége alatt a régészeti, Kiss Lajos, a „szegény emberek krónikása” a több mint 30 éves 
mú zeumi szolgálata alatt a néprajzi, sőt a képzőművészeti gyűjtemény alapjait teremti meg. Kiss La
josnak köszönhető az egykori nyíregyházi céhek emlékanyagának begyűjtése vagy a 30as években 
Sóstón a művésztelep létrehozása. 1928ban a vármegyeháza bővítésekor, az akkor már Szabolcs 
Vármegyei Jósa Múzeum (1918tól) külön épületrészt kapott (az Egyház utcai szárnyban), amely 
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1 nagy teremből és 5 szobából állt. 1933. május 8tól nyílt meg a múzeum kapuja a látogatók előtt, 
hogy megcsodálják a múzeum páratlan régészeti és gyarapodó néprajzi gyűjteményeiből összeállított 
tárlatát. Mindezt a látványt nem sokáig élvezhette a múzeumbarát nyírségi közönség, mert kitört a 
háború, menteni kellett az értékeinket. A múzeum teljes gyűjteménye ládákba csomagolva lekerült 
a vármegyeháza pincéjébe, és csak így sikerült (a múzeum épületének bombatalálata ellenére) 
sértetlenül átvészelnie a háborús viszontagságokat. Az 1945–1948 közötti időszakot bátran tekint
hetjük a múzeum második alapításának, hiszen mindent az alapokról újra kellett kezdeni, amiben 
Kiss Lajosnak oroszlánrésze volt. Itt végzett emberfeletti tevékenységéért múzeumigazgatónk 1948. 
már cius 15én Kossuthdíjat kapott.

A szintén néprajzos Nyárády Mihály múzeumigazgató (1949–1953) érdeme, hogy a kiál
lítások (3 néprajzi és 1 régészeti terem) 1949től újra látogathatók lettek. Az 1950es évektől szá
míthatjuk a helytörténeti, a történeti dokumentációs, a képző és iparművészeti, a numizmatikai, az 
iro dalomtörténeti gyűjtemények szám és értékbeli növekedését, mondhatni létrejöttét. A múzeum 
tárgyi állománya az 1953. év végére 20 915 darabra bővült. Csallány Dezső régészmúzeumigazgató 
(1953–1972) 20 éves szolgálata sem múlt el nyomtalanul a gyűjteményi szakmunka terén. 1955ben 
vette kezdetét a mai napig érvényes műtárgyi szakleltározás (87 éves hátralék pótlása) és kartono
zás. Ekkor vette kezdetét a gyűjteményeknek tudományszakágankénti elkülönítése, szétbontása, 
ál lomány és raktárrendezése, a teljes gyűjteményi anyag revíziója, restaurátorműhely felállítása. 
1959től két épületben működött a múzeum: az Egyház utcán irodák, raktárak, a Felszabadulás 
utcán (ma Luther út) 1960tól kiállítások voltak. 1965ben született döntés a Sóstói Múzeumfalu 
lét rehozásáról (most ünnepeljük alapításának 50. és megnyitásának 40. évfordulóját). 1962ben az 
in tézmény megyei múzeumi szervezetté alakul át. Ettől kezdve rendelkezünk nyomon követhető 
gyűjteményfejlesztési, növekedési, statisztikai kimutatásokkal, ugyanis az éves múzeumi beszá
molójelentésekben kötelező elvárás lett ezek vezetése. 1953 és 1968 között, 15 év alatt a múzeum 
gyűjteményi állománya csaknem nyolcszorosára növekedett (20 915 darabról 163 297 darabra), 
amit a szisztematikus gyűjtőmunka eredményezett.

A nyíregyházi Jósa András Múzeum
(beleértve a Sóstói Múzeumfalut és a Kállay Gyűjteményt is)

teljes tárgyi és dokumentációs gyűjteményanyaga 
darabszámban meghatározva

Tudományszakágak 1968 (100 éves) 1993 (125 éves) 2018 (150 éves)

Természettudomány 621 3 062 42 937

Régészet 101 032 151 749 799 955

Numizmatika 30 056 31 916 44 079

Néprajz 7 606 14 487 32 557

Iparművészet 548 1 958 3 466

Képzőművészet 476 2 093 3 150

Helytörténet 968 6 060 15 893

Összesen: 141 307 211 325 942 037
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Gyűjtemények 1968 (100 éves) 1993 (125 éves) 2018 (150 éves)

Régészeti adattár – 444 2 776

Történeti adattár 69 799 1 593

Történeti dokumentációs 
gyűjtemény 2 057 10 813 24 368

Fotógyűjtemény 9 565 42 988 76 721

Könyvtári gyűjtemény 10 299 30 883 58 587

Összesen: 21 990 85 927 164 045

1974ben ismét új korszak vette kezdetét a múzeumi gyűjtemények elhelyezésében. A mú
zeum a levéltárral együtt átköltözött az 1926ban Pénzügyi Igazgatóságnak épült Benczúr téri há
rom szintes épülettömbbe. Csak 1999től vette birtokba a múzeum a teljes épületet. Németh Péter 
kö zel 30 éves igazgatói tevékenysége alatt a tárgyi anyag megduplázódott, a dokumentációs anyag 
pedig megnégyszereződött. Az impozáns épület 2008. évi felújítását követően 6 új állandó kiállítás 
nyílt a múzeum központi épületében, ahol a nagyszámú gyűjteményfejlesztés eddig ki nem állított 
darabjai is láthatóvá váltak. A rendszerváltást követően a nagyberuházások és az autópályaépítések 
új kihívások elé állították a régészeinket és a múzeum vezetését. Hatalmas mennyiségű régészeti 
lelet került be (napjainkban is) a múzeum raktáraiba. Az utóbbi 25 évben megötszöröződött a régé
szeti tárgyi anyag, dokumentációs anyaguk pedig hatszorosára nőtt. 

A fentiekből is jól látható és érzékelhető, hogy a több mint 1 milliós múzeumi műtárgygyűj
te ményünk komoly elhelyezési (raktározási), feldolgozási, restaurálási feladatokat jelent az intéz
mény munkatársai számára. Ezt a hatalmas műtárgyállományt jelenleg 7 helyen (Benczúr tér, Bes se
nyei tér, Sóstói Múzeumfalu, Kemecse, Kereszt utca, Koszorú utca, Fokos utca) raktározzuk. A 150 
évvel ezelőtt elkezdett nyírségi gyűjtőmunka töretlen, kontinuitása megkérdőjelezhetetlen, őr zött 
értékeink regionális, országos és középeurópai tekintetben is számon tartottak, szakmailag meg
kerülhetetlenek. Jósa bácsi büszkén tekint le föntről az általa alapított múzeumra és a szépen gya ra
po dó gyűjteményeire. 

A gyűjteményeinkről szóló tanulmányok olvasásához jó szórakozást, hasznos időtöltést, 
is meretekben való gyarapodást kívánok.

Nyíregyháza, 2020 októbere

                                                                                        Dr. Rémiás Tibor
                  a Jósa András Múzeum 10. múzeumigazgatója
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Preface

Museums have got a triple task: collecting, research, and dissemination. The 51st, thematic 
issue of our annual displays the object stock of the 150yearold Jósa András Museum (including the 
Sóstó Museum Village founded 50 years ago and the 25yearold Kállay Collection) counting more 
than one million pieces. In 1968, on the 100th anniversary, results of the museum collecting activity 
were evaluated by director Dezső Csallány; in 1993, on the 125th anniversary by Péter Németh. On 
the occasion of the 150th anniversary, we chose an innovative way of the introduction of the collec
tions’ actual state. We called upon the best professionals of the collection assemblages, who report 
on their collections, and the results of the predecessors. That is how the 22 studies were born, that 
show the archaeology (2), ethnography (7), history collections (6) and the ones preserving different 
kinds of documents (6), not forgetting about the history of the Friends of the Jósa András Museum 
still active todate.

András Jósa had been developing the collection of the Szabolcs County Archaeological 
Society, the predecessor of our museum, for half a century (1868–1918) until his death. After a 
oneyear collecting work, by the end of 1869, he had 158 archaeological objects and 216 coins; two 
years later, in 1871, the collection of the society counted 238 objects and 1162 coins preserved in 
two showcases of the County Hall in Nagykálló. The valuable collection soon became famous. In 
1875, Jósa’s “acquisitions” (210 bronze objects) were displayed in Graz, in 1876, in Budapest (679 
objects), in 1878, in Nagyvárad/Oradea. By 1895, the number of museum objects reached 1598. 
The collection was especially rich in Bronze Age hoards and antiquities of the Hungarian Conquest 
Period. Already Jósa and we, his successors have been especially proud that our museum possesses 
most of the finds of the Conquest Period.

From 1884, the collection got to Nyíregyháza, in 1892, it was moved to the County Hall, 
and from 1899, it became fully visitable for the public in three of Hall’s rooms. Jósa himself pre
pared the card catalog of the collection. Now, that the objects got a permanent storing place, the 
growth of the collection became possible. In 1900, the stock was expanded by the coin collection 
of Jenő Kiss (1536 pieces), thus founding the basis of the numismatic collection of the museum. By 
the end of 1915, the basic material of the collection consisted of 7000 objects. An interesting fact is 
that even the British Museum got interested in this – by that time – nationally known assemblage of 
objects, and wanted to purchase finds, but Jósa, faithful to Szabolcs County, rejected these tantaliz
ing proposal.

30 years passed since Jósa’s death (1918–1948) were rich in collection growth. During his 
halfacentury work, Jósa founded the archaeological collection, while Lajos Kiss, “historian of the 
poor people”, during his more than 30yearlong museum service founded the ethnographical and art 
collection. It was Kiss who ingathered the objects of the former trade guilds of Nyíregyháza and it 
was also him who founded the art colony in Sóstó in the 1930s. In 1928, during the extension of the 
County Hall, the Jósa Museum of Szabolcs County (named so since 1918) got a special part in the 
building (in the Egyház Street wing) consisting of a large room and five smaller ones. The museum 
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was opened for the public on May 8, 1933, so visitors could admire the exhibition displaying unique 
archaeological and ethnographical collections. The museum friends of the Nyírség region could not 
enjoy this sight for a long time because of the war when the values of the museums should have 
been saved. The complete collection of the museum was packed into chests and put into the cellar 
of the County Hall, that is how it could survive the hardship of the war (despite the bomb hitting the 
building). The period between 1945–1948 can be considered the second foundation of the museum 
because everything should have been started from the beginning. Lajos Kiss played a decisive role 
in this process. For his heroic efforts, on March 15, 1948, he was awarded a Kossuth Prize.

Due to the also ethnographerdirector Mihály Nyárády (1949–1953) exhibitions (three 
ethnographical and one archaeological room) could be visited from 1949. Since the 1950s, the fol
lowing collections were founded and started to grow: local history, historic documents, art, and 
applied art, numismatics, history of literature. By the end of 1953, the stock of the museum grew to 
20,915 pieces. The 20yearlong service of the archaeologistdirector Dezső Csallány (1953–1972) 
left a lot of improvements in collecting. Special inventorization and preparation of descriptive cards 
still used, was started in 1955 (implementing arrear of 87 years). From this period, collections were 
separated and organized according to branches, the complete material has been revised and a restora
tion workshop set up. From 1959, the museum was housed in two buildings: offices and storerooms 
were situated in Egyház Street, while from 1960, exhibitions were arranged in Felszabadulás (today 
Luther) Street. In 1965, the Sóstó Museum Village was founded (now we celebrate the 50th anniver
sary of the foundation and 40th anniversary of its opening). In 1962, our institution became a county 
museum organization. From this time, we can trace the activities of the museum from statistics 
showing the growth of the collections, because from this year it became compulsory to include these 
data into annual reports. Between 1953 and 1968, in 15 years, the collection of the museum, due to 
systematic collection activity, became eight times bigger (from 20,915 pieces to 163,297 pieces).

Complete collection of objects and documents 
of the Jósa András Museum of Nyíregyháza 

(including the Sóstó Museum Village and Kállay Collection)

Branch 1968 (100 year old) 1993 (125 year old) 2018 (150 year old)

Science 621 3,062 42,937

Archaeology 101,032 151,749 799,955

Numismatics 30,056 31,916 44,079

Ethnography 7,606 14,487 32,557

Applied art 548 1,958 3,466

Art 476 2,093 3,150

Local history 968 6,060 15,893

Total: 141,307 211,325 942,037
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Collections 1968 (100 year old) 1993 (125 year old) 2018 (150 year old)

Archaeological archive – 444 2,776

Historical archive 69 799 1,593

Collection of historical 
documents 2,057 10,813 24,368

Photo collection 9,565 42,988 76,721

Library 10,299 30,883 58,587

Total: 21,990 85,927 164,045

In 1974, a new period has started in the housing of museum collections. Our institution to
gether with the archive moved to the threestoried building of the Financial Directory built in 1926 
at Benczúr Square. The museum occupied the complete building only in 1999. During the almost 
30yearold directing activity of Péter Németh, the number of objects was doubled and the number 
of documents became four times bigger. After the renovation of the compelling building in 2008, six 
new permanent exhibitions were opened in the central building of the museum, so acquisitions of the 
former decades could be displayed. After the political changes of the 1990s, motorway constructions 
and other large investments brought the archaeologists and the management of the museum to great 
challenges. Our storerooms must have been housing a huge number of archaeological finds. In the 
last 25 years, the number of archaeological objects became five times bigger, while the number of 
documents six times bigger. 

From the above said it is clear that housing, handling, processing, and restoring our collec
tions counting more than one million pieces is a great challenge for our colleagues. This huge stock 
of objects is housed at seven sites (Benczúr Square, Bessenyei Square, Sóstó Museum Village, Ke
mecse, Kereszt Street, Koszorú Street, Fokos Street). Collection work started 150 years ago has been 
continuous, our values are known on regional, national, and Central European level. András Jósa 
proudly looks down from the heavens on the museum and the growing collections founded by him. 

I hope that you will have a good and useful time reading studies on the history of our col
lections.

Nyíregyháza, October 2020

Dr. Tibor Rémiás
the 10th director of the Jósa András Museum




