Szlovák bázism zeum Bé ké smegyé ben
Bé ké smegyé ben Magyarország

számos más tájegysé gé hezhasonlóan, a mú zeumj eszme a XIX, szá-

zad második felé ben jelentkezett
el ször Bé ké smegye ké t te]ent sebb települé sé nebben az id ,
szakban alakultak ki a - bizonyos
rendszerezé sre törekv - gy jtemé nyek, gy itemé nyi egysé gek,
melyek ké s bb a mú zeumok aiap-

;ait ké pezté k.A megye más helysé geiben a XX, század eleié t l datál,
ható bemutatóhelyek, mú zeumok
kialakulása.

A

az

legjelent sebb korszakváltást

1962-es é V jelentette, amikor a

megye mú zeumainak fenntartója a
Megyei Tanács lett, S aZ ezt köVet en kialakí lolt meg}ei szervezel központjáVá Bé ké Scsabát tetté k. A sok_
A bé ké scsabai Szlovák Táiház tlsztaszobáia
nemzetisé g Bé ké smegye központmú zeumj ingatlanokat é s gy ltemé nyi egysé geket is),
:|ában, az l899-ben alapí tott mú zeum a szlovákság tár_
gyi anyagának gy ité sé t tekintette egyik legf bb cé ljá- A megye ezeken a telepüIé seken a heiyi mú zeumi
nak, A Várost evangé likus szlovákok teiepí tetté kú jiá a
feladatellátás finanszí rozásából fokozatosan, három
XVIII. század elejé n, é s a lakosság dönt
hányada több
é v alatt vonul ki, ami azt jelenti, hogy a megyei köJté sé vtizeden keresztül megtartotta nemzetiSé gé t,
veté s mé g három é ven keresztül, a megállapodásokA bé ké scsabaimú zeum né prajzi é s törté neti gy jteban pontosan meghatározott, fokozatosan csökken
mé nyé ben az id folyamán jelent s szlovák emlé k- öSszeg támogatást nyú jt a helyi önkormányzatoknak,
anyag gy lt össze, s arányaiban ugyan kissé eltolódva,
Ezzel párhuzamosan a Megyei Mú zeumi Szervezet
de a megye magyar é s más nemzetisé geinek tárgyi
munkála dönt en továbbra is a bé ké scsabaiMun,
gy jtemé nyei mellett a mai napig meghatározó.
kácsy Mlhály Mú zeumra hárul, Ez az inté zmé ny marad
A mú zeumban számos, a nemzetisé get é rint törté a jöv ben is a megyei hatáskör
mú zeum é s egyben a
neti, né praizi kiállí tás valósult meg, s ezeken nagy megyei mú zeum köZpontia js_ Hozzá tartozik köZvetlehangsú l}t kapott a szlovák etnikum, A város anyagi álnü] a bé ké scsabai Gabonamú zeum, a Vé szt -mágori

dozatának köszönhet en l972-ben a mú zeum ú j kiál_
lí tó egysé ggel, a Szlovák Táiházzal b vú lt, A lé tesí tmé ny egy mú lt századi módos gazda háZát mutatia
be.

A bé ké scsabai Munkácsq Mihály Mú zeum, mint a Bé ké s Megyei Mú Zeumi SZerVeZet központja l974-ben
miniszterhelyettesi dönté s alapján szlovák bázismú zeumj feladatokat kapott, ami országos szintí i gy jí
é s kutató feladatokkal ruházta fel az inté zmé ni,t.
A Bé ké sMegyei Mú Zeumi Szeruezet fenntartója
t990,t l a Bé ké sMegyei Önkormányzat lett.
Bé ké sMegye Ké pvisel -testülete 2000, é Vi dönté sei
nyomán a Bé ké sMegyei Mú Zeumi Szervezet je]ent s
átszeruezé sen ment át, amely alapiaiban é rintette aZ
addigi szervezeti Struktú rát é s m ködé si rendszert_
A 200 i . ianuár l -é n é letbe lé pett ú i megyei mú zeu,
mi szerkezet a következ váItozásokat eredmé nyezte:
A kotábban a Megyei Mú zeumi Szervezet ré szé tké pez - megyei fenntartású é s megyei finanszí rozású *
bé ké si,mez beré nyi, sarkadi, szeghalmi, orosházi é s
szarvasi mú zeum az adott települé si önkormányzatok
fenntartásába é s tulajdonába került (beleé rtve a helyi
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Törté nelmi emlé khely, illetve az ú 1 bé ké scsabai megyei restaurátor, é s raktárbázis, valamint a gyulai Erí el
Ferent, Mú zeum é s a biharugrai Szabó Pá1 Emlé kház, A
gyulai mú zeumhoz taftozó kiállí tóhelyek korábban a
város kezelé sé bekerültek,
A megyei mú zeumi szeruezet tevé kenysé ge, a szakmai feladatok ellátásának biztosí tása me]]ett ma is kiterjed a települé si önkormányzatok fenntartásába
200l-ben került muzeális inté zmé nyek Segí té Sé re,a
nemzetiSé gi kutatásokra is,
A mú zeumi szervezetben bekövetkezett strukturális
változások a mú zeum nemzetisé gi kutatási, bázismú ,
zeumi tevé kenysé gé tnem befolyásolták, A Munkácsy
Mihály Mú zeum a lehet sé geihez mé rten továbbra is
eIlátja a magyarországi szlovákság törté neti é S né pí ajzi kutatását, é s elvé gzi a kutatási eredmé nyek feldolgozását. {Itt kell megjegyeznünk, hogy az l974-eS dönté s, mely bázismú zeumi logosí tvánnyal ruházta fe],
külön keí etet e cé lra nem biztosí tott, A mú zeum e feladatok vé grehaltá sát öneróbó1 oldotta meg é s napjainkban is csupán saját kö]tsé gveté sé b l fordí t e cé lra
anyagi forrást)_ Bizonyos területeken azonban együtt-

m ködé sre törekszik más inté zmé nyekkel, pé ldá u l a bé ké scsabai
szé khely Szlovák Kutatóinté zettel, vagy Bé ké scsaba Megyei Jogú
Város Sz]ovák Kisebbsé gi Önkor,
mányzatáva1.

Az együttm ködé s gyümölcSöz
pé ldáiaké nt emlí thetiük meg a Magyal Né praizi Társaság kiadványa-

ké nl evenIe meglelen Ndrodopis
Slovákov v Mad'arsku (Magya rországi

sz]ovákok né pralza) cí m tanul,
mánykötetet, mely a Szlovák Kuta,
tóinté Zet é s a Munkácsy Mihály
Mú zeum szlovák bázismú zeuma
munkatársainak közrem ködé sé vel
ké szü1,

Az átszelvezé s ellené re azok a
mú zeumi szervezetb l kivált egysé gek, melyeknek többek között a Bé ,
ké s megyei nemzetisé gi kultú ra ku,
tatása é s bemutatása volt a felada-

Mádl Ferenc köztársasági

tuk, továbbra is maradé ktalanul betö]tik ezt a funkciót,,
A bé ké scsabai Szlovák Tájház 200l. január l-t l Bé -

ké scsaba Megyei ]ogú Város Szlovák Kisebbsé gi Önkormányzata tulaidonába került át, A kiállí tóhelyen
bemutatott - axlx. század, második felé b l származó
- muzeális anyag továbbra is a Munkácsy Mihály Mú zeum né prajzi, táreyi gy jiemé nyé nek ré szé tké pezi,
A Szlovák Kisebbsé gi Önkormányzat a kiálIí tások,
Iendezvé nyek megszervezé sé benszorosan e€
yüttm ködik a bé ké scsabai mú zeummal. A Szlovákia é s Magyarország közötti szakmai kapcsolatok kié pí té sé ben,
a kiállí tások cseré jé ben, szakemberek konferenciákon,
tanácskozásokon va]ó kölcsönös
ré szvé telé benszin-

elnök látogatása a bé ké scsabal Szlovák Táiházban.
váradi zoltán feIvé telei

té n jelent s szerep tulajdoní tható az önkormányzat
é s mú zeum együttm

ködé sé nek, A közös

munka egyik

legjelent sebb állomása a Munkácsy Mihály Mú zeum,
Kelet-Szlovákia, t keterebesi (Trebi§ov] Honismereti
Mú zeuma é s a Szlovák Kisebbsé gi Önkormányzat

Együttm ködé si megállapodásának aláí rása volt. A

bé ké scsabai Szlovák F konzulátus megnyitása alkalmáVa] Bé ké scsabán 200l, Szeptembeí l-é n kerültek
erre ké zjegyek a ké t ország miniszterelnöké nek ré szvé -

telé vel, A megállapodás kiállí tások é s szakemberek
cseré ié t,köZöS kutatási eigondoláSok megvalósí tását
t zte ki cé lu].
Ando György

A tatai Né met Nemzetisé gi Mú zeum
tán 1972-ben alapí tottak mú Zeumi m helyt a Komárom-Eszteí gom megyé ben é ] né metek é s SZlovákok né prajzának tanulmányozására é s bemutatásáft, Nemzí tisé gi Né praizi Mú zeum né Ven, A M vel dé si
Miniszté rium l974-ben határozatával az egyes magyarországi nemzetisé gek egé sz országra kiterjed

né prajzi kutatásával három mú Zeumot bí ztak meg
(ezeket a szakzsargonban,,bázismú zeumnak" nevezté k), nevezetesen a bé ké scsabaiMunkácsy Mihálq Mú ze,
umot a szlovák é s román, a rnohácsi Kanizsai D\r\ttua
Mú zeumlt a dé ]szláv, é s az emlí tett tatai mú zeumot a
né met anyag gondozásával, (Né hány é v eltelté vel
ezek száma né gyre emelkedett, miután a román feladatokat a gyulai Erkel Feren. Mú zeum vette ái, ) A tatai
mú zeum ezen id ponttól kezdve Ny'/asi Nemzetisé gi Mú zeum né ven m ködik, feladata a wagyarországi né metek tdrté neté neh é s naprajzának kutatása , gqí í jté se, feld,olgozása é s be,
mutatása.

Tata városa mellett annyi szólt, hogy a jeJent s né -

met lakossággal rendelkez Dunántú li-közé phegysé g
egyik hagyományos centruma, A mú zeum ú j, kizárólagosan e cé lra lé trehozott inté zmé ny vo]t, melynek telies gy ltemé nyé t l972-ben a tatai KIlfiU Domokos Mú zeumtóI átyett, illet leg a Magyaroí szági Né metek Demokratikus SZöVetsé gé t l ajándé kké nt kapott összesen 38 db tárgy ké pezte. Az l9?2 óta eltelt intenzí V
gy jtemé nyfeileszté s eredmé nyeké nt kialakultak a
mú zeum gy jtemé nyi egysé gei (tárcyi gy itemé ny. fotó- é s hangtár, adattár, könyvtár),A gy jtemé nyekben
ma közel hú szezer leltározott tárgyat riznek, A gy ;té s az ország valamennyi, né metek á]tal lakott vidé ké re é s valamennyi fontosabb terü]eté re kiterjedt,
A Né met Nemzetisé gi Mú Zeum 1972-1983 köZött a
tatai Miklós-malom é pületé ben,a gyarapodás következté ben beállott helysz ke miatt egyre nehezebb körü]mé nyek köZött m ködött, l983-ban kapta meg aZ
l 78 5-ben é pü]t N ep umucenus - malo m ú jonnan f el ú j í toti
é pületeit, A malom f é pületé ben nyertek elhelyezé st
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