
m ködé sre törekszik más inté zmé -
nyekkel, pé ldá u l a bé ké scsabai
szé khely  Szlovák Kutatóinté zet-
tel, 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 Ma-
gyal 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-
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 Ön-
kormányzata 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 t ké pezi,

A Szlovák Kisebbsé gi Önkormányzat a kiálIí tások,
Iendezvé nyek megszervezé sé ben szorosan e€yüttm -
ködik a bé ké scsabai mú zeummal. A Szlovákia é s Ma-
gyarország közötti szakmai kapcsolatok kié pí té sé ben,
a kiállí tások cseré  jé ben, szakemberek konferenciákon,
tanácskozásokon va]ó kölcsönös ré szvé telé ben szin-

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 alkal-
máVa] 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

Mádl Ferenc köztársasági elnök látogatása a bé ké scsabal Szlovák Táiházban.

A tatai Né met Nemzetisé gi Mú zeum

tán 1972-ben alapí tottak mú Zeumi m helyt a Ko-
márom-Eszteí gom megyé ben é ]  né metek é s SZlo-

vákok né prajzának tanulmányozására é s bemutatásá-
ft, Nemzí tisé gi Né praizi Mú zeum né Ven, A M vel dé si
Miniszté rium l974-ben határozatával az egyes ma-
gyarországi nemzetisé gek egé sz országra kiterjed 
né prajzi kutatásával három mú Zeumot bí ztak meg
(ezeket a szakzsargonban,,bázismú zeumnak" nevez-
té k), nevezetesen a bé ké scsabai Munkácsy 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 fel-
adatokat 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 tdr-
té 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, kizáróla-
gosan e cé lra lé trehozott inté zmé ny vo]t, melynek tel-
ies gy ltemé nyé t l972-ben a tatai KIlfiU Domokos Mú ze-
umtóI átyett, illet leg a Magyaroí szági Né metek De-
mokratikus SZöVetsé gé t l ajándé kké nt kapott össze-
sen 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. fo-
tó- 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 következ-
té 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 jonn an f el ú  j í toti
é pületeit, A malom f é pületé ben nyertek elhelyezé st
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a kutatószobák, a
könlv-, fotó-,
hang- é s adattá-
í ak, s itt Van a mú -
zeum háromszin-
tes, köze] 500 m',
es kiá]]í tó területe
iS- AZ egykori mag-
tár é pületé ben ta,
lálható a táí gyi
gy jtemé ny raktá,
ra, é s a restaurátor
m hely. A mú ze-
um els  állandó
kiállí tása ,,Nemzeti-
sé qek Komárom me-
gqé ben" . A harma-
dik átlandó kiállí -
tás 1997, jú liusára
ké szú lt el ,,l 100 á/
eqqütté lé s - Né meteft
Magyarországon a
honí oglalástóI napí a-
infrig" cí mme| A
mú zeum az állan-
dó kiállí tások mel-
lett 1972 é s 1997
között 93 id szaki,
illet leg vándorki-
állí tást mutatott
be Magyarország
városaiban é s fal-
vaiban, valamint
Ausztriában é s Né -
metországban.
Kölcsönanyagával,
valamint rendezé -
sé ben nyí lt meg
több né met nem-
zetisé gi tálház, falumú zeum A mú zeum gy jtemé nyeit
rendszeresen használiák hazai é s külföld1 kutatók, e

té mában diplomázó egyetemi é s f iskolai hallgatók.
Né met szakos hallgatók számára eddig ló í zben szer-
veztek egy-ké t hetes gy it tábort az ország különböz 
Ié szein- A mú zeum a hazai inté zmé nyeken kí vül állan-
dó szakmai kapcsolatban áll számos né metországi
mú zeummal, illet leg egyetemmel, A mú zeumnak a
kiállí tási katalógusain kí vül saját publikációi nincse-
nek, a kutatási eredmé nyek különbóz  hazai é s külföl-
di szakfolyóiratokban jelennek meg, Az 1980-as é vek
vé gé n é vente köze] százezer látogatója volt, ezek szá-
ma az utóbbi é vekben a turizmus általános visszaesé -
se miatt, az ország más mú zeumaihoz hasonlóan,
csökkent, Az inté zmé ny fenntartásához szüksé ges
összeget a Komárom,Esztergom Megyei Önkormány-
Zat biztosí tja, melyet kulturális alapí tványok cé ltámo-
gatáSi összegei egé szí tenek ki,

A hazai né metek identitástudatának er sí té sé hez iá-

r|rltak hozzá az ú n
né prajZi gy it tá-
borok. É vek során
közé piskolai, f is-
kolás é s egyetemi
hallgatókkal az ak-
kori Magyaí országi
Né metek Demokra-
tikus Szövetsé ge é s
a Germanisztikai
Inté zet gy jt kör-
utakat szervezett
egy-egy hazai né -
metek lakta telepü-
lé sre, vagy ré gióba,
hogy dokumentá1-
|ák a mé g fellelhet 
tárgyi né prajzi em-
lé keket, Naqabör-
zsönq, Haj s, Mór-
Pusztavám , Mé rk-
VáUai, HertEkú t,
Swndehela, Ób,í naa,
Villí ry stb. voltak e
körutak fontos áIlo-
másai. A €y itött
tárgyi anyag mú Ze,
umokba kerü]t, a
törté netei é s folklór
anyagot ké s bbi
né prajzi kiadvány-
okban, monográfi-
ákban publikálták,

relenles az Ulú ,li

I Oonarithrabirrhns
z?ntralmuspum
|Dunamenti Svábak
Közp1nti Mú uuma)

irányí tásával egy közös kiá]lí táson dolgozunk, A kiállí -
tás té mája a Kárpát-medencei né metek ]akóházainak
bemutatása, melynek cí me ,Lakóhóz törté neti kiállí tás'
(,,Haus€eschichten", ),

A kiá]lí tást támogatia a mtlzeumokon kí vü] az or-
szágos Né met Kisebbsé gi Önkormányzat, valamint a
Nemzeti Kulturális Öröksé g Miniszté riuma.

Feladatunk a kiválasztott lakóház jelenlegi áJJagá-
nak felmé ré se é s mú ltiának kutatása, mind a lakók,
mind az é pí té s területé n, A kiválasztott lakóház Bács-
kában, Cgivolqon található, amely ielenleg is lakott, A
kiáiií tás els sorban fotókra. felmé ré sekre, dokumen-
tumokra é pül, valamint a helyszí nen gy ltött é s e]-
hangzott információkból áll össze, A vándorkiállí tás
több országban bemutatkozik (Né metolszág, Magyal-
ország, }ugoszlávia, Románia), az ulmi megnyitó vár-
ható id pontja 2002. iú liusa, majd az emlí tett orszá-
gokba vándorol az anyag.

Fatrrska |ános
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A tatai Nepümuc€nus-malom ad otthont az orszátos
né met bázismú zeumnak


