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A magyarországi szlovákok és románok történeté-
nek s néprajzának kutatása az 1970-es évektől – mi-
niszteri döntés alapján – országos gyűjtőkörrel a 
Békés megyei múzeumi szervezet hatáskörébe tar-
tozott. Az akkor még megyei fenntartású intézmény 
feladata a szlovák és a román nemzetiségre vonat-
kozó néprajzi tárgyak, történeti okmányok, vala-
mint a szellemi kultúra emlékanyagának gyűjtése, 
folyamatos feldolgozása, publikációkban való meg-
jelentetése, kiállításokon és előadásokon való bemu-
tatása, népszerűsítése volt. A Békés Megyei Múze-
umok Igazgatósága békéscsabai Munkácsy Mihály 
Múzeuma és gyulai Erkel Ferenc Múzeuma négy 
évtizedig végezte a hazai szlovákság és románság 
történeti-néprajzi kutatását.

A nemzetiségi gyűjteményi anyag bővítését nagymér-
tékben segítették az 1970-es évektől évente szerve-
zett néprajzi táborok, amelyekben a résztvevő diá-
kok az intézmény szakemberei, valamint jeles hazai 
és külföldi kutatók irányításával végezték a munkát. 
Az elmúlt évtizedekben a magyarországi szlovákok 
és románok körében – több intézménnyel és szerve-
zettel együttműködve – a múzeum közel ötven nép-
rajzi-történeti tábor szervezésében, szakmai irányí-
tásában és finanszírozásában vett részt.

A táboroknak a gyűjtemények gyarapításán és a 
hagyományanyag rögzítésén túl egyéb fontos hoza-
déka is volt. Az azokban résztvevő középiskolások-
nak és főiskolai hallgatóknak lehetőségük volt elsa-
játítani a terepmunka módszereit, közelebbi kapcso-
latba kerültek a múzeumokkal, megismerhették az 
azokban folyó munkát. A fiatalok tehát elméleti és 
szakmai képzést kaptak, ugyanakkor munkájukkal 
jelentős segítséget nyújtottak az intézménynek. 

A múzeum munkatársai a terepmunkák során 
folyamatosan gyarapították a gyűjtemények szlovák 
és román tárgyi- és dokumentumanyagát. A soknemze-
tiségű Békés megye központjában 1899-ben alapított 
Munkácsy Mihály Múzeum a szlovákság tárgyi anya-
gának gyűjtését tekintette egyik legfőbb céljának, 
mivel a várost evangélikus szlovákok települték újjá 
a XVIII. század elején, és a lakosság döntő hányada 
megtartotta nemzetiségét. A békéscsabai múzeum 
néprajzi és történeti gyűjteményében az idők folya-
mán jelentős szlovák tárgyi- és emlékanyag gyűlt 
össze, ami arányait tekintve jóval nagyobb mennyi-
ségű, mint a magyar vagy más nemzetiségű anyag. 
A néprajzi gyűjtemény kiemelkedő értékei között 
tartjuk számon a szlovák házbelsők faragott-festett 
bútorait, gazdag és értékes a gyűjtemény textilanya-
ga, de jellegzetes szlovák viseleti darabokat, tótkom-
lósi fazekasmunkákat is őriz. 

A román nemzetiségi feladatok elindításának fon-
tos szempontja volt, hogy a gyűjtemények anyaga 
román történeti és néprajzi tárgyakkal bővüljön. A 
gyűjtési nehézségek ellenére a Magyarországi Ro-
mánok Kulturális Szövetségével és a Magyarországi 
Románok Kutatóintézetével közösen megrendezett 
huszonnégy történeti–néprajzi tábor keretében végzett 
munka, valamint a múzeum munkatársai tevékeny-
sége révén több ezer tárggyal, fényképpel, néprajzi, 
illetve történeti dokumentummal gazdagodott a bé-
késcsabai s a gyulai múzeum.

Az 1979-től folyamatosan bővülő román történeti 
gyűjtemény főként az egyes települések történetére, 
jeles személyiségeinek tevékenységére vonatkozó 
tárgyi- és dokumentumanyagból áll. A néprajzi tár-
gyak a népélet legkülönbözőbb területeinek bemuta-
tására alkalmasak. Megtalálhatóak köztük a román 
közösségektől származó bútorok, viseleti darabok, 
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textíliák, népi cserépedények, gazdasági eszközök, 
használati tárgyak éppúgy, mint a hagyományok-
kal, néphittel kapcsolatos tárgyak. Ezeken kívül em-
lítésre méltók az archív fényképek, amelyek egy-egy 
közösség életmódjáról, viseletéről, a paraszti élet 
belső rendjéről hordoznak fontos információkat, 
megörökítik a népi kultúra minden maradványát: a 
hagyományos módon épült lakóházakat, gazdasági 
építményeket, bútorokat, temetőket, szokáseleme-
ket, munkafolyamatokat, valamint a településeken 
élők mindennapjait. A kutatások során készített 
szlovák és román témájú felvételek negatívjai az in-
tézmény fotótárába, az újabb, digitális képek pedig 
a számítógépes adatbázisba kerültek.

A néphagyományok elhalási folyamata, s az anya-
nyelv visszaszorulása miatt a magyarországi szlová-
kok és románok néprajzi kutatásának másik fontos 
feladata ezek rögzítése, megörökítése. A kutatási 
témákat természetszerűen meghatározta a hagyo-
mányok meglétének, megőrzöttségének mértéke az 
adott településeken. A szellemi kultúra emlékeinek 
gyűjtése előzetesen összeállított kérdőívek felhasz-
nálásával, magnetofonkazettára rögzítéssel történt, 
a hagyományok mellett ugyanis így megőrződnek a 
tájnyelv helyi sajátosságai is. 

Ezek a kazetták és az utóbbi évek gyűjtéseinek 
digitális hangfelvételei, a hangzóanyag-tár, a népélet 
legkülönbözőbb területeinek terepmunkák során 
rögzített adatait őrzik. Az elmúlt években vizsgált 
témák közé tartoztak a naptári ünnepek, a családi 
élet szokásai, a hitvilág, a népi gyógymódok, a ra-
gadványnevek, az étkezési szokások, a lakóház és 
környezete, a hagyományos paraszti öltözet, a ken-
derfeldolgozás munkafolyamata, valamint a népi 
textíliák. 

A gyűjtések során a múzeumi gyűjteményekbe 
került tárgyak lehetővé tették a hazai szlovákok és 
románok népéletének kiállításokon való bemutatá-
sát. A Békés megyei etnikai csoportokat bemutató 

első állandó történeti–néprajzi 
kiállítása 1980-ban nyílt meg, 
s egészen 2002-ig volt látható. 
A Néprajzi csoportok Békésben 
a XVIII-XIX. században című, 
több mint két évtizedet meg-
ért állandó kiállítás lakóház-
belső részleteken és viseleti 
anyagon keresztül mutatta 
be a megyében élő nemzeti-
ségek népi kultúrájának sa-
játosságait, hasonlóságait és 
különbözőségeit. A XXI. szá-
zad elejére már kivitelezésé-
ben elavult kiállítást a 2003 
tavaszán megnyílt Azonosság, 
másság, sokszínűség című új ál-
landó kiállítás váltotta fel. Ez 
közel 200 négyzetméteren, új-
szerű szemléletben mutatta be 
a Magyarország legszínesebb 

etnikai összetételű megyéjében élő magyarság s 
nemzetiségi lakosság (szerbek, románok, szlovákok, 
németek, romák) történetét és néprajzát, az együtt-
élés évszázadai alatt bekövetkezett kölcsönhatások 
során kialakult sajátos népi kultúráját. 2010-ig volt 
látogatható a Munkácsy Mihály Múzeumban, a ma-
gyarországi szlovák és román nemzetiség tárgyi 
kultúrájának reprezentatív emlékei azóta pedig a 
megyei múzeumi szervezet honlapján található vir-
tuális tárlaton láthatók.

A múzeumon belül és külső helyszíneken szá-
mos, a szlovák és román nemzetiséget érintő történeti 
és néprajzi időszaki kiállítás valósult meg. 

Békéscsaba város anyagi támogatásának köszön-
hetően 1972-ben a múzeum új kiállító egységgel, egy 
múlt századi módos gazda házát bemutató Szlovák 
Tájházzal bővült, ami 2001. január 1-jétől Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormány-
zata tulajdonába került át. A kiállítóhelyen bemuta-
tott XIX. század második feléből származó muzeá-
lis anyag azonban továbbra is a Munkácsy Mihály 
Múzeum néprajzi gyűjteményének része, ezért a 
szakmai felügyeletet, a műtárgyak állagvédelmével 
kapcsolatos teendőket ma is az intézmény munka-
társai látják el. 

1984-ben a Békés megyei Kétegyházán nyílt meg az 
ország első, és mindezidáig egyetlen román tájháza. 
A lakóház – a hitelesség követelményeit szem előtt 
tartó – átalakítását és berendezését a Munkácsy Mi-
hály Múzeum munkatársai végezték. Berendezése 
főként helyi néprajzi anyagból történt, de a múze-
um gyűjteményéből származó, leltározott tárgyak is 
gazdagítják a tájház anyagát.

A tudományos kutatás eredményeit önálló kötetekben, 
tanulmányokban és népszerűsítő cikkekben ismertet-
ték a múzeum munkatársai. Ezek között említhetjük 
a hazai szlovákok és románok betelepüléséről, lakó-
környezetéről, egyház- és művelődéstörténetéről, a 
naptári ünnepeiről, népi gyógyászatáról, hiedelem-
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alakjairól és népi textíliáiról szóló nagyobb lélegzetű 
írásokat. 

Az oktatásban népismeret címen felhasználásra 
kerülő szakanyagok összeállításában is közreműköd-
tek a múzeum munkatársai. A kiadványoknak a 
tudományos feldolgozás mellett mindvégig fontos 
feladata volt az ismeretközvetítés, a népszerűsítés is. 
A nemzetiségi oktatásban dolgozók már igen korán 
megfogalmazták e kiadványok hasznosságát, ami a 
tanulmánykötetek, folyóiratok összeállítása során 
sem volt elhanyagolható szempont. 

Az intézmények közötti együttműködés gyü-
mölcsöző példájaként említhetjük meg a Magyar 
Néprajzi Társaság kiadványaként évente megjelenő 
Národopis Slovákov v Maďarsku (Magyarországi szlo-
vákok néprajza) tanulmánykötet-sorozatot, mely 
éveken át a Szlovák Kutatóintézet és a Munkácsy 
Mihály Múzeum néprajzos munkatársának közre-
működésével készült. 

Az 1980-as évektől kezdve a nemzetiségi osztály 
munkatársai szerkesztettek több román nyelvű ki-
adványt is: a Magyar Néprajzi Társaság kiadásában 
megjelenő Din tradițiile populare ale românilor din Un-
garia (A magyarországi románok néprajza) köteteit, 
valamint az Izvorul (Forrás) című néprajzi és a Lumi-
na (Fény) művelődéstörténeti folyóiratokat.

A tudományos kutatás eredményei népszerűsí-
tésének másik formájaként a múzeum munkatársai 
számos előadást tartottak magyarországi, szlovákiai 
és romániai szakmai konferenciákon a legkülönbö-
zőbb történeti és néprajzi témakörökben.

A múzeum nemzetközi kapcsolatai között kiemelt 
szerepet kapnak a szlovákiaiak. A Szlovák Köztár-
saság és Magyarország közötti szakmai kapcsolatok 
kiépítésében, kiállítások cseréjében, szakemberek 
tanácskozásokon való kölcsönös részvételében je-
lentős szerep tulajdonítható az országos és helyi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat s a múzeum 
együttműködésének. Békés megye Munkácsy Mi-
hály Múzeuma, Kelet-Szlovákia, tőketerebesi (Trebišov) 
Honismereti Múzeuma és a Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat 2001. szeptember 1-jén a békéscsabai 
Szlovák Főkonzulátus megnyitása alkalmával, a 
két ország miniszterelnökének jelenlétében írta alá 
együttműködési megállapodását. Ebben kiállítások 
és szakemberek cseréjét, közös kutatási projektek 
megvalósítását tűzték ki célul. 

Az utóbbi évtizedben egyre fontosabbá vált a ro-
mániai intézményekkel való kapcsolatfelvétel, kap-
csolattartás, amely az aradi és nagyváradi múzeum 
munkatársaival kialakított együttműködés formá-
jában öltött testet. Az ottani muzeológusok részt 
vettek a néprajzi táborok munkájában, a Munkácsy 
Mihály Múzeum munkatársai pedig több romániai 
településen végeztek adatgyűjtést az interetnikus 
kapcsolatok, a nemzetiségek együttélését vizsgálva. 

Az aradi múzeummal az 1990-es években kezdődő 
együttműködés keretében közös kutatások folytak, 
kölcsönösen megismertük egymás gyűjteményeit, 
és kiállítások cseréjére került sor. Ezek között em-

líthetjük az Arad megye népművészetét bemutató 
kiállítást, amelyet több településen, a Békés Megyei 
Múzeumi Szervezet tagmúzeumai kiállítótermeiben 
láthattak az érdeklődők. A két intézmény 2004-től 
kezdődően öt közös – a határ menti nemzetiségek 
népi kultúráját vizsgáló, számos értéket felszínre 
hozó –, interetnikus PHARE CBC projektet valósí-
tott meg. Hat kiadvány, öt dokumentumfilm, öt ki-
állítás, számos konferencia és szeminárium, több 
ezer fénykép, sokezer perc digitálisan őrzött hangzó 
anyag jelzi e projektek eredményességét. Ezek mel-
lett fontos hozadékuk volt az is, hogy a közös terep-
munkák erősítették a két intézmény munkatársai-
nak szakmai kapcsolatait.

A Nagyváradi Körösvidéki Múzeummal kialakult 
kapcsolat az 1980-as évekre nyúlik vissza. Az együtt-
működés keretében a két intézmény munkatársai 
szakmai tapasztalatcseréket, közös ásatásokat, nép-
rajzi és a művészettörténeti kutatásokat szerveztek 
viszonossági alapon, együttesen elfogadott tervek 
alapján. 2010-ben valósult meg a Körösvidéki Múze-
um „Régi román üvegikonok Erdélyből” című kiállí-
tása a Munkácsy Mihály Múzeumban, a Békés me-
gyei múzeumi szervezet pedig „Az igazi csabai kol-
bász titka” című kiállítást mutatta be Nagyváradon.

* * *
A múzeumi szférában az évtizedek során bekövet-
kezett szerkezeti változások a Munkácsy Mihály 
Múzeum nemzetiségi tevékenységét nem befolyá-
solták. Az intézmény – természetesen a lehetőségei-
hez mérten – folyamatosan végezte a magyarországi 
szlovákok és románok történeti s néprajzi kutatását, 
illetve e kutatási eredmények feldolgozását.

Az intézmény tervei között szerepel a gyűjtemé-
nyeknek, az adat- és a fotótárnak a még fellelhető 
nemzetiségi anyagokkal való folyamatos bővítése. 
Folytatni szeretnénk a terepmunkát a szlovákok és a 
románok által is lakott településeken, különös hang-
súlyt fektetve a kevésbé kutatott területekre, vala-
mint a népi kultúra változási folyamatának vizs-
gálatára. Célszerűnek látszik a kutatásokat – külső 
szakemberek bevonásával – kiterjeszteni a tájnyel-
vi sajátosságok és a nyelvállapot rögzítésére, majd 
elemzésére is.

A múzeumi szakembereknek azokkal az újabban 
kialakult szokásokkal is foglalkozniuk kell, amelyek 
megőrizték a hagyományos életmód néhány elemét, 
de ugyanakkor sok olyan új összetevővel egészítet-
ték ki, amelyek lassan szintén hagyományossá vál-
nak, azaz beépülnek a közösségek mindennapjaiba, 
ünnepeibe.

Az intézmény a továbbiakban is folytatni szeret-
né a több évtizede megkezdett munkát, amelyhez 
azonban elengedhetetlen lenne a nemzetiségi hu-
mán erőforrás bővítése, valamint a megfelelő, célzott 
finanszírozás.

Martyin Emília
néprajzos muzeológus

Munkácsy Mihály Múzeum


