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Gabriella Jarábik
Úvod

,,K dokonalosti môže viesť iba cesta, na ktorej sa človek usiluje o verejné dobro.“
                                                                                                            
                                                                                                                               Gróf István Széchenyi

Milý čitateľ!

PosolstvoPosolstvo Széchenyiovcov nás priviedlo k myšlienke, aby Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry 
Maďarov na Slovensku v symbióze so Széchenyiho pamätným rokom si prostredníctvom sympózia mohlo 
pripomenúť vznik muzeálnych zbierok na území dnešného Slovenska a zároveň vzdalo hold Széchényiov-
com, ktorí sa svojou veľkorysosťou a pracovitosťou značne pričinili o likvidáciu zaostalého feudalizmu         
v Uhorsku v 19. storočí.
     Dar grófa Ferenca Széchényiho (otca grófa Istvána Széchenyiho) tvoril základ zbierok Maďarského ná-  
rodného múzea aj knižnice a tento tvorivý čin bol v roku 1807 národným zhromaždením uznaný záko-  
nom: ,,Gróf Ferenc Széchényi svoju skutočnú lásku k Vlasti a Národu verejne deklaroval, keď svoju kniž-  
nicu s početnými knihami, spolu s rôznymi vzácnymi zbierkami obetoval pre verejný úžitok Národa.“ 
Széchenyiho vzor nasledovali aj ďalší, napríklad základ mineralogickej kolekcie tvorila zbierka Széchényi-  
ho manželky.
          Správa o tomto významnom skutku Ferenca Széchényiho sa rýchlo šírila a po rakúsko-uhorskom vyrov-  
naní sa spolu so vzostupom meštianstva aktivizovala vo vidieckych mestách rozsiahla zberateľská činnosť 
zameraná na historické a prírodné hodnoty užších regiónov a na zriadenie prezentačných miest a múzeí. 
Hlavnými protagonistami tejto aktivity boli učitelia, predstavenstvo miest a žúp, cirkevní predstavitelia     
a intelektuáli. Na podporu založenia múzeí vznikali tzv. združenia a spolky na čele s predsedami a riadny-  
mi členmi, niekedy aj s čestnými členmi, ktorí vznik múzeí podporili finančnou čiastkou, knižničným 
darom, umeleckými maľbami a rôznymi starožitnosťami.
            V priebehu sympózia sme sa vďaka prednáške generálneho riaditeľa Maďarského národného múzea 
Lászla Csorbu mohli oboznámiť so ,,skutkami Széchényiovcov pre službu národa“,  či s vývojom muzeoló-  
gie na Slovensku s dôrazom na postavenie a úlohu Slovenského národného múzea v prednáške 
PhDr. Gabriely Podušelovej, námestníčky generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea. V ďalšej 
časti sympózia odzneli zaujímavé a obsažné prednášky o vzniku prvých múzeí, napríklad, boli to dôležité 
medzníky tvorby zbierok Múzea mesta Bratislavy, či začiatky vzniku múzeí v Košiciach, Rimavskej Sobote 
a Komárne vo svetle pripomenutia ich zakladateľov.
          Prostredníctvom elektronickej knihy Zbierky a zberatelia radi by sme odovzdali cteným čitateľom             
a sympatizantom múzeí najzaujímavejšie príspevky a prednášky. Myslíme aj na kolegov, ktorí ju možno 
využijú k čerpaniu nových nápadov v ich nasledujúcej práci.
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V súvislosti so sympóziom patrí poďakovanie predovšetkým veľvyslankyni Maďarska Eve Molnár Czim-  
balmos, vďaka ktorej sme boli súčasťou bratislavského kultúrneho a gastronomického týždňa Viac ako 
sused, ďalej patrí poďakovanie spoluorganizátorom Balassiho inštitútu, Slovenskému národnému múzeu 
a všetkým prednášajúcim, ktorí prebádali a predstavili okolnosti vzniku prvých muzeálnych zbierok.
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Jarábik Gabriella
Bevezető

„A tökéletesség felé vezető út csak az lehet, melyen az ember a közjóért munkálkodhatik.” 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                             Gróf Széchenyi István

Tisztelt Olvasó!

          A Széchenyiek példája adta az ötletet, hogy a Széchenyi Emlékév kapcsán a Szlovák Nemzeti Múzeum-  
– A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma szimpózium formájában foglalkozzon a muzeológiai gyűjtemé-  
nyek kialakulásával a mai Szlovákia területén, és egyúttal megemlékezzünk és fejet hajtsunk a Széché-  
nyiek előtt, akik nagyvonalúságukkal, munkásságukkal sokat tettek a feudalizmus elmaradottságának fel-  
számolásáért a 19.század Magyarországán.
          Mint tudvalévő, Széchenyi István gróf édesapja, Széchényi Ferenc gróf adománya képezte a Magyar 
Nemzeti Múzeum és Könyvtár alapját. Adományának emlékét az országgyűlés 1807-ben törvényben örö-  
kítette meg: „Gróf Széchenyi Ferenc Hazájához és Nemzetéhez való igaz szeretetét nyilvánosan megmu-
tatta, hogy számos és válogatott könyvekből álló könyvtárát, különbféle ritka gyűjteményekkel együtt, 
a Nemzetnek köz hasznára feláldozta.“ Az általa adományozott anyagot mások is gyarapították, az ás-    
ványtár alapját pl. Széchényi feleségének gyűjteménye képezte.
     Széchényi Ferenc példája gyorsan terjedt, s a kiegyezést követő polgárosodással egy időben széleskörű 
mozgalom indult a vidéki városokban a szűkebb pátria történeti és természeti értékeinek gyűjtéséért és      
a gyűjtemények bemutatóhelyeinek, a múzeumoknak létrehozásáért. Az ügy szorgalmazói  tanárok, városi 
és vármegyei elöljárók, főpapok és értelmiségiek voltak. A múzeumok megalapításának támogatására ún. 
múzeumi egyletek alakultak, elnökkel és rendes tagokkal olykor dísztaggal az élén, aki a múzeum megala-  
pítását pénzösszeggel, könyvadománnyal, festményekkel és "egyéb régiségekkel" támogatta.
          A szimpózium során megismerkedhettünk nemcsak a Széchényiek „tetteivel a nemzet szolgálatában“, 
melyről Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója tartott előadást, hanem Dr. Gabriela Po-  
dušelová, a Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettesének előadása során nyomon követhettük            
a szlovákiai muzeológia fejlődését is, különös tekintettel a Szlovák Nemzeti Múzeum szerepének kialaku-  
lására.
          A szimpózium további részében érdekes és tartalmas előadások ismertették az első múzeumok megala-  
pításának történetét. Elsőként a Pozsonyi Városi Múzeum gyűjteménygyarapításának főbb állomásait 
követhettük nyomon, majd betekintést nyerhettünk a kassai, rimaszombati, komáromi múzeumok alapí-  
tásának kezdeteibe, s megismerkedhettünk a múzeumalapítókkal is.
     A Gyűjtők és gyűjtemények című e-könyv közvetítésével e szimpózium érdekesnél érdekesebb előadá-  
sait adjuk át a tisztelt olvasóknak, múzeumbarátoknak, hogy kedvükre szemezgessenek belőle, a kollégák 
pedig új ötleteket is meríthetnek az érdekes előadásokból további munkájukhoz.
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A szimpózium kapcsán köszönet illeti elsősorban Magyarország pozsonyi magykövetét Czimbalmosné 
Molnár Évát, kinek köszönhetően meghívást kaptunk a Több mint szomszéd c. kulturális és gasztronó-  
miai hét programjába, továbbá a társszervezőknek, a Balassi Intézetnek. a Szlovák Nemzeti Múzeumnak 
és minden előadónak, aki felkutatta és bemutatta az első muzeológiai gyűjtemények létrehozásának 
körülményeit.
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Gabriela Podušelová
Postavenie a úloha Slovenského národného múzea v kontexte vývoja 
múzejníctva na Slovensku
 

ČlovekČlovek má hádam vrodenú schopnosť zbierať, zhromažďovať, ukladať a odkladať si rozličné veci, drobnos-
ti. Motívy tohto konania sú rozličné. V prvopočiatkoch zbierania bola príčinou uchovávania rozličných 
predmetov výnimočnosť a krása niektorých artefaktov, ktoré upútali ich používateľov a následne viedli       
k ich uchovávaniu a postupne aj vyhľadávaniu podobných predmetov. Estetická hodnota artefaktov, ich 
schopnosť poskytovať percipientovi potešenie boli hádam prvotným dôvodom uchovávania a zhromažďo-
vania  rozličných predmetov. V období, keď si človek začal uvedomovať sám seba ako mysliacej a vedomo 
konajúcej bytosti, chcel o sebe zanechať správy či zachovať  správy a pamiatky po svojich blízkych. Tak 
pridal k predmetom, ktoré sa mu „páčili“ ďalšie predmety, ktoré boli spojené s jeho životom,  so životom 
a osudmi  jeho blízkych, aby si tak mohol v budúcnosti pripomenúť významné medzníky svojho života, ži-
votné peripetie a úspechy svojich predkov,  či takto dokumentované dejiny rodu. Zároveň takto chcel za-
chovať aj správy o sebe, svojom konaní, hrdinstve svojich blízkych a súčasníkov aj o dobe ako takej aj 
budúcim generáciám svojich potomkov. Uchovávanie správ, informácií o sebe, svojich blízkych bolo 
ďalšou z príčin „zbierania“ rozličných predmetov. Prapríčin vzniku súčasných múzeí iste bolo viac. 
Múzeum vzniklo preto, aby zhromažďovalo, ochraňovalo a prezentovalo rozličné hmotné a nehmotné vý-
tvory ľudského ducha, zručnosť  ľudského jedinca, jeho estetické a umelecké cítenie, zachovávalo infor-
mácie o konaní jedincov aj celých sociálnych skupín. Podstata existencie múzea ako inštitúcie uchováva-   
júcej zbierky sa nezmenila, zostáva taká istá ako v prvopočiatkoch, zmenili sa však niektoré postuláty       
pri výbere zbierkových predmetov do múzejného tezauru. Na zbierkový predmet sa nenahliada len ako    
na kuriozitu, špičkový artefakt tvorby človeka, dokument osobného života či dejín rodu či anomáliu príro-
dy, ale ako na historický dokument, pramenný materiál  na skúmanie rozličných etáp histórie spoločnosti 
v jej nespočetných peripetiách. Je tu teda kvalitatívne výrazný rozdiel medzi  prvotným zbieraním, ktoré 
bolo motivované najmä estetickou hodnotou predmetu, vkusom a záujmami zberateľa.
     Už v protomuzeálnom období sa ako hlavné kritérium popri umeleckých a estetických kritériách            
pri vzniku prvých zbierok začína uplatňovať kritérium vzťahu predmetu k minulosti jedinca či úzkej socié-
ty. V historických artefaktoch, v súčasnej terminológii zbierkových predmetoch, videli zberatelia, otcovia 
súčasných múzeí a zakladatelia nášho múzejníctva, predovšetkým dôkazy vyspelosti spoločnosti, manuál-  
nej zručnosti predkov, ich vysokého umeleckého cítenia a vyspelosti  kultúry krajiny, regiónu. Práve cez 
prizmu artefaktov minulosti sa zakladatelia múzeí usilovali o potvrdenie  jednak  svojej historickej minu-   
losti,losti, jednak prostredníctvom týchto artefaktov dokazovali naviazanosť sociéty, regiónu na umelecké           
a myšlienkové prúdy ostatného sveta, najmä Európy. V neposlednom rade k rozvoju zberateľstva prispeli 
aj vplyvy z ostatných krajín, najmä západnej Európy, kde sa formovali prvé múzeá a boli aspoň v obme-   
dzenej miere sprístupňované bohaté kráľovské a šľachtické zbierky.
     Myšlienky o potrebe zbierania pamiatok minulosti sa v stredoeurópskom regióne objavujú už v čase re-  
nesancie. Zberateľstvu sa venoval aj uhorský kráľ Matej Korvín. V Budíne založil knižnicu, ktorá obsaho-  
vala viac ako 2500 kusov, zväčša pergamenových rukopisov a bohato iluminované kódexy. Časť kniž- 
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nice Mateja Korvína zachránil Ján Dernschwan, učenec pôsobiaci v Uhorsku, spolupracujúci s turzov-  
sko-fuggerovským mediarskym podnikom. Zberateľom európskeho významu bol humanista a učenec Ján 
Sambucus, pôvodom z Trnavy, pôsobiaci v službách viedenského dvora. Jeho skromná knižnica obsa-   
hovala 3100 tlačených diel a vyše 600 rukopisov.
     Výrazným impulzom pre rozvoj zberateľstva boli idey osvietenstva. S týmito ideami sa stotožnili najmä 
tzv. učené spoločnosti (napr. Societas slavica v Banskej Bystrici, Učená spoločnosť malohontská, Učená

Prvá budova SNM v Martine na prelome 19. a 20. st.
(foto: Pavol Socháň, archív SNM - Martin)

A Szlovák Nemzeti Múzeum első épülete 
Túrócszentmártonban a 19. és 20. sz. fordulóján
(fotó: Pavol Socháň, fotóarchívum SNM - Martin)

spoločnosť banského okolia v Banskej Štiavnici 
(1810-1832). Spoločnosti zakladali učenci, 
zväčša pôvodným povolaním kňazi s cieľom 
šíriť osvietenecké ideály a popri vzdelávacej         
a osvetovej činnosti upriamili pozornosť aj         
na význam „pamiatok minulosti“ a potreby ich 
zbierania a ochrany. Najvýznamnejšia a naj-  
aktívnejšiaaktívnejšia bola spoločnosť Slovenské učené to-  
varišstvo (1792-1800) v Trnave. Medzi členov     
a hlavné osobnosti spolku patrili Anton Berno-  
lák, Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza, Ján Hollý, 
ale aj primas Uhorska arcibiskup Alexander 
Rudnay a iní. Z obdobia osvietenstva prvou     
potvrdenou a systematicky usporiadanou zbier-  
koukou bola zbierka minerálov Baníckej akadémie  
v Banskej Štiavnici, ktorá po roku 1919 skončila 
v Miškolci.
     Myšlienky zberateľstva sa začali v širšej miere 
rozvíjať v 19. storočí a boli podporované najmä 
príslušníkmi inteligencie a šľachty. Učené spo-  
ločnosti, zložené najmä z učencov a vzdelancov, 

nahrádzali rozličné spolky, ktoré boli otvorené širším sociálnym vrstvám. Takéto spolky si však ako           
základný cieľ už cieľavedome stavali vznik múzejných zbierok. Inšpiračným zdrojom pre uhorské múzeá  
boli zahraničné múzeá v okolitých krajinách napr. vo Viedni alebo v Prahe, no najmä Magyar Nemzeti 
Muzeum v Budapešti. Rozvoj zberateľstva prostredníctvom spolkovej činnosti je charakteristicky pre 
stredoeurópsky región najmä od polovice 19. storočia. Prvým spolkovým múzeom, ktorý inicioval vznik 
múzea mestského typu bol Bratislavský okrašľovací spolok (1868). Jeho príklad nasledovali nadšenci zbe-   
rateľstva,rateľstva, histórie, umenia aj prírodnín aj v ostatných mestách Uhorska (Košice, Banská Bystrica, Krem-  
nica, Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota a i.). Väčšina z týchto spolkov zberateľov iniciovala a neskôr aj  
podporovala  vznik a činnosť múzeí, ktoré pôsobia až do súčasnosti.
     Zberateľstvo pamiatok minulosti si programovo  dala za cieľ aj Matica slovenská, vytvorená v roku 1863 
v Martine. Matica slovenská vznikla takisto na spolkovom princípe a popri zberateľstvu si ako ciele svojej 
činnosti dala aj šírenie slovenského jazyka, podporu slovenskej kultúry a rozvoj vedeckého bádania. 
Matica pôsobila len krátko. Už v roku 1875 bola jej činnosť vládou v Budapešti zakázaná. Majetok Matice 
slovenskej vrátane bohatých a hodnotných zbierok bol zhabaný a neskôr bol odovzdaný Hornouhorské- 

8



Andrej Kmeť medzi rokmi 1893-1912
(foto: Pavol Socháň, archív SNM - Martin)

Andrej Kmeť az 1893-1912 közötti időkben
(fotó: Pavol Socháň,

fotóarchívum SNM - Martin)

múzea. Múzeum vzniklo v roku 1893 v Martine ako spolkové múzeum (túto podobu si zachovalo až            
do svojho poštátnenia v roku 1948), bez možnosti používať názov Slovenské národné múzeum. Jeho  
cieľom bolo zhromažďovať pamiatky minulosti ako dôkaz historicity slovenského národa a jeho podielu 
na formovaní európskeho  umenia, kultúry, vedy, ale aj celkového vývoja spoločnosti, ktorá jednak čerpa-  
la zdroje z európskych názorových a filozofických hnutí, jednak z jeho radov povstali mnohé osobnosti, 
ktorí vplývali na rozvoj vedy a umenia. Zbierky múzea, najmä zbierky dokumentujúce ľudovú kultúru, 
boliboli chápané zároveň ako potvrdenie vysokej vyspelosti širokých ľudových vrstiev s bohato rozvinutým 
estetickým cítením. Zakladateľ múzea Andrej Kmeť videl v múzeu aj vedeckú inštitúciu, ktorá mala vytvá-  
rať základy vedeckého bádania a skúmania všetkých podôb histórie Slovenska. Múzeum do roku 1918 
nikdy nezískalo na svoju činnosť štátne subvencie tak ako ostatné múzejné inštitúcie pôsobiace                        
v Uhorsku. Fungovanie a činnosť múzea boli založené len na podpore a korunových daroch jednotlivcov. 
Z korunových darov bola v Martine postavená aj prvá účelová budova múzea, sprístupnená v roku 1908, 
vv súčasnosti sídlo Múzea A. Kmeťa, súčasť Slovenského národného múzea. Zbierkový fond múzea                  
v prvých desaťročiach existencie – do roku 1918 - bol rozširovaný len darmi jednotlivcov. K najväčším 
darcom patril zakladateľ múzea a nestor slovenského múzejníctva Andrej Kmeť a mnohé osobnosti slo-   
venského národného hnutia, najmä členovia Muzeálnej slovenskej spoločnosti ako Andrej Halaša, Ján 
Petrikovič, Václav Vraný, Pavol Križko a i. Napriek tomu sa už v prvých rokoch dostali do múzea mimo-   

mu vzdelávaciemu spolku (FEMKA), ktorý sídlil v Nitre. Matič-  
né zbierky sa až po mnohých desaťročiach vrátili naspäť              
do Martina a v súčasnosti tvoria súčasť zbierkového fondu Slo-  
venského národného múzea.
    Idey zberateľstva v Uhorsku nachádzali pomerne širokú 
odozvu najmä koncom 19. storočia. Veľký vplyv na rozvoj zbe-  
rateľstva na  Slovensku mali veľké výstavy, ktorých popularita 
vzrástla v ostatných desaťročiach 19. storočia. História,  kultúra 
a umenie Slovenska boli bohato zastúpené na Národopisnej   
výstave česko-slovenskej v Prahe v roku 1895. Milenárna výsta-  
va, ktorá sa konala v Budapešti v roku 1896 pri príležitosti milé-  
niania  prezentovala mnoho mimoriadne cenných historických         
a umelecko-historických artefaktov z celého Uhorska, vrátane 
pokladov starého umenia zo Slovenska.
     Koncom 19. storočia sa historické artefakty a ostatné súčastí 
kultúrneho dedičstva stali nástrojom politických zápasov. 
Široké spektrum politických síl videlo v zhromažďovaní „pa-   
miatok minulosti“ nástroje  na šírenie vlastných ideí a názorov. 
Ich často vysoká umelecká, estetická, vedecká a historická hod-  
nota mala slúžiť na potvrdenie dlhej histórie národa, jeho 
miesta v dejinách Európy a jeho prínosu do dejín Európy,            
a a tým aj opodstatnenosti pre jeho súčasnú existenciu a postave-  
nie.
   V takýchto podmienkach vznikal aj základ, z ktorého sa         
postupne sformovala súčasná podoba Slovenského národného
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riadne hodnotné predmety, ktoré tvoria aj v súčasnosti zlatý fond múzea a mnohé z nich radíme ku kle-   
notom Slovenského národného múzea.
     Slovenské národné múzeum má v súčasnosti za sebou viac ako 120-ročnú históriu. Tak ako zmenil svet, 
zmenilo sa aj Slovenské národné múzeum. Za 120 rokov sa v národnom múzeu vystriedalo niekoľko ge-  
nerácií. Za ten čas múzeum prežilo dobré i zlé časy. Zažilo mnoho zmien. Múzeum vzniklo za monarchie, 
zažilo aj jej pád. Prežilo niekoľko politických režimov, dve svetové vojny. Odchádzali králi, prezidenti, mi-  
nistri. Múzeum zostávalo. Z každej kataklizmy, politických zmien vyšlo múzeum víťazne. Posilňovali sa 

Druhá budova SNM v Martine v rokoch 1948-1953
(foto: Ján Dérer, archív SNM - Martin)

A Szlovák Nemzeti Múzeum második épülete 
Túrócszentmártonban 1948-1953 között
(fotó: Ján Dérer, fotóarchívum SNM - Martin)

jeho pozície, múzeum rástlo tak do kvantity – 
zväčšoval sa počet zbierok, neskôr aj počet ex-
pozícií, boli postavené nové účelové budovy pre 
múzeum. Rástlo aj do kvality odborných čin-
ností – postupne múzeum sprístupnilo desiatky 
expozícií, vydalo stovky odborných a populari-
začných publikácií, zintenzívňovalo činnosti  
spojené s nadobúdaním, skúmaním a odbornou 
ochranou  zbierok.
     Pri svojom vzniku bolo múzeum vlastne ne-  
chceným dieťaťom uhorského zberateľstva. Tak 
prežívalo až do vzniku Československej republi-  
ky. Po roku 1918 sa začalo aj pre Slovenské ná-  
rodné múzeum „blýskať na lepšie časy“. 
Múzeum získavalo prvé štátne subvencie,             
v Martine bola postavená druhá účelová budova 
múzea,múzea, kde vznikli reprezentatívne expozície. 
Zároveň múzeum začalo napĺňať aj ďalšiu ideu 
svojho zakladateľa A. Kmeťa – na pôde múzea 
sa za štátnej podpory začalo rozvíjať vedecko-

-výskumná činnosť. Tu sa formovali základy profesionálneho vedeckého výskumu pre archeológiu, ar-  
chívnictvo, históriu a etnografiu. V 40. rokoch 20. storočia SNM v Martine začalo plniť aj úlohy metodic-  
kého pracoviska pre oblasť múzejníctva. Boli vydané prvé usmernenia pre oblasť odbornej správy zbierok 
a ochranu pamiatok. Popri múzeu v Martine sa formuje po roku 1918 aj druhé centrum slovenského mú-  
zejníctva v Bratislave (vznik Slovenského vlastivedného múzea a Zemedelského múzea zlúčené v roku 
1940 do Slovenského múzea). V roku 1961 sú obe múzeá zákonom  SNR č. 109/1961 o múzeách spojené 
dodo jedného celku. Slovenské národné múzeum  zaujíma v tom čase už postavenie prvého medzi rovnými. 
Popri úlohách spojených s výkonom základných odborných činnosti vykonáva múzeum aj odbornú meto-  
dickú, vzdelávaciu a štatistickú činnosť pre sústavu múzeí na Slovensku.
     Bohatstvo zbierkového fondu Slovenského národného múzea v Martine a Slovenského múzea v Bra-        
tislave napomáhalo vzniku iných národných pamäťových a fondových inštitúcií. Po vzniku Slovenskej ná-   
rodnej galérie v roku 1948 boli najhodnotnejšie diela starého umenia oboch múzeí delimitované do zbier-    
kového fondu novovzniknutej národnej galérie. Tak to bolo aj pri vzniku Slovenského národného archívu
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a Slovenskej národnej knižnice. Mnohé zbierkové predmety iných múzeí napr. Slovenského technického 
múzea v Košiciach majú svoj pôvod v zbierkach Slovenského národného múzea.
        Slovenské národné múzeum je v nasledujúcich desaťročiach akceptovaným vedeckým pracoviskom         
a partnerom pre akademické a vysokoškolské výskumné pracoviská pre rozsiahle výskumy – múzeum sa 
spolupodieľa alebo je hlavným riešiteľom rozsiahlych vedeckých výskumov vo všetkých disciplínach par-  
ticipujúcich na činnosti múzea napr. v oblasti archeológie, etnografie, zoológie, botaniky, paleontológie, 
histórie. Svoje vedúce postavenie v sústave múzeí v Slovenskej republike si upevňuje aj tým, že do jeho 
správy sa dostávajú najhodnotnejšie hradné a zámocké múzeá na Slovensku, čo je zárukou ich profesio-  
nálnejnálnej správy a adekvátneho múzejného využitia. Múzeum v súčasnosti saturuje aj úlohy a ciele kultúrnej 
politiky štátu. Na pôde Slovenského národného múzea od 90. rokov 20. storočia vznikali múzeá národ-  
nostných a etnických menšín, vrátane Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Svojou bohatou výstavnou 
činnosťou sa podieľa aj medzinárodnej prezentácii Slovenska, k čomu patrí aj rozvoj medzi inštitucionál-  
nej spolupráce s partnerskými inštitúciami najmä v susedných  krajinách – spolupráce s Národným 
múzeom v Prahe, Moravským zemským múzeom v Brne, Technickým múzeom v Brne, Volkskunde 
museum vo Viedni, Magyar Nemzeti Muzeum v Budapešti a mnohými inými múzeami. Zároveň sa 
múzeummúzeum stáva aj partnerom pre zriaďovateľa a to najmä pri tvorbe právnych predpisov na ochranu kul-  
túrneho dedičstva, pri tvorbe strategických a koncepčných materiálov pre rozvoj kultúry, no najmä pre 
oblasť sústavy múzeí a galérií.
     Slovenské národné múzeum je v súčasnosti inštitúciou zhromažďujúcou,  uchovávajúcou a prezentujú-  
cou historický pramenný materiál, hmotné dokumenty a pramene, umožňujúce nám poznávať peripetie 
dejinného vývoja stredoeurópskeho regiónu. Zároveň uchováva najväčšiu zbierku prírodnín na Sloven-  
sku, čo je bohatým pramenným materiálom pre skúmanie nielen biodiverzity Slovenska. Múzeum tak 
koná vo verejnom záujme s cieľom uchovávať historické pramene pre spoločnosť. Múzeum v súčasnosti 
už nie je súkromnou ani spolkovou zbierkou, je to inštitúcia zriaďovaná vo verejnom záujme, ktorá plní 
spoločenské poslanie v intenciách potrieb a záujmov celej spoločnosti.
          Bohatstvo ochraňované v Slovenskom národnom múzeum je aj bohatstvom európskej kultúry. V súčas-  
nosti už nie sú podstatné dôvody vzniku múzeí kdesi na úsvite dejín moderného zberateľstva. V súčasnos-  
ti je pre nás podstatné, že múzeá vznikli, že zachránili pre našich predkov, pre nás aj našich potomkov ne-  
smierne kultúrne hodnoty, ktoré sú kultúrnymi hodnotami celého ľudstva. Tu je etnicita či pôvod pred-  
metu druhoradým faktom. Podstatným sa stáva fakt, že predmety prežili a vydávajú nám svoje svedectva, 
poskytujú nám radosť a potešenie z ich krásy, odkrývajú nám svoje skryté tajomstvá, ktoré nás učia hrdos-  
titi na našich predkov a ich poznatky, vedomosti, majstrovstvo a zručnosti. Učia nás chápať odkiaľ prichá-  
dzame, kto sme a kam smerujeme.
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Gabriela Podušelová
A Szlovák Nemzeti Múzeum helye és szerepe a szlovákiai 
muzeológia fejlődésében
 

ÚgyÚgy gondolom, hogy az ember veleszületett képessége, hogy különböző tárgyakat, apróságokat gyűjt, 
halmoz fel, tárol és tesz el. E tevékenység motívumai különbözőek. A gyűjtés kezdeteiben a különböző tár-  
gyak megőrzésének oka azok rendkívüli jellege és szépsége volt, ami megfogta a felhasználókat, és később 
a tárgyak gyűjtéséhez, ill. fokozatosan hasonló tárgyak kutatásához vezetett. A műtárgyak esztétikai 
értéke, az általuk a befogadójuknak okozott öröm voltak talán a különféle tárgyak megőrzésének és gyűj-  
tésének elsődleges okai. Abban az időszakban, amikor az embernél kialakult az öntudatosság, mint egy 
gondolkodógondolkodó és tudatosan cselekvő lény képe, hírt akart adni magáról vagy információkat és emlékeket 
akart megőrizni hozzátartozóiról. Így a neki „tetsző“ tárgyak mellé további, saját, ill. a hozzátartozói életé-  
hez és sorsához kapcsolódó tárgyakat helyezett el úgy, hogy ilyen módon tudja a jövőben felidézni életé-  
nek jelentősebb mérföldkőit, elődjei életének nehézségeit és sikereit, vagy a családfájának így alátámasz-  
tott történetét. Egyben így akarta megőrizni a vele kapcsolatos híreket, tetteiről, a hozzá közel állók és         
a kortársak hősiességéről, valamint magáról az adott korról szóló jelentéseket az utódai, a jövő nemzedé-  
kekkek számára is. A róla, hozzátartozóiról szóló hírek, információk megőrzése volt a különböző tárgyak 
„gyűjtésének“ következő oka. Bizonyára sokkal több eredendő okot találnánk még a jelenlegi múzeumok 
létrejöttével kapcsolatban. A múzeum azért jött létre, hogy az emberi szellem sokféle materiális és imma-  
teriális alkotásait, az emberi lény készségeit, esztétikai és művészeti érzéseit gyűjtse össze, védje meg és 
mutassa be, őrizze meg az egyének és egész társadalmi csoportok tevékenységével kapcsolatos informáci-
ókat. A múzeum, mint gyűjteményeket őrző intézmény létezésének alapja nem változott, ugyanolyan 
maradt, mint a kezdetekben, viszont megváltoztak a múzeumi tezauruszba kerülő gyűjteményi tárgyak ki-  
választásánál figyelembe vett bizonyos posztulátumok. A gyűjteményi tárgyat nem csak kuriózumként,     
az emberi alkotás kimagasló műtárgyaként, a magánélet vagy a család történetének vagy a természet ren-
dellenességének dokumentálásaként kezeljük, hanem mint egy történelmi dokumentumot, forrásanya-
got, amely a társadalom történetének különböző szakaszait segít tanulmányozni a számtalan sorsváltozás 
között. Tehát egy minőségében jelentős eltérés látható az elsődleges gyűjtéshez képest, amelyet főként        
a tárgy esztétikai értéke, a gyűjtő ízlése és érdekei vezéreltek.
     Az első gyűjtemények kialakulásánál, a művészeti és esztétikai kritériumok mellett, már a protomuzeá-   
lis korszakban fő kritériumként elkezdték alkalmazni a tárgynak az egyén vagy a szűk társadalmi csoport 
történetéhez való kapcsolódásának szempontját. Történelmi műalkotásokban, jelenlegi szakkifejezéssel 
élve a gyűjteményi tárgyakban, látták meg a gyűjtők, a jelenlegi múzeumok atyjai és a muzeológiánk alapí-   
tói a társadalom fejlettségének, az elődök kézügyességének, művészi érzékük és az ország, a régió kultúrá-   
ja fejlettségének bizonyítékait. És pontosan a történelmi műalkotások szemszögéből nézve próbálták           
a a múzeumok alapítói bizonyítani a történelmi múltjukat, egyben e műtárgyak által bizonyították a társa-   
dalom, régió kapcsolódását a külső világ, főként Európa művészi és gondolkodási irányzataihoz. Nem 
utolsósorban más országokból, főként Nyugat-Európából jövő hatások is hozzájárultak a gyűjtés fejlődé-  
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séhez, ahol az első múzeumok megalakultak, és korlátozott mértékben ugyan, de gazdag királyi és arisz-  
tokrata gyűjteményeket tettek hozzáférhetővé.
     A történelem emlékeinek gyűjtésével kapcsolatos gondolatok már a reneszánsz korban megjelentek        
a közép-európai régióban. Gyűjtéssel már Mátyás magyar király is foglalkozott. Budán több mint 2500 
példányt magába foglaló könyvtárat hozott létre, mely főként pergamen kéziratokat és gazdagon illusz-  
trált kódexeket tartalmazott. Mátyás király könyvtárának egy részét Dernschwan János, egy Magyaror-

Budova SNM v Martine v roku 1957
(foto: Ján Dérer, archív SNM - Martin)

A Szlovák Nemzeti Múzeum épülete 
Túrócszentmártonban 1957-ben
(fotó: Ján Dérer, fotóarchívum SNM - Martin)

szágon tevékenykedő bölcsész mentette meg, 
aki a Thurzó-Fugger-féle társasággal működött 
együtt. Európai jelentőségű gyűjtő volt Johan-
nes Sambucus (Zsámboki János), humanista és 
bölcsész, aki Nagyszombatban született és            
a bécsi udvar szolgálatában állt. Magánkönyvtá-  
ra 3100 nyomtatott művet és több mint 600    
kéziratot számlált.kéziratot számlált.
    A felvilágosodás kora jelentős lendületet adott 
a gyűjtemények fejlődésének. Főként az ún. 
Tudós Társaságok (pld. a Societas slavica Besz-  
tercebányán, Kishonti Tudós Társaság, Selmec-  
bánya Környéki Tudós Társaság (1810-1832) 
azonosultak az akkori eszmékkel). A társaságo-  
kat tudósok alapították, eredeti foglalkozásuk 
szerintszerint főleg papok, céljuk a felvilágosodás esz-   
méinek terjesztése volt, és képzési és ismeret-  
terjesztési tevékenységük mellett a „múlt emlé-  
keinek“ fontosságára, és azok gyűjtésének és vé-  
delmének szükségére is felhívták a figyelmet. 

A legjelentősebb és legaktívabb a Nagyszombatban létrehozott Szlovák Tudós Társaság (Slovenské učené 
tovarišstvo) (1792-1800) volt. A társaság tagjai és fő személyiségei között ott volt Anton Bernolák, Juraj 
Fándly, Jozef Ignác Bajza, Ján Hollý, de Rudnay Sándor esztergomi érsek, Magyarország hercegprimása 
is, és sokan mások. A felvilágosodás korából származó első igazolt és rendszerezett gyűjtemény a Selmec-  
bányai Bányászati Akadémia ásványgyűjteménye volt, amely 1919 után Miskolcra került.
          A XIX. században kezdtek el szélesebb körben terjedni a gyűjtéssel kapcsolatos gondolatok, és főként 
az intelligencia és az nemesség képviselői támogatták őket. A főként tudósokból és értelmiségiekből álló 
tudós társaságokat különféle, szélesebb társadalmi csoportok számára nyitott társaságok váltották fel.     
Az ilyen társaságok viszont már célirányosan a muzeális gyűjtemények létrejöttét tűzték ki fő célként.         
A magyar múzeumok ihletforrásai a környező országok külföldi múzeumai voltak, pld. Bécsben vagy Prá-  
gában, de főként a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. A társaságok tevékenységén alapuló gyűjtemé-  
nyeknyek fejlődése főként a XIX. század második felét jellemzi a közép-európai régióban. Az első társasági 
múzeum, amely a városi típusú múzeum létrejöttének volt az előhírnöke, a Pozsonyi Szépítő-Egyesület 
(Bratislavský okrašľovací spolok) (1868) volt. Példáját az ország más városaiban is követték a gyűjtemé-  
nyek, a történelem, a művészet és a természeti tárgyak rajongói (Kassa, Besztercebánya, Körmöcbánya,  
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Prvá budova SNM v Martine v rokoch 1915-1919
(foto: František Hodoš, repro.: Anna Kováčková,

archív SNM - Martin)

A Szlovák Nemzeti Múzeum első épülete
Túrócszentmártonban az 1915-1919 közötti időkben
(fotó: František Hodoš, repro.: Anna Kováčková,

fotóarchívum SNM - Martin)

Poprád, Késmárk, Rimaszombat, stb.). E gyűjtőkből álló társaságok többsége kezdeményezte és később 
támogatta a jelenleg is működő  múzeumok létrejöttét és tevékenységét.
          A múlt emlékeinek gyűjtését programjában célként tüntette fel az 1863-ban Turócszentmártonban ala-  
pított Matica slovenská is. A Matica slovenská szintén társasági alapon jött létre, és a gyűjtés mellett tevé-  
kenységének céljaként szerepelt a szlovák nyelv terjesztése, a szlovák kultúra támogatása, ill. a tudomá-  
nyos kutatás fejlesztése. A Matica csak rövid ideig működött. Már 1875-ben a budapesti kormányzat betil-  
totta tevékenységét. A Matica slovenská tulajdonát, beleértve a gazdag és értékes gyűjteményeket is, elko-  
bozták és később átadták a Nyitrán székelő Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesületnek (FEMKE).             
A A Matica gyűjteményei csak sok-sok évtized múlva tértek vissza Turócszentmártonba, és jelenleg a Szlo-  
vák Nemzeti Múzeum gyűjteményének részét képezik.
 A magyarországi gyűjteményekkel kapcsolatos 
eszmék aránylag széles körű visszhangot keltettek, 
főként a XIX. század végén. Szlovákiában a gyűjtemé-  
nyek fejlődésére nagy hatással voltak a nagy kiállítá-  
sok, amelyek népszerűsége a XIX. század utolsó évti-
zedeiben nőtt. Szlovákia történelme, kultúrája és 
művészete gazdagon képviseltette magát a Prágában 
1895-ben1895-ben megrendezett Cseh-szlovák néprajzi kiállítá-  
son. Az 1896-ban Budapesten a millénium alkalmával 
megrendezett millenáris kiállítás számos rendkívül ér-  
tékes történelmi és művészettörténeti műtárgyat mu-  
tatott be az egész Magyarország területéről, ide értve   
a Szlovákiából származó régi művészet kincseit.
   A XIX. század végén a történelmi műtárgyak és            
a kulturális örökség többi része politikai harcok eszkö-  
zévé vált. A politikai erők széles skálája a „múlt emlé-  
keinek“ gyűjtésében látta meg saját eszméi és nézetei 
terjesztésének eszközét. A gyakran magas művészeti, 
esztétikai, tudományos és történelmi értékük volt hi-
vatott igazolni a nemzet hosszú történelmét, helyét 
Európa történelmében és  Európa történelméhez  való Európa történelmében és  Európa történelméhez  való 
hozzájárulását, és ezzel a jelenlegi létjogosultságának és státuszának megalapozottságát.
      Ilyen  körülmények között született  meg az az alap is, amelyből fokozatosan kifejlődött a Szlovák 
Nemzeti Múzeum jelenlegi formája. A múzeum 1893-ban társasági múzeumként alakult meg Turócszent-  
mártonban (ezt a formáját az 1948-as államosításáig megtartotta), a Szlovák Nemzeti Múzeum név 
használatának lehetősége nélkül. Célja a múlt emlékeinek gyűjtése volt, mint a szlovák nemzet történel-  
misége bizonyítékának, ill. az európai művészet, kultúra, tudomány, de a társadalom teljes körű fejlődé-  
sén való részvétele bizonyítékának is, amely társadalom egyrészt az európai ideológiai és filozófiai moz-   
galmakbólgalmakból szerzett forrásokat, másrészt számos, a tudomány és művészet fejlődésére nagy hatást gyakor-  
ló személyiség emelkedett ki soraiból. A múzeum gyűjteményeit, főként a népi kultúrát dokumentáló 
gyűjteményeket, egyben a széles népi rétegek magas szintű fejlettségének bizonyítékaként értelmezték, 
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melyet gazdag és fejlett esztétikai érzék jellemez. Andrej Kmeť – a múzeum alapítója – tudományos intéz-  
ményt is látott a múzeumban, amely Szlovákia összes történelmi formája tudományos kutatásának és 
vizsgálatának volt hivatott megteremteni az alapját. A Magyarországon működő hasonló múzeumi intéz-   
ményekkel ellentétben a múzeum 1918-ig tevékenységének folytatására sosem kapott állami támogatást. 
A múzeum működése és tevékenysége csak egyéni támogatásokon és koronás adományokon alapult. Ko-  
ronás adományokból építették fel Turócszentmártonban a múzeum első többfunkciós épületét is, amelyet 
1908-ban nyitottak meg a nyilvánosság előtt, jelenleg ez az Andrej Kmeť Múzeum székhelye,  

Hlavná budova SNM - Etnografické múzeum
v Martine v roku 1991
(foto: Michal Pišný, archív SNM - Martin)

A Szlovák Nemzeti Múzeum - Néprajzi Múzeumának
főépülete Túrócszentmártonban 1991-ben
(fotó: Michal Pišný, fotóarchívum SNM - Martin)

a Szlovák Nemzeti Múzeum része. Fennállásá-  
nak első évtizedeiben 1918-ig a múzeum gyűj-
teményét csak egyéni adományokkal tudták 
bővíteni. A legnagyobb adományozók közé tar-
tozott a múzeum alapítója és a szlovák muzeoló-  
gia nesztora, Andrej Kmeť, ill. a szlovák nemzeti 
mozgalom számos más személyisége, főként        
a Szlovák Muzeális Társaság (Muzeálna sloven-  
ská spoločnosť) tagjai, mint pld. Andrej Halaša, 
Ján Petrikovič, Václav Vraný, Pavol Križko és 
mások. Ennek ellenére már az első években 
rendkívül értékes tárgyak kerültek a múzeum 
tulajdonába, ezek jelenleg is a múzeum arany 
alapját képezik, közülük sokat a Szlovák 
Nemzeti Múzeum gyöngyszemei közé sorolunk.Nemzeti Múzeum gyöngyszemei közé sorolunk.
   A Szlovák Nemzeti Múzeum jelenleg több 
mint 120 éves történelmet tudhat maga mögött. 
Ahogy változott a világ, úgy változott a Szlovák 
Nemzeti Múzeum is. 120 év alatt a Nemzeti Mú-  
zeumban több nemzedék váltotta egymást.       
Ez idő alatt a múzeum egyaránt megélt jó és   

rossz időket. Sok változást élt meg. A múzeum a monarchia idején jött létre, megélte annak bukását is. 
Több politikai rendszert élt túl, két világháborút. Királyok, államfők, miniszterek jöttek-mentek.                   
A múzeum maradt. A múzeum győztesen került ki az összes kataklizmából, politikai változásból. 
Erősödött a helyzete, a múzeum nőtt mennyiségben – növekedett a gyűjtemények száma, később a kiállí-  
tások száma is, új funkcionális épületek épültek a múzeum számára. Nőtt szakmai tevékenységeinek 
minősége is – a múzeum fokozatosan több tucat kiállítást nyitott meg a nyilvánosság előtt, több száz 
szakmaiszakmai és ismeretterjesztő kiadványt adott ki, fokozta a gyűjtemények beszerzésével, tanulmányozásával 
és szakmai védelmével kapcsolatos tevékenységét.
    Megalapításakor a  múzeum  lényegében  a  magyar  gyűjtés  nem kívánt  gyermeke volt. Így  működött 
egészen a Csehszlovák Köztársaság megalakulásáig. 1918 után „jöttek el a jobb idők“ a Szlovák Nemzeti 
Múzeum számára is. A múzeum megszerezte az első állami támogatást, Turócszentmártonban épült fel      
a múzeum második funkcionális épülete, ahol reprezentatív kiállításokat szerveztek. A múzeum egyben 
elkezdte teljesíteni alapítója – Andrej Kmeť  másik eszméjét is – a múzeum  területén, állami támogatás-  
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sal, elkezdett fejlődni a tudományos-kutatói tevékenység is. Itt formálódtak a professzionális tudományos 
kutatás alapjai a régészet, levéltárak, történelem és etnográfia (néprajzkutatás) területén. A XX. század 
40-es éveiben a Turócszentmártonban székelő SzNM a muzeológia módszertani munkahelyének felada-  
tait is ellátta már. Kiadásra kerültek az első útmutatók a gyűjtemények szakmai kezelésével és a műemlé-  
kek védelmével kapcsolatban. 1918 után a turócszentmártoni múzeum mellett a szlovák muzeológia má-  
sodik központja is elkezdett formálódni Pozsonyban a Szlovák Honismereti Múzeum (Slovenské vlasti-   
vedné múzeum) és a Mezőgazdasági Múzeum (Zemedelské Múzeum) létrejötte, ezeket 1940-ben Szlovák vedné múzeum) és a Mezőgazdasági Múzeum (Zemedelské Múzeum) létrejötte, ezeket 1940-ben Szlovák 
Múzeum név alatt egyesítették). 1961-ben mindkét múzeum egy egységbe egyesült a Szlovák Nemzeti 
Tanács (SNR) 109/1961 sz. a múzeumokról szóló törvénye által. A Szlovák Nemzeti Múzeum ebben             
az időben már első az egyenlők között. Az alapvető szakmai tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellá-   
tása mellett a múzeum szakmai módszertani, képzési és statisztikai tevékenységet is végez a szlovákiai 
múzeumok rendszere számára.
     A turócszentmártoni Szlovák Nemzeti Múzeum és a pozsonyi Szlovák Múzeum gyűjteményének gaz-  
dagsága tette lehetővé más nemzeti emlékápoló és gyűjtő intézmények létrejöttét. A Szlovák Nemzeti Ga-   
léria 1948-as megalapítása után az újonnan megalakult nemzeti galéria gyűjteményébe helyezték át a két 
múzeumban található régi kultúra legértékesebb műtárgyait. Így történt ez a Szlovák Nemzeti Levéltár és 
a Szlovák Nemzeti Könyvtár megalakulásánál is. Más múzeumok, pld. a kassai Szlovák Műszaki Múzeum 
számos gyűjteményi tárgya a Szlovák Nemzeti Múzeum gyűjteményéből származik.
          A következő évtizedekben a Szlovák Nemzeti Múzeum elfogadott tudományos munkahellyé és akadé-  
miai és főiskolai kutató munkahelyek partnerévé vált széles körű kutatások céljából – a múzeum kiterjedt 
tudományos kutatásokban vesz részt, vagy a kutatások vezetője a múzeum tevékenységével kapcsolatos 
összes tudományágat érintve, pld. a régészet, néprajz, zoológia, botanika, paleontológia, történelem 
területén. Vezető pozícióját a szlovákiai múzeumok rendszerében azzal is erősíti, hogy fennhatósága alá 
kerültek a Szlovákiában található legértékesebb vár- és kastélymúzeumok, ami szakmai kezelésük és 
megfelelőmegfelelő muzeális kihasználásuk garanciája. Jelenleg a múzeum az állam kultúrpolitikájának feladatait 
és céljait is kielégíti. A XX. század 90-es éveitől nemzeti és etnikai kisebbségek múzeumai is kialakultak     
a Szlovák Nemzeti Múzeum területén, ide értve a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát is. Gazdag kiállí-  
tási tevékenységével a múzeum részt vesz Szlovákia külföldi bemutatásában is, ehhez tartozik a partnerin-
tézményekkel való intézményközi együttműködés fejlesztése, főként a szomszédos országokban – 
együttműködik a prágai Nemzeti Múzeummal, a Morva Országos Múzeummal Brünnben, a brünni Mű-  
szaki Múzeummal, a Bécsben található Volkskunde museum-mal, a Magyar Nemzeti Múzeummal Buda-  
pesten, és még sok más múzeummal. A múzeum egyben az alapító partnerévé is kinőtte magát, mégpedig 
a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályok megalkotásánál, a kultúra fejlesztésével kapcsolatos 
stratégiai és koncepciós dokumentumok létrehozásánál, de főként a múzeumok és galériák rendszere 
területén.
     A Szlovák Nemzeti Múzeum jelenleg történelmi forrásanyagot, materiális dokumentumokat és forráso-   
kat gyűjtő, megőrző és bemutató intézmény, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy megismerjük a kö-   
zép-európai régió történelmi fejlődésének egyes szakaszait. A múzeum egyben a természetből nyert anya-  
gok Szlovákiában található legnagyobb gyűjteményét is őrzi, ami nemcsak Szlovákia biodiverzitásának 
kutatása számára jelent gazdag forrásanyagot. Így a múzeum a közérdeket is szolgálja a történelmi  
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források társadalom számára való megőrzésének céljával. Manapság a múzeum már nem magán-, nem is 
szövetségi gyűjtemény, ez egy közérdek szolgálatában létrehozott, az egész társadalom szükségleteit és ér-  
dekeit képviselő társadalmi küldetést teljesítő intézmény.
          A Szlovák Nemzeti Múzeumban őrzött gazdagság az európai kultúra gazdagsága is.  Manapság már nem 
lényegesek a múzeumok megalakulásának okai a modernkori gyűjtés történetének hajnalán. Manapság     
a lényeg az, hogy a múzeumok megalakultak, hogy mérhetetlen kulturális értékeket őriztek meg elődjeink 
számára, nekünk, de utódaink számára is, amelyek az egész emberiség kulturális értékei. Itt az etnicitás 
vagy a tárgy eredete másodlagos tény. A lényeges az a tény, hogy a tárgyak túlélték az idők múlását, tanú-  
bizonyságot tesznek, szépségükkel örömet és élvezetet okoznak nekünk, felfedik előttünk rejtett titkaikat, 
amelyekamelyek az őseinkre és azok ismereteire, tudására, szakértelmére és kézügyességére való büszkeségre ta-  
nítanak minket. Arra tanítanak minket, hogy megértsük, honnan jövünk, kik vagyunk és hova tartunk.
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László Csorba
Rod Széchényiovcov a Maďarské národné múzeum
 

UžUž 214 rokov sa história rodu Széchényiovcov nerozlučne spája s otázkou vzdelávania maďarského 
národa. Istý mecenáš a vlastenec sa rozhodol, že svoje starostlivo zozbierané a mimoriadne cenné vedecké 
a umelecké zbierky ponúkne v prospech národa. 25. november 1802 je spoločným dátumom zrodu Ma-
ďarského národného múzea a Széchényiho národnej knižnice.
     Cesty potomkov poručíka Mártona Szabóa slúžiaceho v obrannej pevnosti Szécsény v Novohradskej 
župe ku grófskej korune sprevádzali krv, zlato, meč a pastierska palica. Jeho mladší syn „Laurentius Sze-
chenyi alias Sartoris” (Széchényi, alias „Lőrincz Szabófi”) prenechal svojim deťom majetok veľkosti ríše, 
ktorý získal jeho starší brat György počas deväťdesiatich rokov svojho plodného života.
     György Széchenyi bol objavom a žiakom najvýznamnejšej osobnosti uhorskej barokovej náboženskej 
kultúry Petra Pázmánya. Patronátu svojho majstra mohol pravdepodobne vďačiť za to, že v roku 1629, 
ešte pred svojím vysvätením za kňaza, získal pre svojou rodinu šľachtický titul a erb. Talentovaný ekono-
mický organizátor zo svojho čoraz väčšieho majetku bohato doprial oltáru aj vlasti bojujúcej s Turkom. 
Jeho súčasníci považovali za prirodzené, že veľkňaz, ktorý získal titul vesprémskeho aj rábskeho biskupa 
a ostrihomského arcibiskupa, svoj súkromný majetok zveľadil o viac než päťdesiat väčších statkov a de- 
siatkysiatky domov, viníc a púst. Étos jeho úsilia najlepšie vystihujú jeho vlastné slová: „Ak nedokážeme doby-
tok využiť a nestaráme sa o príjmy, ktoré z neho plynú“ - píše v jednom zo svojich pokynov pre hospodá-
renie, „tak by naša smrť bola veru lepšia než náš život!“
Životnou filozofiou veľkňaza akumulujúceho majetky bolo dokonalé uplatňovanie biskupského hesla         
v konkrétnej oblasti: „Si Deus pro nobis, quis contra nos?”. Vo vlastnom živote mohol taktiež pocítiť 
dôsledky slávnej otázky apoštola Pavla „Ak je Boh s nami, kto je proti nám?”. Jeho vďačný synovec, Lőrin-
cov syn, podľa rodového poradia Juraj II., pri získaní grófskeho titulu v roku 1697 odpovedal rovnakým 
mottom. Zavážila samozrejme aj jeho vernosť cisárovi, ktorá grófa udržala aj počas Rákócziho povstania 
na strane vojakov verných kráľovi a dvoru (labancov). To mu mimochodom radil aj jeho starší brat, kalo-
čanský arcibiskup Pál Szécsényi, ktorý s kurucmi rokoval na základe poverenia Viedne. Jeho múmia s do-
trhanými šatami, čiernou tvárou a prázdnymi očnými jamkami je dodnes hrôzostrašnou atrakciou rodin-
nej hrobky v Nagycenku.
     Potomkovia grófa Györgya už nemuseli čeliť ťažkej voľbe medzi vernosťou cisárovi a rádovo-šľachtický-
mi záujmami povýšenými na záujmy národné, ktoré často ohrozovali hlavy aj majetky. Orol ich oddaných 
služieb mohol slobodne vzlietať k viedenskému slnku, ako to pri trocha benevolentnej interpretácii zobra-
zuje aj kresba dvoch priečnych štvrť-štítov v grófskom erbe. Kým v druhých dvoch štvrtinách vidíme uhor-
ský erb z obdobia Árpádovcov, dvojitý kríž stojaci na trojvrší, strednú časť erbu tvorí kresba niekdajšieho 
šľachtického erbu, vzlietajúci holub s vavrínovým vencom v zobáku. (Existuje názor, podľa ktorého je orol 
nositeľom symbolu slávy). Do dnešného dňa sa tento erb na priečelí kaštieľov Szécsényiovcov nemusel 
obrátiť smerom dovnútra, lebo grófska šľachta do dnešných dní žije a rozkvitá, aj keď jej členov v 20. sto-
ročí obral o ich paláce v Maďarsku politický systém sľubujúci vykúpenie, ktorý však priniesol len tvrdú 
diktatúru.
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     Szécsényiovci pochádzajúci zo Széchényu (tvar mena sa píše podľa stredovekého pravopisu zemepisné-
ho názvu Zéchen odvodeného od slovanského slova „sekať”) v 18. storočí patrili svojim spôsobom života 
medzi najvýznamnejšie veľkostatkárske rodiny skôr „vidieckeho“ než „dvorného“ typu v Zadunajsku. Pra-
starý otec „najväčšieho Maďara“ Zsigmond (jediný syn Györgya, ktorý získal grófstvo) hospodáril zväčša 
doma, ale traja z jeho štyroch synov svojim životom aj krvou slúžili vo vojne o rakúske dedičstvo trónu 
mladej Márie Terézie. Mužská vetva rodu však pokračovala len Zsigmondom mladším, po smrti ktorého 
jeho vdova grófka Mária Cziráky, hoci len za cenu obrovského zadlženia kvôli majetkovému vysporiada-
niu so ženskými vetvami, ale v takmer plnom rozsahu pre svojich dvoch synov odkúpila rodinný majetok 
pochádzajúci od arcibiskupa Györgya. Po náhlej predčasnej smrti Józsefa sa mladší brat Ferenc stal vlast-
níkom obrovského majetku, ktorý bol porovnateľný iba s bohatstvom najvýznamnejších veľkopanských 
dynastií v Uhorsku a v monarchii.
     Gróf Ferenc Széchényi je osobnosťou našej rano-novovekej histórie a úsvitu buržoáznej transformácie 
Uhorska so zvláštnym osudom, ktorá sa objavovala raz v žiarivom svetle, inokedy zas v temnom tieni. 
Jeho osobnosť, politická kariéra a mecenášska činnosť sú hotovým románom, ktorého prepísanie pri zo-
hľadnení výsledkov výskumu uplynulých desaťročí je ešte nesplnenou úlohou historiografie. Dodnes je 
nevyjasnený zvrat, keďže všetky súvislosti jeho politických a psychologických momentov ešte neboli       
dostatočne prebádané, ktorý oddeľuje ranú a neskoršiu etapu jeho kariéry. Svojím moderným vzdelaním 
získanýmzískaným vo viedenskom Theresiane a úprimne sa stotožňujúc so základnými myšlienkami osvietenstva 
sa už vo veku 22 rokov dal na verejnú dráhu, aby sa, ako napísal v jednom  zo svojich dobových listov, „stal 
užitočným občanom svojej vlasti”. Schvaľujúc humanistické reformné predstavy cisára Jozefa II. obsadil 
najprv pozíciu chorvátskeho bána, neskôr v novom systéme štátnej správy zastával funkciu hlavného 
župana v Pécsi spravujúceho štyri historické župy. Jeho pracovitosť a opatrenia chrániace zdravie a nevoľ-
níkov si získali všeobecné uznanie. Do kresla podžupana Sriemskej župy obsadil svojho tajomníka, vyni
kajúceho spisovateľa a vzdelanca Józsefa Hajnóczyho, najvýznamnejšieho teoretika politizujúcej inteli-
gencie na konci storočia. Prevratný historický okamih: Hajnóczy bol prvým podžupanom v dejinách 
Uhorska, ktorý nebol šľachtického pôvodu!
     Avšak v roku 1786, po necelom roku úradníckeho pôsobenia, gróf Széchényi požiadal cisára o uvoľnenie 
z funkcie. Dôvodom bol jeho zdravotný stav, ale k rezignácii ho nepochybne prinútil aj dramatický kon-
flikt medzi metódami realizácie jozefínskych reforiem a domácou realitou. Ďaleko od vecí verejných 
mohol sledovať, či „kráľa v klobúku“ porazia skôr maďarské rády spolčujúce sa s Prusmi alebo horúčkovi-
tá nemoc, ktorú si priniesol z tureckých bojísk. Najúžasnejší predstaviteľ novodobých dejín Habsburgov-
cov na svojej smrteľnej posteli svojim príznačným rukopisom zrušil svoje nariadenia, ktoré hlboko urážali 
politické monopoly uhorskej šľachty, a tým pre svojho nástupcu vytvoril možnosť zmieriť sa s „národom“.
     Leopold II. sa samozrejme nezriekol ničoho z bratovho programu modernizácie ríše, ale s uhorskými 
rádmi pristúpili na kompromis, ktorý aj Ferencovi Széchényimu umožnil návrat. V rámci opätovného 
upevnenia právneho rámca zvrchovanosti Uhorska v rámci monarchie sa pridal k reformnej skupine 
šľachty, ktorej členovia považovali trvanie privilegovaných na ich monopole neplatenia daní za neudrža-
teľné. Z tzv. pravidelných výborov zriadených za účelom vypracovania najurgentnejších reformných úloh 
sa zúčastnil aj činnosti najdôležitejšieho výboru zaoberajúceho sa urbárskymi problémami, ale v rozhor-
čení nad  bezohľadným presadzovaním záujmov zemepánov sa vzdal svojho členstva. V jeho návrhoch je 
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obzvlášť pozoruhodný jeho komplexný plán reforiem, ktorý bol v mnohých ohľadoch už predzvesťou vízií 
reformnej doby, ktorý ovplyvnil známe dielo jeho syna Stadium a aj v ňom detailne rozpracovaný pro-
gram činnosti a zákonodarstva.
     Bývalý jozefínsky politik prijal mimoriadne náročné poverenie, ktoré však originálnym spôsobom slúži-
lo európskej reprezentácii národných záujmov. Počas bratislavskej korunovácie Leopolda II. neapolský 
kráľ Ferdinand IV. so svojou manželkou rakúskou arcivojvodkyňou Máriou Karolínou, ktorí boli na náv-   
števe u svojho švagra, poctili obrad blízky srdciam lojálnych Maďarov v maďarskom národnom odeve. 
Vďačný snem chcel opätovať toto šľachetné gesto podarovaním zlatých a strieborných medailí vyhotove-
ných na počesť tejto udalosti. Hoci s kráľovskou poverovacou listinou, ale predsa len ako „diplomat 
národa“, sa otec budúceho „najväčšieho Maďara“ vydal na cestu k úpätiu Vezuvu, potešiac aj hlavy talian-
skych štátov numizmatickými raritami, čím ďalej zvýšil medzinárodný význam svojej vlastenecky oriento-
vanej misie. Ferenc Széchényi mimochodom v určitom okamihu zasiahol aj do plánovania medailí. Ak 
nádherný exemplár nachádzajúci sa v zbierke medailí Maďarského národného múzea porovnáme                 
s pôvodnými grafickými návrhmi uloženými v rodinnom archíve, zažijeme nečakané prekvapenie: gróf 
známy svojou neochvejnou lojalitou voči dvoru dal totiž zmeniť ústredný reprezentatívny symbol medaily 
určenej pre širokú európsku verejnosť: motívu s korunou zamenil za motív bez koruny, ktorý je dnes všeo-
becne známy ako Kossuthov erb! Nehľadajme za tým samozrejme žiadne tajné sympatizovanie s republi-
kánmi, veď zrejme mohlo ísť len o to, že aj touto formálnou zmenou chcel naznačiť, že medaila nie je 
darom kráľa, ale darom národa.
     V roku 1798 pri inaugurácii do funkcie hlavného župana Somogyskej župy Mihály Csokonai Vitéz, ktorý 
sa ujal úlohy slávnostného básnika, pripomenul jeho výlet na juh, ktorý vyústil do nariadenia San Genna-
ro, nasledovne:

Bámulva csodálta Nápoly csinos népe,     ( s úžasom ho obdivoval ľud Neapola)
Örök dicsőséget szerzett a hazának           (získal väčnú slávu pre vlasť)
Méltó tiszteletet nyert önnön magának... (a zaslúženú úctu sebe…)

AleAle kým táto zdravica doznela, už ju nepočúval Ferenc Széchényi, ktorého cestu sme doteraz sledovali. 
Súbor politických aj rodinných dôvodov mohli ovplyvniť zvláštny vývoj jeho osobnosti. Patróna a blízkeho 
ideologického druha Jozefa Hajnóczyho mohlo podnietiť krvavé potlačenie sprisahania uhorských jakobí-
nov pod vedením Ignáca Martinovicsa prinútiť k úzkostlivej introspekcii. V jeho listoch (ktoré boli skon-
fiškované medzi spismi vynikajúceho mysliteľa a najvýznamnejšieho hlásnika reformovanej doby, budín-
skeho generála popraveného na dnešnom poli zvanom Vérmező) síce polícia nenašla žiadne priťažujúce 
skutočnosti, avšak v atmosfére teroru sa človek, ktorý bol už svojou povahou náchylný na melanchóliu, 
nemohol zbaviť ťaživého pocitu ohrozenia, a v dôsledku vážnej choroby svojej manželky v druhej polovici 
1790-tych rokoch prepadal čoraz väčšej depresii.
     S manželkou ho totiž spájalo manželstvo z úprimnej lásky. V roku 1777 si k oltáru kostola v Kópháza pri-
viedol staršiu sestru svojho priateľa z mladosti Györgya Festeticha (milovníka umení a podporovateľa od-
bornej prípravy správcov majetku) grófku Juliannu (vdovu po jeho bratovi Józsefovi, ktorý zomrel               
v mladom veku), ktorú už predtým vrúcne miloval. A ako sa žena vznešenej krásy „zbožňovaniahodná        
a jedinečná Júlia”, „stelesnený anjel”, ako ju nazýval vo svojich listoch, pomaly zotavovala z choroby, tak  
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sa v duševnom svete niekdajšieho slobodomurárskeho grófa začali namiesto liberálnych ideí objavovať 
nekonečný rešpekt voči autoritám, rigidná lojalita voči dvoru a intenzívna oddanosť katolicizmu už 
takmer hraničiaca s bigotnosťou.
     Po skončení teroru Ferenc Széchényi opäť prevzal funkcie: na prelome storočia popri spomínanej funk-
cii hlavného župana  Somogyskej župy zastával aj funkciu sudcu  sedemčlennej sudcovskej tabule (vtedaj-
šieho  najvyššieho  súdu) a pozíciu hlavného  kráľovského  majstra komorníka. Ťarchu týchto  dôležitých 

Mór Than: Založenie národného múzea,
nástenná maľba na schodisku MNM, 1875 (MNM) 

Than Mór: A nemzeti múzeum megalapítása,
falkép a MNM lépcsőházában, 1875 (MNM)

funkcií, ktoré sa spájali s množstvom 
vážnych problémov a starostí, znášal 
celé desaťročie. Jeho politické smero-
vanie v otázkach uhorských rádov          
a viedenských očakávaní charakterizo-
valo úsilie o zahájenie rokovaní, o ktoré 
sa usiloval aj arcivojvoda Jozef Habs
burský počas svojho polstoročného pô-
sobenia vo funkcii palatína. Hrozbu 
Uhorského „separatizmu” síce mohlo 
vymenovanie mladšieho brata cisára za 
jedného z najvyšších domácich hod-
nostárov úspešne odstrániť, ale podpo-
rovať absolutistickú koncepciu riade
nia monarchie (usilujúcu sa o zrušenie 
ústavného rámca uhorského politické-
ho života) nebol ochotný ani „uhorský“ 
Habsburg.  Jeho  ústup  do úzadia  pri-

spel k rezignácii Ferenca Széchényiho z jeho funkcií v roku 1808. Vlastenecká opozícia v ňom videla pri-
sluhovača dvora a cisárovi radcovia ho ako prívrženca generála Miklósa Vaya (obvineného z velezrady) 
považovali za priaznivca „maďarizmu“. Cisár František mal však grófa v obľube a v roku 1808 pri príleži-
tosti svojho odstúpenia ho vyznamenal burgundským Rádom zlatého rúna. Dnes sa jeho socha z dielne 
Jánosa Istóka stojaca v slávnostnom odeve medzi stáročnými stromami pozerá na návštevníkov hlavného 
mesta oddychujúcich v záhrade múzea.
     Avšak aj človek, ktorý sa stiahol z verejného života, musel spĺňať prísne kritériá, ktoré pre domácu aris-
tokraciu nastavil šľachtic Ferenc Kazinczy. „Nech sa Wesselényiovci radujú zo šťastia Széchényiovcov         
a Festetichovcov“, - majster zo Széphalmu, ktorý sa navždy vyznamenal pri vzniku modernej maďarskej 
literatúry, tým naznačil náhodnosť narodenia, „ale nech ukážu svojimi vznešenými dušami, že si to šťas-
tie zasluhujú.“
     A Ferenc Széchényi to aj ukázal. Ak zalistujeme do spisov snemu z roku 1807, v zákone XXIV. sa 
môžeme dočítať, že zbory a rády krajiny vďačne spomínajú na „vynikajúcu a nasledovaniahodnú iniciatí-
vu“ grófa Széchényiho, ktorý svoju knižnicu, mince, erby, pozemky, obrazy a rukopisy „plným právom 
prepísal  do  užívania  maďarského  národa  a tým  chvályhodne  položil  základy budúceho národného
múzea.“ Táto ponuka sa uskutočnila 25. novembra 1802. Kráľ František I. počas jarného zasadnutia 
snemu v roku 1802 prevzal kráľovskú žiadosť grófa Széchényiho a po jeho milostivom dovolení darca vy-
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stavil slávnostnú darovaciu listinu, v ktorej vyhlásil, že svoje bohaté zbierky „navždy a neodvolateľne da-
rujem, odovzdávam a prevádzam v prospech a úžitok svojej milovanej vlasti a národa“. Dar obsahoval 
11 884 tlačených dokumentov, 1 156 rukopisov, 142 zväzkov máp a medirytín, 2 019 ks zlatých mincí, ďalej 
erby, iné starožitnosti a niekoľko obrazov. Čo všetko obsahovala táto kolekcia, presne uviedol vo svojej 
óde piaristický básnik a rehoľník Miklós Révai:

Gyűjti, a mit magyar elme csak alkot.               (zbiera všetko čo vytvoril rozum Maďara)
Gyűjti, a mit csak rejte a külföld népe javára  (zbiera všetko čo skrýva zahraničie)
És idegen toll írt a magyarról.                            (i čo píše cudzie pero o Maďaroch)

          Žiaľ nevieme, či kráľ ocenil jemné gesto grófa, ktorý darovací list datoval práve dňom menín Svätej Ka-
taríny Alexandrijskej, čím prostredníctvom svätice víťaziacej silou kresťanskej vedy nad pohanskými 
vzdelancami odkázal na najvýznamnejšiu zbierku starovekých kníh, na slávnu alexandrijskú knižnicu. Pa-
novník každopádne poveril svojho mladšieho brata arcivojvodu Jozefa správou novej inštitúcie. Mladý 
palatín, ktorý sa svojej úlohy ujal nesmierne zodpovedne, sa následne obrátil na všetky župy v krajine           
s požiadavkou, aby „predložili svoje ponuky” v prospech nadácie financujúcej múzeum.
     Na počesť takto získanej sumy lem stropu Széchényiho siene v múzeu zdobia erby 53 žúp, ako aj Fiume 
(Dnes Rijeka), samosprávy hajdúchov, štyri župy partia a spojené erby Pešti a Budína. Národná obetavosť 
však nepomohla len pri rozširovaní zbierky a inštitúcie: aj nádherná Széchényiho sieň vznikla vďaka 
sume, ktorú zozbierali župné a mestské výbory žien vlasteniek. Dušou zbierkového hnutia iniciovaného     
v roku 1859 bola Antónia Bohusné Szőgyény, ktorá o desať rokov skôr považovala za svoju smutnú povin-
nosť prijať vo svojom kaštieli vo Világosi generálov Artúra Görgeia a Ilju Sztyepanovicsa Frolova rokujú-
cich o kapitulácii.
     Text darovacej listiny je mimochodom rozhodujúci aj v dodnes občas otváranom spore o tom, či gróf za-
ložil skôr národnú knižnicu alebo národné múzeum. Položiť základy, znamená inými slovami založiť, ale 
knižnica a zbierka pamiatok a starožitností už existovali už skôr, takže gróf Széchényi ich nezaložil v ten 
deň. Zmenil sa však ich súkromný charakter, keďže boli prepísané „k úžitku národa“, čiže odovzdané        
do vlastníctva národa. Vznik štátneho alebo národného charakteru knižnice je teda zhodný s položením 
základov múzea! Tieto dva okamihy nemožno od seba oddeľovať. Potvrdzuje to aj dobový spôsob vyjadro-
vania: medzi pojmami knižnica a múzeum v tom čase ešte nebol taký veľký významový rozdiel ako dnes. 
Sám Ferenc Széchényi používa na svoje zbierky a knižnicu výraz múzeum. V darovacej listine z 25. no-
vembra 1802 sa dočítame nasledovné: „toto domáce múzeum by bolo asi najvýhodnejšie umiestniť              
v budove knižnice peštianskej kráľovskej univerzity [...] [a ďalej] a v prípade, že by Vaša výsosť nariadi-
la univerzitu premiestniť z Pešti niekam inam, moja úctivá prosba by bola, aby národné múzeum mohlo 
zostať tam, kde bude sídlo vlády.“
     Toto gesto grófa počas histórie múzea nasledovali viaceré osobnosti. Vecná zbierka sa dynamicky rozší-
rila zakúpením zbierky Miklósa Jankovicsa a zbierky obrazov prostredníctvom daru jágerského arcibisku-
pa Jánosa László Pyrkera. Čoskoro sa vytvorili jednotlivé zbierky: po existujúcej knižnici to bola prírodo-
vedná zbierka a neskôr zbierka starožitností.  Štát v roku  1813 odkúpil  od rodiny  Batthyányovcov poze-
mok dnešného múzea, a čoraz bohatšiu zbierku presťahoval do mestského paláca, ktorý sa na ňom na-
chádzal. Ferenc Széchényi aj naďalej podporoval zbierky, jeho zásluhy v tejto oblasti zakotvuje aj zákon       
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XXXV. z roku 1827. V druhej polovici storočia sa inštitúcia rozvíjala vďaka veľkorysosti mecenášov Gyulu 
Todoreszkuho a Sándora Apponyiho. Tieto dve osobnosti, milovníci starých maďarských kníh, nahroma-
dili svoje mimoriadne vzácne knižnice a nasledovali Széchényiho príklad a svoje intelektuálne poklady 
podarovali do národnej zbierky kníh.
     Časom sa národnou vecou stala aj výstavba „dôstojného prístrešia“. Sumu potrebnú na výstavbu novej 
samostatnej budovy múzea zabezpečil zákon XXXVII. z roku 1836. Projektovaním budovy poverili Mihá-
lya Pollacka, ktorý v období 1837 až 1847      
  
 

Národné múzeum v ére reforiem,
litografia Ludwiga Rohbocka okolo r. 1860 (MNM) 

A Nemzeti Múzeum a reformkorban,
Ludwig Rohbock litográfiája 1860 körül (MNM)

vytvoril ústredné dielo domácej klasicis-
tickej architektúry. Sochy zdobiace para-
pet priečelia vyhotovil mníchovský 
sochár Rafael Monti. Uprostred na tróne 
sedí ženská postava Panónie držiaca      
vavrínové vence, ktoré podáva na pravej 
strane personifikovanej postave vedy        
a umenia a na ľavej strane personifikácii 
histórie a slávy. Postavy bohov riek ležia-
ce v rohoch symbolizujú vpravo Dunaj     
a vľavo Drávu. Snáď nebudeme kaziť 
ilúzie ak prezradíme, že majster tieto    
postavy zdanlivo vyhotovené z ušľachti-
lého kameňa v skutočnosti nevytesal          
z kameňa kameňa, ale vytvaroval z ľah-  
kého pozinkovaného plechu, aby sa pod 
ich ťarchou náhodou nezrútil robustný 
parapet priečelia...
     Múzeum zohralo významnú úlohu aj 
počas  revolúcie  a  boja  za  slobodu v ro-
koch 1848-49. Dňa 15. marca 1848 sa na hlavných schodoch a priestranstve pred budovou konalo jedno   
z osudných revolučných zhromaždení, počas ktorého Petőfi Národnú pieseň nezarecitoval (hoci sa to 
uvádza na tabuli na pravej strane múru budovy). V obradnej sieni múzea v roku 1848 zasadala horná 
komora prvého uhorského snemu. Vedľa mali výcvik predstavitelia národnej gardy, v miestnostiach pre-
biehal nábor vojakov a po víťazstve autokracie pri jeho múroch postrieľali vlasteneckých vojakov. Od tých 
čias je budova Národného múzea v maďarskom povedomí nielen sídlom najvýznamnejšej národnej zbier-
ky, ale aj symbolom národnej slobody.
     Synovia zakladateľa boli samozrejme hrdí na šľachetné gesto svojho otca a aj sami rozvoj múzea podpo-
rovali. Z ich iniciatívy bol na stenu Széchényiho siene oproti vchodu umiestnený jeho monumentálny  
portrét. V roku 1823 sa nesmierne nadaný majster viedenského biedermeieru Johann Nepomuk Ender 
udržiaval v Ríme, kde namaľoval podobizeň grófa Ferenca Széchényiho. Koncepciu portrétu určili jeho 
synovia bratia Széchényiovci.  Slávnostný  odev rádu zlatého rúna  symbolizuje svetskú hodnosť zaklada-
teľa a pozvoľna rozmiestnené alegorické atribúty vied a umení jeho vzdelanosť a túžbu po poznaní. Ferenc 
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Kazinczy však obdivujúc toto „oduševnene premyslené“ dielo s jemnou úsmevnou iróniou poznamenal: 
„Keby hrdina ožil, nedokázal by sa vymaniť z toho hrozného množstva vecí...“
          V predvečer rakúsko-uhorského vyrovnania sa dvom vynikajúcim nadaným maliarom Károlyovi Lotzo-
vi a Mórovi Thanovi naskytla príležitosť, aby na strope a bočných stenách nádherného schodiska roz-        
siahlou sériou fresiek vyjadrili úzky vzťah univerzálnych a ideálnych intelektuálnych hodnôt a národnej 
histórie. Nikdy predtým žiaden maďarský umelec nedostal zákazku vytvoriť taký rozsiahly maliarsky    
program. Úspech diela potvrdil genialitu a nadanie oboch majstrov, ktoré sa mohlo slobodne rozvinúť aj 
preto, že vyrovnaním sa odstránili aj prekážky cenzúry. Ústrednou postavou stropných malieb je tvorivá 
Fantázia,Fantázia, ktorej ženskú postavu vznášajúcu sa na modrom pozadí zo štyroch strán obklopujú alegorické 
postavy intelektuálnych činností a v krajných častiach alegórie umení a vied. Na bočných stenách stoja     
na zlatom pozadí postavy cností, ktoré naznačujú nadčasovosť a ktoré sú nositeľmi idey krásna klasicistic-
kého akademizmu s trochu zložitým odkazom (napr. „Mier je materiálny blahobyt“ alebo „Víťazstvo vzde-
lanosti“). Medzi týmito dvomi „ideálnymi” sférami sa dookola tiahne séria monumentálnych historických 
fresiek zobrazujúcich významné obdobia maďarskej histórie najmä z hľadiska rozvoja vzdelanosti. Témy 
oživujúce prehistorické časy (od odchodu Hunov z Ázie až po predstavenie pohanskej obete v obsadenej 
novej vlasti) namaľoval Károly Lotz, ktorý vytvoril aj stropné maľby. Historické obdobia ostatných hlav-
ných osobností zobrazil Károly Than: Gejza, Svätý Štefan, Belo I., Svätý Ladislav, Koloman Učený, Belo 
III., Ondrej II., Belo IV., Ľudovít I., Ján Hunyadi, Matej Korvín, Tomáš Nádasdy, Peter Pázmány, Mária 
Terézia. Than namaľoval aj obrazy evokujúce modernú dobu, ktoré najplastickejšie vystihujú historický 
prístup v období vyrovnania („Založenie múzea” a „Obdobie Széchenyiho a Deáka”). Celkové dielo bolo 
dokončené v roku 1875.
     Symboly uzatvára práve spomínaná freska. V paláci úžasnej národnej inštitúcie, ktorú založil otec 
Ferenc, sa na architektonicky zvýraznenom reprezentatívnom ústrednom priestore na priečelí schodiska 
objavuje jeho syn István, „najväčší Maďar“ našej národnej histórie ako vedúca osobnosť doby, za úsvitu 
ktorej sa múzeum zrodilo. Skica tohto obrazu vznikla ešte pred vyrovnaním, takže na nej ešte nie je zobra-
zený Ferenc Deák, ktorého však po roku 1867 „bolo potrebné zakomponovať“ do koncepcie. Adekvátne 
zvýraznený „mudrc národa“ sa objavuje na pravej  strane obrazu, ale v centre naďalej sedí István Széche-
nyi, ktorý nielenže pokračoval vo svojej rodinnej tradícii podporovania vzdelanosti, ale ju dokonca aj na-
plnil a rozvinul na program rozvoja krajiny a národa.  
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Csorba László
A Széchényiek és a Magyar Nemzeti Múzeum
 

214214 esztendeje, hogy a Széchényi család története végképp és elválaszthatatlanul összefonódott a magyar 
nemzeti művelődés ügyével. Egy mecénás és hazafi úgy döntött, műgonddal fölhalmozott, különlegesen 
értékes tudományos és művészeti gyűjteményeit fölajánlja a nemzet javára. 1802. november 25. a Magyar 
Nemzeti Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár közös születésnapja.
          Vér és arany, kard és pásztorbot egyengette a Nógrád megyei Szécsény végvárában szolgáló Szabó 
Márton hadnagy leszármazottainak útját a grófi korona felé. Ifjabbik fia, „Laurentius Szechenyi alias Sar-
toris” (Széchényi, másként „Szabófi” Lőrinc) hagyta örökül gyermekeinek azt az országrésznyi vagyont, 
amit idősebb fivére, György halmozott fel s juttatott rokonainak kilencven tevékeny életéve során. 
     Széchenyi György a magyar barokk egyházi kultúra legnagyobbjának, Pázmány Péternek volt a felfede-
zettje és tanítványa. Valószínűleg mestere pártfogásának köszönhette, hogy 1629-ben, pappá szentelése 
előtt, családjával együtt nemesi címet és címert kapott. A tehetséges gazdasági szervező bőven juttatott 
gyarapodó javaiból az oltárnak és a törökkel viaskodó hazának is. Kortársai ugyanakkor természetesnek 
tekintették, hogy több mint ötven nagyobb birtokkal, továbbá házak, szőlők, puszták tucatjaival gyarapí-
totta magánvagyonát is a veszprémi és a győri püspöki, végül az esztergomi érsek rangot elnyerő főpap. 
Erőfeszítéseinek ethoszát saját szavai érzékeltetik a legjobban: „Ha nem tudjuk a jószágnak hasznát 
venni, nem vigyázunk jövedelmére – írja egyik gazdasági utasításában –, bizony jobb volna holtunk, 
mint éltünk!”
     A birtokszerző főpap életfilozófiája nem egyéb, mint püspöki jelmondatának egy sajátos területen tör-
ténő maradéktalan érvényesítése. „Si Deus pro nobis, quis contra nos?” – élhette át a Pál apostol híres 
kérdéséből fakadó konzekvenciák megvalósulását a maga sorsában is. „Ha Isten velünk, ki ellenünk?” – 
választotta a hálás unokaöcs, Lőrinc fia, a családi számozás szerint II. György az 1697-ben elnyert grófi 
címhez ugyanezt a mottót. Számított persze a császárhűség is, ami az első grófot a Rákóczi-szabadságharc 
idején is megtartotta a loboncos-labancos paróka oldalán. Ezt tanácsolta egyébként bátyja, a kurucokkal 
bécsibécsi megbízatás alapján egyezkedő Széchenyi Pál kalocsai érsek is, akinek foszladozó ruhájú, elfeketedett 
arcú, üres szemgödrű múmiája ma a nagycenki családi sírbolt hátborzongató látványossága.
     György gróf leszármazottainak már nem kellett szembenézniük a császárhűség és a nemzetivé emel-
kedő rendi-nemesi érdekek közötti választás nemegyszer fejet és birtokot veszélyeztető rémével. Szaba-
don szárnyalhatott odaadó szolgálataik sasmadara a bécsi nap felé – amiként azt kissé önkényes értelme-
zéssel a grófi címer két átlós pajzsnegyedének rajza ábrázolja. A másik két negyedben az Árpád-kori ere-
detű magyar állami címerkép, a hármas halmon álló kettős kereszt látható, míg a pajzs közepét az egykori 
nemesi címer rajzolata – szikláról épp felröppenni készülő, csőrében babérkoszorút tartó galamb – foglal-   
ja el. (Van olyan vélemény, amely szerint a sasmadár hordozza a dicsőség jelképét.) Máig nem kellett       
befordítani ezt a címert a Széchényi-kastélyok homlokzatán, mivel napjainkban is él s virul a grófi 
nemzetség – ha a magyarországi palotáktól a 20. században meg is fosztotta tagjait egy földi megváltást 
ígérő, de azt gonosz és silány diktatúrával megcsúfoló politikai rendszer. 
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A szécsényi eredetű Széchényiek – a névforma a szláv „irtás” szóból származtatott helységnév középkori, 
Zéchen írásmódját követi – a 18. század folyamán a Dunántúl legjelentősebb, életmódjukat tekintve 
„udvari” helyett inkább „vidéki” típusú nagybirtokos famíliái közé számítottak. A „legnagyobb magyar” 
dédapja, Zsigmond (a grófságot szerző György egyetlen fia) jobbára odahaza gazdálkodott, de négy fiából 
három életével és vérével szolgált a fiatal Mária Terézia trónját oltalmazó osztrák örökösödési háborúban. 
A család férfiága azonban csupán az ifjabbik Zsigmondban folytatódott, akinek halála után özvegye, Czi-
rákyráky Mária grófnő – ha a leányágak vagyoni kielégítéséből származó hatalmas adósságok árán is, de – 
majd teljes egészében visszaváltotta két fia számára a György érsektől eredő családi vagyont. József korai, 
váratlan halála után így az ifjabbik fivér, Ferenc olyan hatalmas birtokkomplexum tulajdonosa lett,        
amelyhez csupán a legjelentősebb magyarországi és birodalmi főúri dinasztiák gazdagsága mérhető.
   Széchényi Ferenc gróf kora újkori történelmünknek, a magyarországi polgári átalakulás hajnalának 
különös sorsú, hol ragyogó fényben, hol sötétülő árnyban mutatkozó alakja. Személyisége, politikai pályá-
ja, mecénási tevékenysége külön regény, amelynek az utóbbi évtizedek eredményeit is figyelembe vevő 
újraalkotásával még adós a történettudomány. Máig rejtélyes – mivel összes politikai és pszichológiai 
mozzanatát illetően még nem kellően feltárt – az a fordulat, amely pályájának korai és késői szakaszát el-
választja. A bécsi Theresianumban szerzett korszerű, a felvilágosodás alapeszméivel őszintén azonosuló 
műveltségével már huszonkét éves korában közpályára lépett, hogy – miként egy korabeli levelében írta – 
„a haza hasznos polgára legyen”. Helyeselve II. József császár emberbarát reformelképzeléseit, előbb        
a horvát albánságot, majd az új közigazgatási rendszerben négy régi vármegyét adminisztráló pécsi 
kerületi főispánságot foglalta el. Szorgalma, egészség- és jobbágyvédő intézkedései általános elismerést 
váltottak ki. Szerém megye alispáni székébe korábbi titkárát – a századvég politizáló értelmiségének         
legjelentősebb teoretikus egyéniségét, a ragyogó tollú és műveltségű Hajnóczy Józsefet – juttatta. Kor-   
szakváltó történelmi pillanat: Hajnóczy a magyar történelem első nem nemesi származású alispánja!szakváltó történelmi pillanat: Hajnóczy a magyar történelem első nem nemesi származású alispánja!
  Ám alig egyévi hivatalnokoskodás után, 1786-ban Széchényi gróf felmentését kérte a császártól. 
Az indok egészségügyi, de aligha kétséges, hogy a jozefinista reform módszereinek a hazai valósággal tör-
ténő drámai ütközése az az élmény, ami visszavonulásra késztette. A közügyektől távol figyelhette, hogy     
a poroszokkal szövetkező magyar rendek vagy a törökországi hadszíntéren fölszedett lázas kór győzi le 
előbb a „kalapos királyt”. A Habsburg-család újkori történelmének legkiválóbbja halálos ágyán, nevezetes 
tollvonásával visszavonta a magyar nemesség politikai monopóliumait mélyen sértő rendeleteit, megte-
remtve így utódja s a „nemzet” kibékülésének lehetőségét.
     II. Lipót természetesen mit sem adott fel bátyja birodalmi modernizációs programjából, de olyan kom-
promisszumra lépett a magyar rendekkel, ami Széchényi Ferenc számára is lehetővé tette a visszatérést. 
A birodalmon belüli magyar önállóság jogi kereteit újra megerősítő diétán azon nemesi reformercsoport-
hoz csatlakozott, amelynek tagjai immár tarthatatlannak érezték a kiváltságosok adómentességi monopó-
liumához való ragaszkodást. Részt vett a legsürgősebb reformfeladatok kidolgozására alakult úgynevezett 
rendszeres bizottságok közül a legfontosabb, az úrbéri problémákkal foglalkozó testület munkájában is, 
de a gátlástalan földesúri érdekérvényesítésen felháborodva lemondott tagságáról. Különösen figye-          
lemreméltó a javaslataiban már sokban a reformkor célkitűzéseit előlegező, átfogó reformtervezete, ami 
hatott fia híres Stadium című munkájára, az ott részletezett cselekvési-törvényhozási programra is.
     Az exjozefinista politikus elvállalt viszont egy igencsak költséges, de a nemzeti érdekek európai repre-
zentációját eredeti módon szolgáló megbízatást. Még II. Lipót pozsonyi koronázásán történt, hogy a sógo- 
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Johann Ender: Az alapító,
gróf Széchényi Ferenc, 1823 (MNM)

Johann Ender, Zakladateľ múzea,
gróf Ferenc Széchényi, 1823 (MNM)

rát meglátogató IV. Ferdinánd nápolyi király s felesége, Mária Karolina osztrák főhercegnő magyar 
nemzeti viseletben tisztelték meg a lojális magyar szívnek oly kedves szertartást. A hálás országgyűlés       
az eseményt megörökítő arany- és ezüstérmék ajándékozásával kívánta viszonozni a nemes gesztust. Bár 
királyi megbízólevéllel, de mégiscsak a „nemzet diplomatájaként” indult hát útnak a Vezúv lábához a maj-
dani „legnagyobb magyar” édesapja, a többi olasz állam vezetőjének is kedveskedve e numizmatikai ritka-
ságokkal, tovább emelve ezáltal hazafias célzatú missziójának nemzetközi jelentőségét. Széchényi Ferenc

egyébként egy nevezetes ponton az érem tervezésébe is beleavat-
kozott. Ha a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában található 
gyönyörű példányt összevetjük a családi levéltárban őrzött eredeti 
tervrajzokkal, igencsak váratlan lesz a meglepetés: a tántorítha-
tatlan udvarhűségéről közismert gróf ugyanis a koronásról                
a korona nélkülire – mai közismert nevén az úgynevezett Kos-      
suth-címerre! – cseréltette át az európai közvéleménynek szánt 
érem központi reprezentatív szimbólumát. Ne keressünk persze 
emögött titkos republikánus szimpátiákat, hiszen nyilván csak 
arról lehetett szó, hogy ezzel a formai változtatással is jelezni 
akarta: az érem nem a király, hanem a nemzet ajándéka.
     1798-ban, somogyi főispáni beiktatásakor az ünnepi poétának 
szegődő Csokonai Vitéz Mihály így idézte föl a San Gennaro-ren-
det eredményező délszaki kirándulást:

Bámulva csodálta Nápoly csinos népe
Milyen a felséges magyar nemzet képe
Örök dicsőséget szerzett a hazának
Méltó tiszteletet nyert önnön magának...

DeDe mire ez a köszöntő elhangzott, már nem az a Széchényi Ferenc 
hallgatta, akinek eddig az útját kísértük. Politikai és családi okok 
együttesen játszhattak közre személyiségének sajátos átalakulásá-
ban. Egyfelől a magyar jakobinusok Martinovics Ignác vezette  

összeesküvésének véres megtorlása késztethette szorongó önvizsgálatra Hajnóczy József pártfogóját és 
közeli elvbarátját. Leveleiről, melyeket a budai generális kaszálóréten – a mai Vérmezőn – lefejezett 
kiváló gondolkodónak, a reformkor legjelesebb előfutárának iratai között foglaltak le, ugyan semmi 
terhelőt nem állapított meg a rendőrség, ám a terror légkörében a fenyegetettség kínzó élményétől nemi-
gen szabadulhatott a – másfelől – alkatilag búskomorságra hajlamos, s felesége súlyos betegsége miatt     
az 1790-es évek második felében egyre mélyebb depresszióba süllyedő férfi.
     Az asszonyhoz ugyanis igazi szerelmi házasság fűzte. Ifjúkori barátjának, a művészeteket és a tudomá-
nyos gazdatisztképzést pártfogoló Festetich Györgynek a nővérét, Julianna grófnőt – fiatalon elhalálozott 
József bátyjának már korábban is szerelemmel szeretett özvegyét – vezette oltárhoz 1777-ben, Kópháza 
templomában. S ahogyan a gracilis szépségű asszony – „az imádandó, páratlan Júlia”, a „testet öltött 
angyal”, ahogy leveleiben nevezi – lassan-lassan fölépült bajából, úgy vette át mindinkább az egykor  
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szabadkőműves gróf lelkivilágában a szabadelvű eszmék helyét a korlátlan tekintélytisztelet, a merev 
udvarhűség s a már-már a bigottság határát súroló, intenzív katolikus elköteleződés.
          A terror múltával azután Széchényi Ferenc újra hivatalt vállalt: a régi századfordulón az említett somo-
gyi főispánság mellett a hétszemélyes tábla – az akkori legfelsőbb törvényszék – bírái közé, továbbá a kirá-
lyi főkamarásmester méltóságára emelkedett. Egy évtizedig viselte megtisztelő, de súlyos gondokkal, 
küszködésekkel is járó hivatalainak a terhét. Politikai irányvonalát a magyar rendi igényeknek s a bécsi el-
várásoknak ahhoz hasonló egyeztetési kísérlete jellemezte, amilyenre Habsburg József főherceg töreke-
dett több mint fél évszázados nádorságának idején. A magyar „szeparatizmus” veszélyét ugyan sikerrel 
háríthatta el a császár öccsének a legfőbb hazai közjogi méltóságba történő ültetése, de az abszolutista – 
tehát a magyar politikai élet rendi, alkotmányos kereteinek felszámolására törekvő – birodalomirányítási 
koncepció támogatására a „magyar” Habsburg sem volt hajlandó. Az ő háttérbe szorulása érlelte meg 
Széchényi Ferenc lemondását hivatalairól 1808-ban. A hazafias ellenzék az udvar kiszolgálóját, a császár 
tanácsadói pedig – a felségsértéssel vádolt Vay Miklós tábornok pártfogójaként – a „magyarismus” hívét 
látták benne. Ferenc császár azonban kedvelte a grófot és 1808-ban, visszavonulása alkalmából a burgun-
diai eredetű Aranygyapjas-rend láncát akasztotta a nyakába. Manapság, évszázados fák között ennek 
díszruhájában pillant le Istók Jánostól származó szobra a Múzeumkertben üdülő fővárosi közönségre.
     Ám a közéletből visszavonuló férfi előtt is ott magasodott az a szigorú mérce, amelyet a polgárosuló 
nemes, Kazinczy Ferenc állított a hazai arisztokrácia elé. „Hadd örvendjenek a’ Wesselényiek a’ Széché-
nyiek és Festetichek ezen szerencséjeknek – utalt a születés véletlenére a modern magyar irodalom meg-
teremtésében múlhatatlan érdemeket szerző széphalmi mester –: de mutassák meg felemelt lelkeikkel, 
hogy ezen szerencséjekre érdemesek voltak.”
     Széchényi Ferenc megmutatta. Ha belelapozunk az 1807. évi országgyűlés irományainak kötetébe, 
akkor a XXIV. törvénycikkelyben azt olvashatjuk, hogy az ország karai és rendjei hálás szívvel emlékeznek 
meg Széchényi gróf „jeles és utánzásra méltó igyekezetéről”, miszerint könyvtárát, pénzérméit, címereit, 
földabroszait, képeit és kéziratait a „magyar nemzet használatára teljes joggal átírta és ezekkel egy 
fölállítandó nemzeti múzeum alapjait dicséretesen lerakta.” A fölajánlásra 1802. november 25-én került 
sor. I. Ferenc király az 1802. évi országgyűlés tavaszi ülései idején vette kézhez Széchényi gróf felségfolya-
modványát,modványát, majd kegyes engedélyét követően állította ki a donátor az ünnepélyes adománylevelet, mely-
ben kijelentette: gazdag gyűjteményeit "édes hazámnak és a közösségnek hasznára és javára mind-  
örökre és visszavonhatatlanul adományozom, átadom és átruházom". Az adomány 11884 nyomtat-   
ványt, 1156 kéziratot, 142 kötet térképet és rézmetszetet, 2019 db aranyérmet, továbbá címereket, más ré-
giségeket, valamint néhány festményt tartalmazott. Hogy mi mindent ölelt föl ez a kollekció, pontosan 
megjelölte ódájában a piarista költő-szerzetes, Révai Miklós:

Gyűjti, a mit magyar elme csak alkot.
Gyűjti, a mit csak rejte a külföld népe javára
És idegen toll írt a magyarról.

Sajnos nem tudjuk, a király értékelte-e a gróf finom gesztusát, miszerint éppen Alexandriai Szent Katalin 
nevenapjáról keltezte a nevezetes okiratot, a pogány bölcsek felett a keresztény tudomány erejével diadal-
maskodó szent révén is utalva az ókor legnevesebb könyvgyűjteményére, a híres alexandriai könyvtárra. 
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Az adománylevél szövege egyébként 
perdöntő abban a ma is föl-föllángoló 
vitában, hogy mit is alapított előbb           
a gróf: a nemzeti könyvtárat vagy               
a nemzeti múzeumot? Alapjait lerakni – 
ez magyarul: alapítani – ugyanakkor       
a könyvtár és a műtárgy- és régiséggyűj-
teménytemény már létezett, így ezeket nem 
ekkor alapította Széchényi gróf. Ezek-
nek a magánjellege változik meg azáltal, 
hogy a nemzet „hasznára átírják”, 
vagyis a nemzet tulajdonába adják.          
A könyvtár országos vagy nemzeti jelle-
gének megszületése tehát azonos               
a múzeum alapjainak lerakásával! A két 
mozzanatot nem lehet szétválasztani 
egymástól. Megerősíti ezt a korabeli 
szóhasználat is: a könyvtár és a múzeum szavak között még nincs olyan nagy fogalmi távolság, mint ma-
napság. Maga Széchényi Ferenc is egyszerre használja gyűjteményeire a könyvtár és a múzeum szót.           
Az 1802. november 25-én kelt felajánló levélben ezt olvassuk: „ezen hazai múzeumot a legczélszerűbben 
talán a pesti királyi egyetem könyvtárának épületében lehetne elhelyezni [...] [továbbá] arra az esetre 
pedig, ha Felséged Pestről máshová rendelné átvitetni az egyetemet, oda terjed alázatos kérelmem, 
hogy az országos múzeum ott maradhasson, a hol a főkormányszék székelni fog.”
    A gróf gesztusát többen követték a múzeum története során. Dinamikusan gyarapodott a tárgyanyag 
Jankovics Miklós gyűjteményének megvásárlásával, a képanyag pedig Pyrker János László egri érsek ado-
mánya révén. Hamarosan kialakultak a Múzeum tárai: a meglévő könyvtár után a természettár, majd a ré-
giségtár. Az állam 1813-ban megvette a Batthyány-családtól a mai múzeumi telket, majd az azon álló 
városi palotába költöztette a mind gazdagabb anyagot. Széchényi Ferenc továbbra is támogatta a gyűj-
teményeket, ezirányú érdemeiről az 1827. évi XXXV. törvény is megemlékezik. A század második felében
Todoreszku Gyula és Apponyi Sándor mecénási bőkezűségét élvezhette az intézmény. E két férfiú a régi  

Az uralkodó mindenesetre öccsét, József főherceget bízta meg az új intézmény felügyeletével. A feladatot 
roppant komolyan vevő fiatal nádor fordult azután az ország összes vármegyéjéhez, hogy „ajánlatokat te-
gyenek” a múzeumot finanszírozó alap javára. Nos, az ily módon összegyűlő summa emlékére díszíti             
a múzeumban a Széchényi-terem mennyezetének szegélyét 53 vármegye címere, továbbá Fiume, a Hajdú-
kerület, négy partiumi megye, valamint Pest és Buda egybekapcsolt címerképei. De nemcsak a gyűjtemé-
nyek és az intézmény gyarapítását segítette a nemzeti áldozatkészség: maga a szépséges Széchényi-terem 
is a megyei és városi honleányi bizottságok révén gyűjtött summából született meg. Az 1859-ben indított 
adakozási mozgalom lelke az a Bohusné Szőgyény Antónia volt, aki tíz esztendővel korábban szomorú kö-
telességének ismerte, hogy világosi kastélyában vendégül lássa a fegyverletételről tárgyaló Görgei Artúr és 
Ilja Sztyepanovics Frolov tábornokokat.

Mór Than: Éra Széchenyiho a Deáka,
nástenná maľba na schodisku MNM, 1875 (MNM) 

Than Mór: Széchenyi és Deák kora,
falkép a MNM lépcsőházában, 1875 (MNM)
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magyar könyvek szerelmeseiként halmozták fel kivételes értékű könyvtáraikat, majd követték Széchényit 
és a nemzeti könyvgyűjteménynek adományozták szellemi kincseiket.
          Idővel egy „méltó hajlék” felépítése is nemzeti üggyé vált. A múzeum új, önálló épületére az 1836. évi 
XXXVII. törvénycikk biztosította a szükséges összeget. Tervezésével Pollack Mihályt bízták meg, aki 1837 
és 1847 között megalkotta a hazai klasszicista architektúra főművét. A homlokzat tümpanonjának szobor-
díszeit Rafael Monti müncheni szobrász készítette. Középen Pannónia nőalakja trónol, kezében egy-egy 
babérkoszorúval, melyet jobbról a tudomány és művészet, balról a történelem és a hírnév megszemélye-
sítőjének nyújt át. A jobb sarokban heverő folyamisten-alak a Dunát, a bal sarokban lévő a Drávát szimbo-   
lizálja. Talán nem illúziórombolás, ha eláruljuk, hogy a látszólag nemes kőanyagból formált alakokat való-
jában nem faragta, hanem könnyű horganylemezből hajlította a mester, nehogy a súlyuk miatt lebukjon    
a homlokzat robusztus tümpanonja...
     A múzeum jelentős szerepet játszott az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc idején. 1848. márci-
us 15-én a főlépcsőn és a homlokzat előtti téren tartották az egyik sorsdöntő forradalmi tömeggyűlést, 
ahol – hiába a tábla a jobboldali támfal külső oldalán! – Petőfi bizony nem szavalta el a Nemzeti dalt.           
A múzeumi díszteremben ülésezett 1848-ban az első magyar népképviseleti országgyűlés felső háza. Mel-
lette nemzetőrök gyakorlatoztak, szobáiban folyt a honvédek toborzása, az önkényuralom győzelmekor 
pedig honvéd katonákat lőttek agyon falainál. Ettől kezdve a Nemzeti Múzeum épülete nem csupán               
a legfontosabb nemzeti gyűjtemény befogadóhelye, hanem a nemzeti szabadság jelképe is a magyar köz-
gondolkodásban.
     Az alapító fiai természetesen büszkék voltak apjuk nemes gesztusára és maguk is támogatták a múzeum 
gyarapodását. Kezdeményezésükre egy monumentális portré került a Széchényi-teremnek a bejárattal 
szemközti falszakaszára. Johann Nepomuk Ender, a bécsi biedermeier ragyogó tehetségű mestere Rómá-
ban tartózkodott 1823-ban, és ott festette meg Széchényi Ferenc gróf arcképét, melynek koncepcióját           
a Széchényi-fiúk írták elő. Az aranygyapjas rend díszruhája az alapító világi rangját, a tudományok és 
művészetek szanaszét heverő, allegorikus attribútumai pedig műveltségét és tudásszomját szimbolizálják. 
KazinczyKazinczy Ferenc azonban, megcsodálván a „lelkesen elgondolt” művet, némi mosolygós iróniával tette 
hozzá: „a hős, felelevenedvén, ki nem tudna jönni ezen holmik rettenetes sokasága közül...”
     A kiegyezés előestéjén két kimagasló festőtehetségnek, Lotz Károlynak és Than Mórnak lehetősége nyílt 
arra, hogy a csodás lépcsőház mennyezetén és oldalfalain átfogó freskósorozattal fejezzék ki az egyetemes 
és ideális szellemi értékek, valamint a nemzeti történelem szoros kapcsolatát. Soha korábban ilyen 
méretű festészeti program megalkotására nem kapott magyar művész megbízást. A mű sikere igazolta        
a mesterek lángeszét és tehetségét, amely azért is tudott szabadabban kibontakozni, mert közben a ki-  
egyezés létrejötte ledöntötte a cenzurális akadályokat. A mennyezeti képek központi alakja a teremtő       
képzelet,képzelet, a Fantázia, melynek kék háttérben lebegő nőalakját négy oldalról a szellemi működés allegori-
kus figurái veszik körül, a szélső mezőkben pedig a művészetek és a tudományok hasonló allegóriái. Lenn, 
az oldalfalakon arany hátterű, ugyancsak időtlenséget sugalló, a klasszicizáló akadémizmus szépség-esz-
ményét hordozó erény-alakok állnak, kissé bonyolult mondanivalóval (pl. „a Béke és az anyagi jólét”, vagy 
„a Műveltség diadala”). A két „ideális” szféra között pedig monumentális történelmi freskó-sorozat fut 
körbe, főképp a művelődés előrehaladásának szemszögéből idézve meg a magyar történelem nagy korsza-   
kait. Ebből az ősidőket fölelevenítő témákat (a hunok ázsiai kirajzásától az elfoglalt új hazában bemutatott 
pogány áldozatig) a mennyezetet is dekoráló Lotz Károly festette, míg a többi főszereplő korát Than    
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Károly keltette életre: Géza, Szent István, I. Béla, Szent László, Kálmán, III. Béla, II. Endre, IV. Béla, Nagy 
Lajos, Hunyadi János, Mátyás király, Nádasdy Tamás, Pázmány Péter, Mária Terézia. A modern időket 
megidéző – a kiegyezés korának uralkodó történelemszemléletét a legplasztikusabban kifejező – képeket 
(„A múzeum alapítása” és „Széchenyi és Deák kora”) szintén Than készítette. Az egész művet 1875-re        
fejezték be.
          A szimbólumok összezárását ez a legutóbb említett freskó végzi el. Azon nagyszerű nemzeti intézmény 
palotájában, amelyet az apa, Ferenc alapított, az építészileg hangsúlyozott reprezentatív központi felüle-
ten – a lépcsőház homlokzatán – a fiú, István, történelmünk „legnagyobb magyar”-ja mint annak az egész 
kornak a központi vezéregyénisége jelenik meg, amelynek hajnalán a múzeum megszületett. A kép vázlata 
még a kiegyezés előtt készült el, így azon nincs is rajta Deák Ferenc, akit azonban 1867 után már mintegy 
„be kellett venni” a koncepcióba. A „haza bölcse” kellő hangsúllyal meg is jelenik a kép jobb oldalán – de 
aa központban továbbra is Széchenyi István ül, aki családja művelődéspártoló hagyományait nemcsak foly-
tatta, de kiteljesítette és az egész ország és nemzet fölemelésének programjává szélesítette.
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Zuzana Francová
Akvizície Múzea Mesta Bratislavy v rokoch 1868–1918

Napriek tomu, že o Múzeu mesta Bratislavy - najstaršej, nepretržite pôsobiacej muzeálnej inštitúcii            
na Slovensku - existuje pomerne rozsiahla literatúra,1 jeho história ešte stále nie je dostatočne spracova-  
ná. V rámci nej k najmenej prebádaným úsekom patrí najstaršie rakúsko-uhorské obdobie, tvoriace pol-   
storočie, teda takmer tretinu jeho celkovej existencie.
        Doterajšie príspevky venujúce sa tomuto obdobiu stručne popisovali predovšetkým okolnosti vzniku 
múzea, pripomínali osobnosti, ktoré sa oň zaslúžili a potom v chronologickom slede vymenúvali naj-       
významnejšie akvizície. Parciálne údaje obsahujú príspevky kurátorov múzea prinášajúce analýzu niekto-  
rých zbierkových fondov.2  Doteraz však absentuje hlbší analytický pohľad na túto éru, ako aj pokus o jej 
komplexné kritické zhodnotenie z pohľadu ďalšieho vývoja múzea.
     Cieľom tejto štúdie je pokúsiť sa o analýzu akvizičnej činnosti múzea najmä z týchto troch aspektov:
     - zdroje akvizícií
     - spôsoby nadobúdania zbierok     - spôsoby nadobúdania zbierok
     - typológia predmetov

Pramene

Informácie o akvizíciách múzea v období monarchie je možné čerpať z niekoľkých zdrojov. Spisový mate-  
riál jeho zriaďovateľa - Prešporského okrášľovacieho spolku (Pressburger, resp. neskôr Pozsonyer Ver-  
schönerungsverein) je zachovaný nekompletne a obsahuje len málo údajov týkajúcich sa tejto témy.   

____________________

1 Prvú súhrnnejšiu, hoci dosť stručnú informáciu obsahuje spis: GYŐRIG, Martin: Die fünfzigjährige Geschichte des Pozsonyer 
  Stadtverschönerungsvereines 1868–1918. Pozsony: Carl Angermayer, 1918. V slovenskom preklade toto dielo vyšlo pod názvom:       
  Bratislavský okrášľovací spolok 1868–1918 vo vydavateľstve PT A. Marenčin v roku 2012. Z Győrika vychádzajú všetci neskorší slo-
  venskí autori: TOPOĽSKÁ, Irena: Mestské múzeum v Bratislave od roku 1868–1963. In: BRATISLAVA, Spisy Mestského múzea               
  v Bratislave, zv. I. Ročenka 1965, s. 201-224; FAUST, Ovídius Dr. – FUZÁK: Ľudovít: Z histórie Mestského múzea v Bratislave. In: 
    Mestské múzeum v Bratislave. 1868–1968. Bratislava: Mestské múzeum, 1968, s. 14-46. FRANCOVÁ, Zuzana: História múzea, časť 
  Obdobie rakúsko-uhorskej monarchie (1868–1918). In: FRANCOVÁ, Zuzana (ed.) et al.: Múzeum mesta Bratislavy 1868–2008. 140 
  rokov. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2008, s. 13-17. JANOVÍČKOVÁ, Marta: Stoštyridsať rokov Múzea mesta Bratislavy              
  a jeho zbierky. In: Múzeum 2008, č. 3, s. 11-13. Naposledy publikované: MARÁKY, Peter: Mestské múzeá. Bratislava: Vydavateľstvo 
  Dajama, 2013, s. 8-10.
2 FIALA, Anton: Vývoj numizmatickej zbierky Mestského múzea v Bratislave v rokoch 1868-1918. In: Múzeum, Bratislava: 1995, č. 4,      
  s. 16-18.
  PLACHÁ, Veronika: Zbierka archeologických nálezov v Múzeu mesta Bratislavy a jej osudy. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta     
  Bratislavy XX. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2008, s. 43-44.
 FRANCOVÁ, Zuzana: Zbierkový fond starších dejín (analýza). In: Zborník Múzea mesta Bratislavy, Bratislava XX. Bratislava:
  Múzeum mesta Bratislavy, 2008, s. 84-120; Zbierky keramiky a skla v Múzeu mesta Bratislavy. In: Zborník Múzea mesta Bratislavy 
  XXIII. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2011, s. 143-197.
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Vzácnym prameňom sú inventárne knihy múzea (zachovali sa len dva exempláre). Prvú knihu začali viesť 
od roku 1869, spočiatku v nemeckom jazyku. Záznamy v nej sú členené do týchto kolóniek: poradové 
číslo, označenie/názov predmetu, popis, datovanie, miesto nálezu, oddelenie (nevypĺňané), zdroj                   
a poznámka. Informácie o predmetoch bývajú zväčša veľmi stručné a všeobecné, čo sťažuje, resp. znemož-  
ňuje ich identifikáciu.
          Prvá inventárna kniha obsahuje zápisy od č.1 po 2711 a zahŕňa roky 1869–1898. Záznamy celkom nezo-  
hľadňujú skutočnú chronologickú postupnosť akvizícií, zrejme vznikali až s istým časovým odstupom. 
Ako prvé sú v knihe zapísané železá na vypaľovanie („Brandeisen“), potom nasleduje súbor dutých mier 
používaných v meste.
          Druhá inventárna kniha má maďarskú predtlač. Rukopisné záznamy v nej sú uvádzané spočiatku ešte 
v nemeckom, od roku 1899 už v maďarskom jazyku. Objavujú sa medzi nimi aj hromadné zápisy, spoloč-   
né pre súbory zbierkových predmetov (napr. strelecké terče). Pod evidenčným číslom 4185 je rukou po-  
mocného kustóda Josefa Csákósa zapísaný posledný prírastok z roku 1917 - neorenesančná vyrezávaná 
knižnica získaná od prešporského architekta Friedricha Rumpelmayera (1855-1916).  Začiatkom 20. sto-  
ročia múzeum postupne prešlo na lístkový katalóg, ktorý sa však žiaľ stratil. Z dobovej tlače vieme,              
že predmety v ňom boli rozčlenené do 20 sekcií.3

          Ďalším dôležitým prameňom je dobová, najmä lokálna tlač – noviny Pressburger Zeitung. Tie už od za- 
čiatku roka 1869 v rubrike Geschenke für das städtische Museum začali uverejňovať mená darcov a súpis 
predmetov, ktoré venovali múzeu. Obsažnosť a kvalitatívna úroveň jednotlivých správ sú rozdielne, preto 
majú zväčša len nízku výpovednú hodnotu. Odrážajú ale fakt, že spočiatku sa predmety do múzea dostá- 
vali dosť živelným spôsobom. Medzi prírastkami nachádzame veľmi pestrú zmes zahŕňajúcu tak archeo-  
logické nálezy, rôzne historické predmety i kuriozity, ako aj prírodniny (napr. minerály, mušle, plody 
stromov a i.)4

          Zdá sa, že založenie múzea sa stretlo s veľkým ohlasom verejnosti a jeho zbierky sa rýchlo rozrastali. 
Okrem miestnych obyvateľov zrejme prispievali aj ľudia zo vzdialenejšieho okolia – napr. opakovane sa 
spomína meno Stefana von Cherny z Jablonice, ktorý múzeu venoval knihy, staré dokumenty, medené 
mince aj medirytiny.5 Výnimočný bol dar od významného uhorského archeológa a riaditeľa Maďarského 
národného múzea Franza von Pulszkého (1814 – 1897), ktorý múzeum navštívil v rokoch 1873 aj 1875.6

          Od začiatku 20. storočia sa v novinách začali publikovať ročné výkazy múzejných kustódov, pochádza-  
júce postupne z pera A. Helmára, J. E. Albrechta a J. Csákósa. Tie sú postupom času stále podrobnejšie     
a obsahujú mnohé cenné informácie. Jednoznačne odrážajú profesionálnejší a koncepčnejší prístup            
k múzejnej práci a menovite spomínajú niektoré významnejšie predmety, ktoré je možné identifikovať.     

         

____________________

3 Musealbericht über das Jahr 1903, In: Pressburger Zeitung, Nr. 126 (141. roč.), 6. 5. 1904, s. 2. Sekcie ale nie sú v texte podrobne           
  špecifikované.
4 Pressburger Zeitung, Nr. 6, 10. 1. 1870, s. 3.
5 Pressburger Zeitung, Nr. 57, 11. 3. 1869, s. 3; Nr. 82, 12. 4. 1869, s. 2.
6 Vo svojej správe o návšteve múzea z 2. mája 1875 Pulszký uviedol výpočet vystavených „najrôznejších starožitností“ a múzeum ozna- 
    čil za vzorné. Do jeho zbierok venoval šálku s podšálkou zdobenú viničným dekorom, stupavskú fajansovú prácu zo začiatku 19. sto-  
  ročia (evid. č. U-184/1,2).
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Niektoré informácie možno čerpať aj z maďarského odborného časopisu Archaeológiai Értesítő, vydáva-
ného v Budapešti nepretržite od roku 1868. Popri textoch kustóda múzea J. Könyökiho, kde sa spomínajú 
jednotlivé zbierkové predmety múzea, v tomto časopise sporadicky nachádzame aj niektoré podrobnejšie 
informácie o múzeu, pridelených štátnych dotáciách, či údaje štatistického charakteru.7

     Je treba uviesť, že identifikácia predmetov nadobudnutých pred rokom 1918 je často veľmi zložitá. 
Dôvodov je niekoľko: predmety prešli odvtedy viacnásobným prečíslovaním, staré evidenčné čísla sa        
na nich zväčša nezachovali, pôvodná evidencia je zachovaná len torzovito, v neskorších rokoch prišlo k de-  
leniu fondov medzi múzeum a mestský archív (neskôr Archív mesta Bratislavy, ďalej AMB), od roku 1959 
väčšina výtvarnej zbierky prešla do novo založenej Mestskej galérie (dnes Galéria mesta Bratislavy, ďalej 
GMB). Negatívnu úlohu zohralo aj viacnásobné sťahovanie, živelné pohromy, ktoré postihovali depozitá-    
re,re, či pravdepodobné straty počas dvoch svetových vojen. Dôsledné porovnanie starých inventárov so sú-  
časnou evidenciou nikdy neprebehlo a aj dnes môže ešte prísť k „objavom“ predmetov. 

Profilácia múzea a jeho pomenovanie 

V čase vzniku mestského múzea v roku 1868 v Prešporku už existovalo Prírodovedné múzeum, ktoré ešte 
v roku 1856 založil Prírodovedný spolok (Verein für Naturkunde zu Pressburg), od roku 1869 vzhľadom 
na prevahu členov lekárskej sekcie premenovaný na Lekársko-prírodovedný spolok (Verein für Natur 
und Heilkunde zu Pressburg). Na rozdiel od neho novozaložené múzeum malo mať historický charakter.8  
V dobových prameňoch sa môžeme stretnúť s rôznymi podobami jeho pomenovania. Spočiatku sa častej-
šie označuje ako mestské archeologické múzeum (städtisches archäologisches Museum), čo však presne 
nevystihuje postupne sa vytvárajúci profil jeho zbierok. Neskôr sa stretávame s už vhodnejším označením 
Mestské historické múzeum (Mestské historické múzeum (städtisches historisches Museum).9

    Na pôvodných tlačených papierových štítkoch, sporadicky zachovaných na niektorých zbierkových 
predmetoch, býva nápis POZSONYI VÁROSI MÚZEUM (teda Prešporské mestské múzeum) a mestský 
znak. Tento zaužívaný názov nachádzame aj na rukopisných papierových štítkoch, či na rukou prevede-  
ných nápisoch, vyskytujúcich sa napr. na niektorých keramických predmetoch.

____________________

7 Napr.: Archaeológiai Értesítő, 1896, s. 445 alebo 1903, s. 92-95.
8 Myšlienkou založenia archeologického múzea sa v polovici 19. storočia podrobnejšie zaoberal najmä hlavný mestský lekár a zaklada- 
  teľ mestskej reálky Dr. Gottfried Mayer (1800–1867), ktorý preň vypracoval podrobný plán.
9 V odpovedi na list Hlavného inšpektorátu pre múzeá a knižnice, predstavujúci ideu založiť v Prešporku popri už existujúcom mest- 
  skom múzeu aj „všeobecné múzeum“, vtedajší kustód A. Helmár potvrdil snahu o regionálne orientovanú kultúrno-historickú profi-   
    láciu zbierok múzea a bránil sa ich „zovšeobecneniu“. Die Zukunft des Pressburger Museums. In: Presburger Zeitung, Nr. 58, Mor-  
  genblatt, 28. 2. 1903, s. 1-2.
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Zdroje akvizícií 

Prešporok bol mestom s bohatými zberateľskými tradíciami, predovšetkým v oblasti umeleckých zbierok. 
Na ich počiatku stojí rozsiahla zbierka svetovej grafiky, ktorú v druhej polovici 18. storočia na prešpor-  
skom hrade vlastnil uhorský miestodržiteľ Albert, knieža sasko-tešínske. Po jeho presťahovaní do Viedne 
sa v roku 1794 stala základom svetoznámej Albertiny.
          V 18. a 19. storočí sa zberateľstvu v meste venovali aj viaceré šľachtické rodiny (napr. Pálffyovci a Nyá-  
ryovci). Niektoré vzácne umelecko-remeselné predmety zo šľachtických zbierok sa verejnosti prezentova-  
li na veľkej výstave zameranej na priemysel, remeslá aj umenie, ktorá sa konala na sklonku leta 1865            
v Grassalkovichovom paláci. Do zbierok múzea sa však z exponátov tejto výstavy dostal iba malý zlomok10  
a ďalšie osudy väčšiny výnimočných artefaktov nie sú známe.
        Z prešporských meštianskych umeleckých zbierok boli známe Hübnerova, Ederova, Lanfranconiho, 
Stampfelova, Scherzova a ďalšie.11 Paradoxne, ani jedna z týchto zbierok sa ale nestala základom zbierok 
novozaloženého múzea.
    Tie sa začali vytvárať z týchto troch hlavných zdrojov: od rôznych významných osobností lokálneho aj 
nadregionálneho významu, od mesta Prešporok, resp. jeho zariadení a tiež od miestnych cechov                      
a spolkov.
        Kategóriu jednotlivcov, ktorí prevažne svojimi darmi prispeli k vytváraniu zbierok múzea, môžeme 
podľa ich spoločenského statusu (sociálneho postavenia), či profesie rozdeliť do niekoľkých skupín.             
V prevažnej miere išlo o prešporských mešťanov. Nájdeme medzi nimi obchodníkov, remeselníkov, 
príslušníkov inteligencie, ale tiež predstaviteľov mestskej honorácie. Medzi zaznamenanými darcami sa 
dajú identifikovať mená viacerých známych osobností: napr. pán Schöllnast, asi totožný s presláveným 
výrobcom prevažne dychových hudobných nástrojov Johannom Schöllnastom (1810–1882), profesor 
evanjelického lýcea Emmanuel Wilhelm Schimko (Simko) (1791–1875),12 predseda Okrášľovacieho 
spolkuspolku Josef von Záborszky, magistrátny radca Gratzl, mešťanosta Moric Gottl, staviteľ Karl Feigler, le-  
kárnik Rudolf Soltz, inžinier Enea Grazioso Lanfranconi (1850–1895), obchodník Anton von Jurenak,13    
či medovnikári Franz Eder a Karl, resp. Johann Levius.    

____________________

10 FRANCOVÁ, Zuzana: Bratislavská výstava v roku 1865 a zbierky Mestského múzea. In: Zborník Mestského múzea Bratislava XII.      
   Bratislava: Mestské múzeum v Bratislave, 2000, s. 111-131.
   Medzi vystavovateľmi boli napr. grófi Štefan Pálffy, Anton a Pavol Esterházy, František a Leopold Zichyovci, grófka Apponyiová, ba-
   rónka Jeszenáková, ale aj Josef v. Scherz alebo veľkoobchodník s vínom Jakob Palugyay.
11 GRAJCIAROVÁ, Želmíra: Expozícia Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Mir-
   bachov palác.   bachov palác. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2001, s. 5.
12 E. W. Schimko bol bratom viedenského univerzitného profesora Dr. Daniela Friedricha Schimka (1796– 1867), ktorý svoju zbierku     
   numizmatiky a starožitností venoval prešporskému evanjelickému lýceu. 
   OBUCHOVÁ, Viera – HOLČÍK, Štefan: Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava: Albert Marenčin, Vydavateľstvo PT, 2006, s. 226, č. 255.
   Meno E. W. Schimka sa spomína napr. v súvislosti s darom habánskeho taniera z roku 1675, krabičky so 48 mincami a šľachtického   
   diplomu rodiny Gruebmüllner. Pressburger Zeitung, Nr. 27, 4. 2. 1869, s. 2.
1313 Pressburger Zeitung, Nr. 27, 4. 2. 1869, s. 2; Nr. 36, 15. 2. 1869, s. 3; Nr. 82, 12. 4. 1869, s. 3; Nr. 108, 13. 5. 1869, s. 3; Nr. 284,                 
   13. 12. 1869, s. 2. Ďalšie mená sú uvedené v inventároch múzea.
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Viaceré predmety rôzneho charakteru (plastiku egyptského božstva, odliatok rímskej gemy, dve bronzové 
sekerky a kosák, hlinený kahanec, či dózičku wedgewood) múzeu venoval známy obchodník, člen viace-   
rých mestských spolkov Josef Engelbert von Scherz (1811–pred 1880?),14 člen Prešporského spolku na re-   
konštrukciu Dómu sv. Martina a v roku 1866 zrejme spoludonátor vitráže pre tento chrám. Jeho meno je 
v múzejnom inventári uvedené aj pri štyroch sklomaľbách – vitrážach z okien presbytéria Dómu, datova-   
ných rokom 1667.15

          Bližšiu pozornosť treba venovať jednému zo zakladateľov a prvému kustódovi múzea profesorovi Jose-  
fovi Könyökimu (vl. menom Ellenbogen) (1829–1900). Posledných skoro 40 rokov svojho života prežil       
v Prešporku, kde v rokoch 1861–1897 pôsobil ako profesor kreslenia a geometrie na mestskej vyššej reálke 
(neskoršia Štátna stredná škola). Funkciu kustóda múzea zastával v rokoch 1868–1900. Jeho zbierky 
obohatil najmä archeologickým materiálom a niektoré ďalšie predmety múzeum získalo z jeho pozosta-  
losti. Spolu sa doteraz podarilo identifikovať 53 ks predmetov spojených s Könyökiho menom. Ide najmä 
o o úlomky hlinených džbánov, kahance z rímskej doby, či fragmenty keramických kachlíc. Pochádzajú          
z rôznych lokalít, jednak z územia dnešného Slovenska, z Liptovskej, Hontianskej a Komárňanskej župy,16  
ale napr. aj z rakúskeho Petronellu. Od J. Könyökiho múzeum získalo aj maľovanú štvorbokú sklenú 
ľudovú fľašu z roku 1822, od jeho manželky Idy dvojitú sklenú nádobu na olej a ocot z 19. storočia.
     Čestným kustódom múzea (ad honoris) bol Štefan von Rakovszky / Rakovský (1832–1891) – veľkostat-  
kár, historik, člen mestského zastupiteľstva a funkcionár miestnych spolkov. Bol autorom viacerých od-   
borných prác (napr. o Starej radnici a o mestskej rade z roku 1872) a početných historických a umelecko-  
historických článkov, najmä o stredovekej kultúre v Prešporku. Skatalogizoval stredoveké pamiatky 
mesta a múzea, spolupracoval tiež pri reštaurovaní Dómu sv. Martina. Pripisujú sa mu zásluhy na získaní 
vzácnej gotickej lampy z mrožích klov, so vsadenou jantárovou soškou (okolo 1400), pochádzajúcej z po-
zostalostizostalosti českej kráľovnej Žofie.17 Rakovského meno sa nachádza už medzi záznamai o prvých daroch    

____________________

14 Josef Scherz bol synom zakladateľa známej obchodníckej rodiny, obchodníka Filipa Scherza, ktorý po povýšení do šľachtického stavu 
   v roku 1825 získal predikát de Vaszója.
15 V najstaršom inventári sú uvedené len tri vitráže, a to pod poradovými číslami 594-596.
   CÓNOVÁ, Ilona – GAJDOŠOVÁ, Ingrid – LACKOVÁ, Desana: Vitráže na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej repub- 
   liky, Slovart, 2006, s. 75-77.
1616 Pressburger Zeitung, 13. 12. 1869 na s. 2 uvádza podrobný súpis predmetov od prof. J. Könyökiho, v ktorom sa o. i. spomína: 6 frag- 
   mentov rímskej terry sigillaty, 3 rímske džbány, 1 rímska fľaška na balzamovanie, 1 rímska sklená nádobka na slzy, 4 rímske hlinené 
   lampičky, ale tiež 10 úlomkov kachľovej pece zo zámku Márie v. Báthory v Čachticiach (Csejthe) alebo maľovaná uhorská fľaša na víno.
17 O tomto špičkovom zbierkovom predmete múzea existuje rozsiahla literatúra. Výberovo: BURAN, Dušan (ed.): Gotika (Dejiny slo- 
   venského výtvarného umenia). Bratislava: Slovenská národná galéria & Slovart, 2003, č. kat. 7.4., s. 806-807, obr. 151 (katalógové 
   heslo: Evelin Wetter); DRAKE BOEHM, Barbara - FAJT, Jiří (ed.): Prague. The Crown of Bohemia 1347-1437. New York: The Metro-   heslo: Evelin Wetter); DRAKE BOEHM, Barbara - FAJT, Jiří (ed.): Prague. The Crown of Bohemia 1347-1437. New York: The Metro-
   politan Museum of Art, Yale University Press, New Haven and London, 2005 (katalóg výstavy), č. kat. 143, s. 304-305 (katalógové 
   heslo: Dušan Buran). TAKÁCS, Imre (ed.): Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 
   1387-1437. Budapest – Luxemburg: Druck Philipp von Zabern Mainz, 2006 (katalóg výstavy, č. kat. 4.88, s. 375-376, foto (katalógo- 
  vé heslo: Evelin Wetter); naposledy: RIEPERTINGER, Rainhard – BROCKHOFF, Evamaria – EIBER, Ludwig – LIPPOLD, Ste-     
      phan – WOLF, Peter: Bayern - Böhmen. Bavorsko - Čechy. 1500 Jahre Nachbarschaft. Augsburg: Haus der bayerischen Geschichte, 
   2007, s. 76-78, č. kat. 1.2 (katalógové heslo: Zuzana Francová).
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Výkaz o počte zbierok
múzea v roku 1869
(zo zbierok MMB, foto: Z. Francová)

A múzeum gyűjteményének
összeírása 1869-ből
(a PVM gyűjteményéből,
fotó: Z. Francová)

múzea, a to pri akvizícii 28 votívnych obrazov z Dómu sv. Marti-
na zo 17.–18. storočia (dnes sú súčasťou zbierok Galérie mesta 
Bratislavy).18 Literatúra uvádza, že múzeum získalo jeho zbierku 
zbraní, kníh, knižných väzieb a kovaní. V súčasných zbierkach je 
doteraz identifikovaných len 25 predmetov nadobudnutých        
od Š. Rakovského. Nachádza sa medzi nimi napr. kobaltovou 
maľbou zdobená habánska miska na holenie z obdobia okolo 
polovicepolovice 17. storočia, maľovaný fajansový korbel s cínovou mon-   
tážou, dve zeleno glazované kachlice, jedna rakúskej provenien-  
cie (hrad Mühlbach) zo 17. storočia, druhá pochádzajúca z Ban-   
skej Štiavnice, ale aj fragment maľovanej koženej väzby s figu-   
rálnym a rastlinným dekorom zo 16.-17. storočia.
     Pri zrode múzea stála aj ďalšia významná osobnosť nadregio-  
nálneho významu – mestský archivár, hudobný kritik a publicis-  
ta Johann Nepomuk Batka ml. (1845–1917). Bol známy ako 
nadšený podporovateľ umenia a neúnavný organizátor hudob-
ného a umeleckého života v Prešporku. Pôsobil vo viacerých 
spolkoch a ako člen mestskej rady sa zasadzoval za záchranu ar-  
chitektonických pamiatok.
     Už počas svojho života Batka obohatil zbierky múzea viacerý-  
mi darmi. V testamente z roku 1916 mestu odkázal svoju roz-  
siahlu pozostalosť, obsahujúcu dokumenty, písomnosti (najmä 
množstvo listov), fotografie, knihy, noty, predmety výtvarného 
umenia. Táto pozostalosť však mala veľmi pohnuté osudy a bola 
neskôr rozdelená medzi rôzne inštitúcie. Rozsiahly fond písom-
ností, najmä listov, je dnes uložený v AMB, viaceré umelecké 
dieladiela sa dostali do GMB. V múzeu sa dnes nachádza len 34 rôz-  
nych predmetov a menší súbor fotografií. Časť predmetov je žiaľ 
nezvestná.19

    Menšiu, no veľmi významnú skupinu darcov tvorili cirkevní 
hodnostári. Spomedzi nich treba na prvom mieste uviesť osob-

nosť považovanú za spoluzakladateľa múzea – teológa, zakladateľa archeológie v Uhorsku a uznáva-    
ného vedca európskeho formátu Franza Floridusa Rómera (1815–1889). V súčasnosti je od neho v múzeu 
identifikovaných len 5 ks predmetov, medzi nimi je unikátom Rómerom vlastnoručne zhotovená kartó- 

____________________

18 ŽÁRY, Juraj – BAGIN, Anton – RUSINA, Ivan – TORANOVÁ, Eva: Dóm sv. Martina v Bratislave. Bratislava: Tatran, 1990, ČB foto 
   na s. 105. 
19 TAUBEROVÁ, Alexandra: Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Hudobné 
   múzeum, 1995.  

39



nová kazeta na šitie vo vnútri s modelom väzenskej cely v Jozefove. Súčasťou zbierok boli pôvodne aj pí-  
somnosti a výtvarné diela. Rómer určite prispel aj archeologickými nálezmi, aj keď sa pri nich v inventá-  
roch jeho meno neobjavuje.20

          Na sklonku 19. storočia zbierky múzea výrazne obohatili pozostalosti dvoch osobností. V roku 1895 to 
bola pozostalosť prešporského prepošta (1889), neskoršieho titulárneho prištinského biskupa a zároveň 
popredného historika Josefa Karla Danka (1829–1895). Múzeu venoval napr. maľovanú rokokovú kávovú 
súpravu z viedenského porcelánu a niekoľko hodnotných exemplárov historického skla. Literatúra 
uvádza cenný súbor gréckych a rímskych artefaktov, pochádzajúcich z jeho študijných ciest po Európe, 
menovite dve krásne tanagry a grécke a rímske nádoby.21 Paradoxne však z celkového počtu 33 identifiko-  
vaných predmetov z jeho pozostalosti je iba šesť predmetov zaradených do archeologických zbierok.vaných predmetov z jeho pozostalosti je iba šesť predmetov zaradených do archeologických zbierok.
    V roku 1898 múzeum získalo súbor 261 predmetov z pozostalosti Ferdinanda (Nándora) Knauza           
(Knausza) (1831–1898), titulárneho ostrihomského biskupa (1890), prešporského veľkoprepošta      
(1896)  -  uznávaného historika, autora početných knižných a časopiseckých prác. Boli medzi nimi archeo-  
logické nálezy, diela výtvarného umenia (drevené plastiky, votívne obrazy), keramika, hodiny, kovania       
z knižných väzieb, prstene aj zbrane. Z tohto súboru je dnes v múzeu identifikovaných 116 kusov, medzi 
nimi napr. habánsky džbán zo Sobotišťa, datovaný rokom 1689, niekoľko kusov západoslovenskej ľudovej 
fajansy,fajansy, holíčskej keramiky (fajansy aj kameniny), dva kameninové taniere z kremnickej manufaktúry, 
dve empírové porcelánové nádoby, ako aj päť sklených pohárov a žartovná kanvička z hutnícky tvarované-  
ho bezfarebného skla. Okrem toho sa viaceré výtvarné diela nachádzajú v GMB.
    Stupavský farár a dekan, vychovávateľ v rodine grófa Alojza Károlyiho Ignác Gond-Opatril (1841–1910), 
ktorý sa venoval histórii a archeológii a bol aj nadšeným zberateľom starožitností, múzeu venoval, resp. 
odkázal predmety rôznorodého charakteru:22 archeologické nálezy - medzi nimi dve hlinené nádoby             
z mladšej rímskej doby (2.–4. storočie), ale najmä historické a umeleckoremeselné predmety (štočky           
k medirytinám, kovové spony, miniatúrny domáci oltárik, či vzácnu maľovanú koženú kazulu so štólou).23

          Zmienku si zaslúži aj mestský farár, kanonik a titulárny biskup Karol Heiller (1811– 1889), vďaka ktoré-  
mu sa do múzea dostali dva cínové štočky s textom pamätnej tabule zo základného kameňa kasárne            
na Špitálskej ulici.

____________________

20 FRANCOVÁ, Zuzana: Pamiatky na F. F. Rómera v Múzeu mesta Bratislavy. In: Pamiatky a múzeá 2009, č. 2, s. 39-44. FRANCOVÁ, 
   Zuzana: F. F. Rómer a Múzeum mesta Bratislavy. In: Zborník Múzea mesta Bratislavy XXVI. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 
   2015, s. 119-138.
21 FAUST – FUZÁK, c. d., s. 15.
22 GREGUŠ, Milan: Ignác Gond-Opatril. In: Múzeum 2004, č. 3, s. 16-19.
2323 Pressburger Zeitung Nr. 21, 13.5.1911, s. 2 - správa kustóda múzea J. Albrechta za rok 1910.
   V texte je spomenutý „legát“ v počte 29 ks, ktorý síce nemá žiaden vzťah k Prešporku, ale autor správy sa menovite zmienil o obraze   
   Ecce Homo od neznámeho majstra z konca 17. storočia, štyroch sklomaľbách nitrianskej proveniencie z 18. storočia, aj o rôznych do- 
   kumentoch, medzi nimi o listine kráľa Žigmunda z roku 1412. V zbierkach múzea dnes vieme identifikovať 28 predmetov od I. Gon- 
   da, medzi nimi sú najmä dary, získané azda aj pred rokom 1910.
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O obohatenie zbierok múzea sa výrazne zaslúžili aj dve významné osobnosti z oblasti výtvarného umenia. 
Prešporský rodák, sochár a profesor na viedenskej Akadémii Viktor Tilgner (1844–1896) v roku 1883 
svojmu rodnému mestu venoval kolekciu 21 svojich sochárskych diel (z múzea prešli do Galérie mesta 
Bratislavy).24  Stalo sa tak pri príležitosti výstavy konanej v prospech postavenia pomníka J. N. Hummela.
          V roku 1903 prešporský maliar, pedagóg a jeden zo zakladateľov a dlhoročný funkcionár Prešporského 
umeleckého spolku (Pressburger Kunstverein) Eduard Majsch (1841–1904) múzeu odkázal 206 predme-    
tov zo svojho majetku s podmienkou, že zostanú doživotne v jeho ateliéri. Paradoxne to neboli výtvarné 
diela, ale súčasti vybavenia interiéru ako najmä militárie, hudobné nástroje, keramika, sklo alebo dva 
hviezdne glóbusy. Viaceré predmety sú zachytené na jeho obrazoch so starožitníckou tematikou, resp.      
na zátišiach.25 Okrem fajansových džbánov pozostalosť obsahuje hlavne hrnčiarske práce: zeleno glazo-  
vanúvanú čutoru s reliéfnym dekorom, zhotovenú v roku 1870, džbány – tzv. hrkáče z 19. storočia, ale aj 
drobné hlinené flakóniky alebo nádobky na zachytávanie sĺz a olejový kahanec, pochádzajúce z rímskeho 
obdobia.
     Príslušníci šľachty sa medzi darcami v inventároch vyskytujú pomerne málo. V prvých rokoch po zalo-  
žení múzea mu bližšie neurčená grófka Eszterházy venovala niekoľko drobných predmetov pochádzajú-  
cich z Egypta, resp. Núbie (6 kusov je identifikovaných v tzv. zbierke všeobecnej etnografie). V období 
rokov 1880–1885 múzeum darom od grófa Franza Gorseya získalo súbor 25 predmetov – archeologic-  
kých nálezov z lokality Szöny (Brigetio), obsahujúci keramické nádobky, fragmenty tehál a kostené ihlice.
          Z dedičstva po barónovi Rösslerovi,26 konzulovi v Sarajeve, v roku 1886 múzeum nadobudlo 127 kusov 
predmetov orientálneho pôvodu, najmä zbraní, ktoré darovala jeho manželka. Z tohto súboru je dnes 
identifikovateľných 51 predmetov. Okrem zbraní obsahuje aj ozdoby na konský postroj, dva hudobné ná-
stroje a dve písacie súpravy.
    Pri jednotlivých predmetoch sa objavujú aj mená grófa Berényiho (celestiálny glóbus z roku 1730), grófa 
Georga Apponyiho (obraz s výjavom Korunovácie Márie Terézie) alebo grófa Štefana Pálffyho, ktorý sa 
uvádza ako darca štyroch habánskych dlaždíc s iluzívnou výzdobou, pochádzajúcich z hradu Červený 
Kameň.    

____________________

24 GRAJCIAROVÁ, Želmíra: Sochár Viktor Tilgner (1844–1896). 100 rokov daru autora rodnému mestu. Katalóg výstavy. Bratislava: 
   Galéria mesta Bratislavy, 1983 
25 FRANCOVÁ, Zuzana: Pozostalosť bratislavského maliara Eduarda Majscha. In: Zborník Mestského múzea Bratislava XIII. Bratisla-
   va: Mestské múzeum v Bratislave, 2001, s. 63-92 (zoznam predmetov na s. 83- 86). V súčasnosti už počet identifikovaných predme- 
   tov z Majschovej pozostalosti vzrástol na 90 kusov.
26 26 Jeho celé meno ani bližšie biografické údaje sa doteraz nepodarilo zistiť. V dobových prešporských adresároch sa vyskytuje meno ba-
   rónky  Terézie  Rösslerovej, ale nie  je jasné, či išlo o jeho  príbuznú. Podľa  M. Győrika (1918, s. 144) sa akvizícia realizovala vďaka         
   príhovoru vtedajšieho prešporského mešťanostu Karla Mergla a hlavného mestského notára Aurela von Andrássy a celková hodnota 
   súboru bola vyčíslená na 2 374 korún.
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V literatúre sa traduje, že vďaka tajnému radcovi, bývalému ministrovi obchodu a neskôr županovi Preš-  
porskej stolice grófovi Josefovi Zichymu sa do zbierok dostali pamiatky mimoeurópskych kultúr – 74 sta-  
roegyptských a čínskych predmetov.27 V inventároch sa však jeho meno neobjavuje a pri predmetoch mi-  
moeurópskej proveniencie sú doložené mená iných posledných majiteľov, príp. údaje o posledných maji-  
teľoch chýbajú.

Mesto, resp. mestské zariadenia 

HneďHneď v prvých rokoch po svojom založení (1868 – 1871) múzeum získalo viaceré predmety priamo             
od mesta Prešporok. Na prvom mieste treba uviesť mestský archív a mestskú učtáreň (Stadtbuchhal-  
tung).
        Z mestského archívu múzeum získalo kolekciu medených obilných meríc zo 16.–19. storočia (vrátane 
troch najstarších exemplárov z roku 1551), drevené objemové miery používané na múku alebo strukoviny 
a tiež niekoľko mosadzných, medených a cínových mier objemu. Tieto miery sa prestali používať po zave-  
dení metrickej sústavy v roku 1876.28 Ďalšími významnými akvizíciami pred rokom 1880 bol slávnostný 
paloš prešporského richtára Blasiusa (Blažeja) Behama, zhotovený 1. augusta 1550 a slávnostné richtár-  
ske žezlo z pozláteného striebra, ktoré patrilo richtárovi Casparovi Lichtenbergerovi a zhotovil ho miestny 
zlatníkzlatník Jacob Steiger v roku 1584. Okrem toho archív múzeu odovzdal napr. aj dve palice na vyberanie de-  
siatkov z vína, datované rokmi 1830 a 1840, obojstranne maľovanú mestskú trhovú zástavku z roku 1845, 
kovovú pokladničku na milodary chudobným, halapartne mestských strážnikov a niekoľko mestských pe-  
čatidiel a pečatí.
    Medzi mestskými zariadeniami sa vyskytuje ešte mestský lazaret, z ktorého múzeum v 70. rokoch 19. 
storočia získalo štyri maľované zástavy.
    V 70. rokoch 19. storočia sa do múzea dostali aj niektoré pamiatky súvisiace s mestským súdnictvom. 
Patril k nim napr. drevený valec pobitý železnými klincami, pochádzajúci z bývalej mučiarne v radničnej 
pivnici. Zásluhy o túto akvizíciu sa pripisujú poslednému prešporskému katovi Spindlerovi, resp. mest-  
skému radcovi a policajnému kapitánovi Franzovi (Františkovi) Mottkó de Mottkó-Szent Kereszt 
(1800–1891).29 

____________________

27 Gróf Josef Zichy z Voderad bol vášnivým cestovateľom. V rokoch 1875 – 1876 podnikol cestu do východnej Ázie, počas ktorej si písal 
   denník. Podľa múzejného výkazu z roku 1890 (spomína sa v ňom dar zbraní), aj staršej literatúry daroval múzeu 72 kusov. Archaeo- 
   lógiai Értesítő, 1896, s. 445. Győrik a po ňom aj Faust a Fuzák uvádzajú 74 ks predmetov.
28 V literatúre sa uvádza, že prešporský magistrát múzeu odovzdal všetky závažia a miery z metrologického úradu. GYŐRIG, c. d., 1918, 
   s. 143; resp. 2012, s. 179. Spisovňa Múzea mesta Bratislavy (ďalej MMB), fond Písomnosti Okrášľovacieho spolku mesta Bratislavy – 
      zakladateľ Mestského múzea v Bratislave. FOND I. Roky: 1868–1911, kartón 1. Na zozname odovzdaných závaží a mier z 11. mája      
   1876 je podpis mestského inžiniera Antona Sendleina.
29 FAUST – FUZÁK, 1968, c. d. s.14. V starom inventári sa meno Spindler uvádza pri predmetoch zapísaných pod poradovými číslami  
    568-574.
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Cechy 

Prvé cechové pamiatky múzeum získalo už v roku 1871, resp. 1872. Bol to honosný veľký bohato maľovaný 
džbán povrazníkov s cínovým príklopom datovaný rokom 171830 a ozdobný hrebeň – majstrovská práca 
posledného cechmajstra prešporského hrebenárskeho cechu Jacoba Petnekyho.
          V období rušenia cechov (1872) sa múzeum prostredníctvom tlačeného obežníka obrátilo na miestne 
cechy s výzvou, aby už nepotrebné predmety zo svojej minulej činnosti (truhlice, pokály, pečatidlá, písom-  
né dokumenty) odovzdali do múzea, a to aj za podmienky ponechania si vlastníckeho práva.31

          Cechové pamiatky „prijaté do úschovy“, menovite truhlice, skrine, zástavy a poháre (čaše) v celkovom 
počte 124 kusov, sa spomínajú už vo výkaze o stave zbierok z konca roku 1880. Ku koncu roka 1890, resp. 
aj 1898 sa spomínajú tri skupiny: cechové truhlice (laduly), „odznaky“ (zrejme ide o cechové znaky) a kali-  
chy, krčahy, pokály (54 + 36 + 36 kusov). Zrejme išlo o dlhodobý deponát; väčšina cechových pamiatok 
bola do zbierkového fondu zaevidovaná až v roku 1904.32

     Šesť zástav bolo podľa inventárov „odovzdaných k úschove z depozitu chrámu sv. Martina“.

Spolky 

HociHoci v Prešporku pôsobilo veľké množstvo spolkov, akvizície máme doložené len od niekoľkých z nich.   
Na prvom mieste musíme uviesť spolok strelcov (Schützenverein), od ktorého múzeum v roku 1904 zís-  
kalo darom vzácny súbor 217 prevažne na dreve maľovaných streleckých terčov z obdobia rokov 
1791–1912.33 Okrem nich spolok múzeu venoval aj delá mestskej stráže, či niektoré ďalšie historicky cenné 
predmety.
          Z ďalších spolkov treba uviesť Cirkevný umelecký spolok (Kirchenmusikverein). Z tohto zdroja pochá-  
dzajú dva hudobné nástroje prešporskej proveniencie – trúbka a lesný roh od výrobcu E. Lausmanna 
Pressburg, datovaný rokom 1828.
    Doložené máme tiež akvizície od Spolku katolíckych mládencov v roku 1905 (vyrezávané a datované 
hoblíky) a od Spolku priateľov medailí (Éremkedvelő egyesület).

____________________

30 Pressburger Zeitung, Nr. 273, 28. 11. 1871, s. 2-3. Súčasné evid. č. džbánu je F1-229.
31 AMB, fond cechy, spisy cechu obuvníkov – 40 Ce 5/99-223, kartón 36.
   Obežník je datovaný 7. mája 1872, podpísaný je na ňom predseda múzejného výboru mešťanosta H. Justi a kustód J. Könyöki. Prvé    
   cechové truhlice sa do zbierok dostali pravdepodobne už v roku 1872.
32 FAUST – FUZÁK, 1968, s. 39. Hromadný zápis v inventári obsahuje 63 cechových predmetov, z toho 46 truhlíc a 8-9 cechových 
    znakov.    znakov.
33 Rakúsko-uhorský inventár múzea, staré č. 3510. Terče boli pred odovzdaním do múzea v opatere Karola Palugyaya. Časť terčov bola 
    vo fragmentárnom stave, po odpísaní úbytkov je ich súčasný počet 189 kusov.
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Reliéf - Castor a Pollux, bronz, rímska doba,
2.-4. stor. (AD-202) - získaný v roku 1890
zo zbierky Lemberger
(zo zbierok MMB, foto: Ľudmila Mišurová)

Dombormű - Castor és Pollux, római kor,
2.-4. sz. (AD-202) - megszerezve a Lemberger
gyűjteményből 1890-ben (a PVM gyűjtemé-
nyéből, fotó: Ľudmila Mišurová)

Spôsoby nadobúdania zbierok

Novo založené múzeum začalo spočiatku budovať 
svoje zbierky predovšetkým z darov a odkazov, resp. 
pozostalostí prevažne miestnych občanov.
          Významnú časť akvizícií tvorili predmety nadobud-  
nuté „odovzdaním“ od mesta, teda podľa dnešnej od-  
bornej terminológie získané prevodom. V prípade ce-  
chových pamiatok môžeme hovoriť o dlhodobých de-
ponátoch – predmety ešte spočiatku formálne patrili 
cechom, v múzeu boli len dlhodobo uložené. Vo vý-  
kazoch o stave zbierok sa uvádzali separátne a k ich za-  
evidovaniu prišlo zväčša až začiatkom 20. storočia.evidovaniu prišlo zväčša až začiatkom 20. storočia.
  Za deponát možno pravdepodobne považovať aj 
súbor predmetov, ktoré múzeu zveril do úschovy 
Župný archeologický spolok,34 nie je však jasné, či sa 
tieto nakoniec dostali do jeho zbierok.

Kúpy

Napriek veľmi obmedzeným finančným prostriedkom 
sa prakticky od začiatku objavovali aj kúpy predmetov. 
Pravdepodobne prvá kúpa keramiky do zbierok múzea 
sa realizovala už v roku 1869. Ide o súbor čiernych       
reliéfne zdobených empírových kameninových výrob-
kov  z moravskej manufaktúry vo Vranove nad Dyjí, 

vyrobených podľa vzoru prác známeho anglického keramikára Josiaha Wedgwooda (1730–1795).35

     Z roku 1870 sa zachoval účet na sumu 40 florénov a 66 grajciarov, obsahujúci o. i. záznam o kúpe 14 ks 
rímskych bronzov, 6 kameninových výrobkov typu wedgewood z Vranova nad Dyjí alebo šable z bitky      
pri Lamači v roku 1866.36

VV prvých dvoch desaťročiach 20. storočia, najmä okolo roku 1910, sa popri kúpach od jednotlivcov častej-
šie vyskytujú aj kúpy z miestnych obchodov so starožitnosťami (najmä výtvarné umenie, keramika                
a sklo).

____________________

34 GYŐRIG, 1918, s. 148.
35 Spisovňa MMB, f. Písomnosti Okrášľovacieho spolku..., kartón 1 – 1868-1911, Ausweis über den Stand des stadt. archaol. Museums 
   pro 1869. FRANCOVÁ, 2011, c. d., s. 147.
36 Spisovňa MMB, f. Písomnosti Okrášľovacieho spolku..., kartón 1 – spisy z roku 1870.
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V roku 1908 múzeum od starožitníckej firmy Štefana Baumanna na Suchom Mýte 537  zakúpilo dva malé 
drevené modely či zmenšeniny sôch kľačiacich anjelov pre hlavný oltár Dómu sv. Martina od G. R. Don-  
nera. Na jeseň 1898 máme doloženú väčšiu akvizíciu grafík a tlačí od firmy bratov Schwarzovcov (Gebrü-
der Schwarz. Buchhandlung und Antiquariat, Venturgasse 9).38 Múzeum nakupovalo aj u starožitníka 
Salamona Schwarza na Suchom Mýte 16 – v roku 1911 takto nadobudlo dva kameninové taniere z manu- 
faktúry vo Vranove nad Dyjí, zdobené tlačeným motívom bratislavského hradu a sklenú nádobu v tvare 
čižmy s gravírovaným dátumom poslednej korunovácie konanej v meste (Ferdinand V. v roku 1830).39  
VäčšíVäčší počet predmetov múzeum v rokoch 1910 – 1913 zakúpilo v starožitníckom obchode Karla Fellnera, 
ktorý sa nachádzal na Michalskej 10. Išlo jednak o západoslovenskú ľudovú fajansu, najmä stupavské 
džbány na svätenú vodu, ale aj o ďalšie kameninové výrobky z Vranova nad Dyjí a holíčsku keramiku, 
hlavne fajansu. Z rovnakého zdroja pochádza tiež stolový kladivkový klavír domácej proveniencie,              
na plechu maľovaný vývesný štít obchodu Fortuna, cínová misa garbiarskeho majstra s vročením 1696, 
pečatidlo tokárov z roku 1649 alebo pečatný prsteň cechu mäsiarov.
     V roku 1910 máme doloženú kúpu výtvarných diel na aukcii akvizície na aukcii zbierky Nikolausa von 
Szemere (akvizícia bola možná vďaka podpore municipálneho výboru).
     Múzeum  spočiatku finančne podporoval Okrášľovací spolok. V literatúre sa uvádza, že J. Könyöki už     
v roku 1868 pre múzeum požadoval sumu 300 korún, pričom spolkový výbor odhlasoval len 100 korún.   
V nasledujúcom roku však už požadovanú sumu 300 korún (vo vtedajšej mene to bolo 150 florénov) 
schválil a tento príspevok potom múzeum dostávalo celých ďalších 20 rokov, až do roku 1888. V roku 
1889 uvedenú sumu vyplatil múzeu už mestský magistrát zo svojho rozpočtu.
     K významnej zmene prišlo v roku 1889, kedy sa múzeum dostalo pod odborný dohľad Krajinského in     K významnej zmene prišlo v roku 1889, kedy sa múzeum dostalo pod odborný dohľad Krajinského in-
špektorátu múzeí a knižníc v Budapešti. Odvtedy začalo dostávať pravidelnú ročnú štátnu podporu. Pre 
nákup historických zbierok bola údajne určená štátna podpora vo výške 7500 korún a pre nákup umelec-  
kopriemyselných a národopisných zbierok vo výške po 2000 korún.40  V archívnom materiáli sa ale zacho-  
val dokument o pridelení štátnej podpory v roku 1898, ktorý uvádza sumu 300 forintov napriek tomu, že 
v platnosti už bola korunová mena.41

     V rokoch 1916 aj 1917 múzeum od štátu dostalo podporu 3000 korún vtedajšej meny, z toho suma 2000 
korún bola určená na tzv. starožitnosti (régiségtár) - teda historické a umeleckohistorické zbierky a 1000 
korún na národopisnú zbierku. Tento príspevok nebol použitý v plnej výške, nakoľko múzeum si stanovilo 
za cieľ založiť muzeálnu základinu, z ktorej plánovalo okrem nákupov hradiť napr. aj výdavky na archeolo-  
gický výskum (vykopávky).42

____________________

37 Pravdepodobne totožný s hodinárom Štefanom Baumannom, doloženým v poslednom desaťročí 19. storočia na rovnakej adrese.        
    Od Baumanna múzeum získalo aj niekoľko kusov keramiky, o. i. dva taniere z holíčskej fajansy. (U-123, 595 a 813).
38 Spisovňa MMB, f. Písomnosti Okrášľovacieho spolku..., kartón 1.
39 Evid. č. U-574 a U-890, U-1161.
40 FAUST – FUZÁK, 1968, c. d., s. 16.
4141 Spisovňa MMB, f. Písomnosti Okrášľovacieho spolku..., kartón 1, rok 1898.
42 Spisovňa MMB, f. Písomnosti Okrášľovacieho spolku..., kartón 2. Roky: 1911– 1936 Správa kustóda J. Csákósa za rok 1916 a 1917          
   (v maďarčine). Tiež: Feuilleton Das Stadtmuseum im Jahre 1917. Im Auftrage des Kustos verfasst vom Hilfskustos Josef Csákós.          
    In: Pressburger Zeitung, Nr. 44, 14. 2. 1918, s. 3 (1. časť) a Pressburger Zeitung, Nr. 45, 15. 2. 1918, s. 2 (2. časť).
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V tomto období sa v Uhorsku pripravovala rozsiahla reforma múzeí, ktorá mala priniesť výraznejšiu 
štátnu finančnú podporu verejných zbierok v mestách s vysokými školami.
     Podľa zápisníc Okrášľovací spolok za obdobie 50 rokov (1868–1918) na múzeum celkovo poskytol       
najmenej 20 000 korún vtedajšej meny. Do roku 1912 múzeum na nákup zbierkových predmetov vynalo-  
žilo sumu 228 175 korún.43

Štátne depozity

VV roku 1902 uhorské Ministerstvo náboženstva a školstvava ako štátny depozit múzeu odovzdalo 16 kusov 
galvanoplastických kópií významných „starých uhorských“ zlatníckych prác.44 Medzi nimi sa nachádza aj 
súbor kópií ranostredovekých artefaktov z 10. storočia, pochádzajúcich z pokladu nájdeného v mestečku 
Nagyszentmiklós (dnes Sânnicolau Mare v Rumunsku).45 Originály týchto predmetov sú dnes vystavené   
v Umeleckohistorickom múzeu vo Viedni a v Národnom historickom múzeu v Sofii. Okrem toho sa 
dodo zbierok múzea dostala napr. aj kópia striebornej kadidelnice a aspergilu z roku 1496, uložených v ka-   
tedrále v Zagrebe, kópia pozlátenej oltárnej kanvičky z katedrály v sedmohradskom meste Oradea z obdo-  
bia okolo roku 1500 alebo zvolávacej tabuľky brašovských zlatníkov z roku 1556, ktorej originál sa na-  
chádza  v expozícii Maďarského národného múzea (Magyar Nemzeti Múzeum).46 Osobitnú zmienku si za-  
sluhuje kópia pozláteného, do striebra rytého diptychu Uriela Majthényiho z obdobia okolo 1510, zobra-  
zujúceho výjavy Snímania Krista z kríža a Klaňania sa troch kráľov. Originálne dielo je vystavené v klenot-  
nici ostrihomskej katedrály.47

          V múzeu sa nachádza aj kópia odevnej spony – agrafy z obdobia po roku 1370, zdobenej erbovým štítom 
so znakom uhorského kráľovstva, ktorú dómskej kapitule v Aachene venoval uhorský kráľ Ľudovít Veľký 
pre tzv. uhorskú kaplnku v aachenskom Dóme.
     Spolu je v zbierkach identifikovaných 48 galvanoplastických kópií.

____________________

43 GYŐRIG, 1918, c. d., s. 142 a 144. 
44 Viaceré odliatky identických artefaktov sa nachádzajú aj v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach. Informáciu poskytla      
   kurátorka Mgr. Mária Ginelliová v roku 2012. Originály sa nachádzajú prevažne v Maďarskom národnom múzeu (Magyar Nemzeti 
   Múzeum) v Budapešti. Niektoré možno nájsť v publikáciách : KOLBA, Judit - T. NÉMETH, Annamária: Ötvösmüvek. Budapest: Cor- 
   vina Könyvkiadó, 1973; EDVI ILLÉS, Aladár: Az iparművészet könyve III. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytár- 
   sulat, 1912. Galvanoplastické odliatky ministerstvo rozposielalo rôznym múzeám a knižniciam v Uhorsku.   sulat, 1912. Galvanoplastické odliatky ministerstvo rozposielalo rôznym múzeám a knižniciam v Uhorsku.
45 Bericht und Kassa-Ausweis des Ausschusses des Städt. Verschönerungs-Vereines in Pozsony über das Jahr 1902. Pozsony: Anger-
   mayer Károly, 1903, s. 28.
46 Historical exhibition of the Hungarian National Museum. Guide 2. 11th to 17th centuries. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum,    
   2001, s. 38 a 75.
47 V starom inventári je uvedené, že diptych bol získaný ako štátny depozit podľa rozhodnutia ministerstva školstva  č. 32456 z 2. júla 
   1902, a že originál sa nachádza v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti. V rozpore s tým je informácia o tom, že predmetný dip-
   tych zo zbierok prešporského mestského múzea bol v roku 1876 prezentovaný na výstave umeleckého priemyslu v Budapešti.   tych zo zbierok prešporského mestského múzea bol v roku 1876 prezentovaný na výstave umeleckého priemyslu v Budapešti.
   Dostupné online: http://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemeny/photograph/6902 - 5.8.2016
   foto: Klösz, György (1844-1913)
   Műtárgyfotó - diptichon az 1876 évi műipari kiallításon a pozsonyi múzeumi gyűjteményéből. 
   CSÉFALVAY, Pál: Die Basilika, der Domschatz und der Burgberg zu Esztergom. Budapest: Helikon Verlag, 1992, s. 43-44.
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Ojedinelým spôsobom získania zbierok bola výmena (zámena) predmetov. V roku 1900 múzeum takto    
od šľachtica a kapitána c. k. armády Otta Reinitzera z Reinitzthalu za šesť kusov militárií získalo skupinu 
predmetov archeologického charakteru, prevažne balkánskej proveniencie.48

Typológia predmetov a druhová diferenciácia

NajpočetnejšímiNajpočetnejšími prírastkami múzea boli najprv najmä mince (delené podľa materiálu na zlaté, strieborné 
a medené), medirytiny, „staré“ dokumenty a knihy.49 Koncom roku 1871 múzeum vykazovalo spolu už 
2434 kusov predmetov, a to v nasledovnej druhovej a početnej skladbe: 1595 mincí, 25 kníh, 62 dokumen-    
tov, 112 medirytín a 640 rôznych bližšie nešpecifikovaných predmetov (diverse numerierte Gegenstän-
de).50 Zachované údaje o počte predmetov si však niekedy protirečia.51

     Vo výkaze o stave zbierok  koncom roku 1880 sa už objavuje kategória „obrazy“ (v počte 180 kusov)          
a vzrástol tiež počet „rozličných predmetov“, delených do troch skupín: predmety v držbe mesta, dary          
a kúpy.52 V roku 1890 sa vo výkaze objavuje početná kolónka „menšie predmety“ (929 kusov získaných 
darom a 1066 kúpou); zvlášť sú uvádzané predmety prevzaté od cechov, Tignerove sochárske diela, zbier-  
ka zbraní baróna Römmera (asi má byť správne Rösslera) a dar zbraní grófa Zichyho.53

          Zrejme v zhode s metodikou uplatňovanou Krajinským inšpektorátom múzeí a knižníc sa v materiáloch 
zo začiatku 20. storočia prírastky zvyčajne členili do štyroch veľkých skupín: knižnica (sem boli zaradené 
aj drobné tlače, mapy, listiny a iné rukopisy54), archeológia, resp. história,55 národopis a výtvarné ume-
nie.56 
 

    ____________________
48 O výmene rozhodli mešťanosta (starosta?) a správca múzea A. Helmár.
49 Podľa rukopisnej správy (Ausweis) kustóda datovanej 16. 1. 1870 múzeum v roku 1869 získalo spolu 1227 predmetov, z toho 762 
  mincí, 23 starých kníh, 56 starých dokumentov a 109 medirytín. Zvyšok tvorili rôzne bližšie nešpecifikované predmety: 142 kusov        
   pochádzalo z majetku mesta a 135 kusov bolo získaných darom od súkromníkov.
   Spisovňa MMB, f. Písomnosti Okrášľovacieho spolku..., kartón 1 – spisy z roku 1870. Prepis, resp. preklad tohto dokumentu uverej-      
   nili O. Faust a Ľ. Fuzák v roku 1968 (s. 35).   nili O. Faust a Ľ. Fuzák v roku 1968 (s. 35).
50 Spisovňa MMB, f. Písomnosti Okrášľovacieho spolku..., kartón 1, Ausweis über den Stand des städtischen Museums pro 1871.
51 S odvolaním sa na múzejný výkaz Győrig publikoval údaj, že v roku 1873 múzeum malo len 998 predmetov. GYŐRIG, 1918, s. 142.      
   Slovenský  preklad  (2012, s. 178) uvádza formuláciu „už  zdokumentovaných  vzácnych exponátov“, čo navodzuje domnienku, že išlo        
   o už spracované, resp. vystavené predmety.
52 Výkaz prináša sumár zbierok v roku 1879, doplnený o prírastky za rok 1880 (47 kusov).
    FAUST – FUZÁK, c. d., s. 37 (prepis a preklad archívneho dokumentu).
5353 FAUST – FUZÁK, c. d., s. 39 (prepis a preklad archívneho dokumentu).
54 V zbierkach múzea sa začiatkom 20. storočia nachádzali aj vzácne cechové písomnosti, ktoré sú dnes súčasťou archívnych fondov 
   (AMB): napr. cechové knihy mäsiarov a zlatníkov zo 16. storočia (z rokov 1549 a 1575).
55 Na bližšie vysvetlenie treba uviesť, že v maďarských textoch sa vyskytuje pojem régiség = starožitnosti zahŕňal tak prehistorické      
   zbierky, ako i stredoveké a novoveké historické predmety, teda v našom ponímaní predmety archeologického, ako aj historického       
    charakteru.
5656 Pressburger Zeitung, Nr. 23, Morgenblatt, 24. 1. 1917, s. 2-3. Das Stadtmuseum im Jahre 1916. Im Auftrage des Kustos verfasst vom 
   Hilfs-Kustos Josef Csákós. (1. časť)
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Šálka s podšálkou, fajansa, Stupava,
začiatok 19. stor. (U 184/1,2),

dar Franza Pulszkého v 70. rokoch 19. stor.
(zo zbierok MMB, foto: Ľudmila Mišurová)

Csésze és csészealj, fajansz, Stomfa,
19. század eleje (U 184/1,2),

Pulszky Ferenc ajándéka a 19. sz. 70-es éveiből,
(a PVM gyűjteményéből, fotó: Ľudmila Mišurová)

Nárast počtu predmetov viedol k potrebe stále   
podrobnejšieho členenia múzejnej zbierky, čo sú-  
viselo s už spomínaným vytvorením lístkového ka-  
talógu. Dobre to odrážajú výkazy z posledných 
rokov existencie monarchie. Napr. predmety ar-  
cheologického charakteru sa ďalej delili podľa 
doby svojho vzniku: pravek alebo prehistorické 
obdobieobdobie (niekedy osobitne doba bronzová), 
rímske starožitnosti, stredoveké a novoveké pred-  
mety; výtvarné umenie sa členilo podľa jednotli-  
vých druhov na obrazy (maľby), kresby, grafiku       
a plastiku. Ako nová kategória sa objavujú fotogra-  
fie či hudobné nástroje. Stretávame sa tiež so  sku-  
pinami: remeslá, obchod a doprava, náradie, 
„domáce„domáce hospodárstvo“, resp. „súčasti domov“ 
(sem sa zaraďovali rôzne úžitkové predmety tvo-  
riace súčasti interiéru alebo vybavenie domácnos-  
ti; sklo bývalo vyčlenené samostatne) alebo                
s pojmom predmety pietneho charakteru.57            
Do poslednej skupiny môžeme zaradiť napr. zaují-  
mavý spomienkový predmet na cisárovnú Alžbetu 
(Sissi/Sisi),(Sissi/Sisi), vytvorený z autentických súčastí jej 
odevu –  hodvábnej spodničky tzv. miléniových 
šiat a slávnostného tylového závoja, doplnených     
o čierny drevený krížik, ktorý panovníčka nosila 
pri smútočných príležitostiach.58 

____________________

57 Pressburger Zeitung, Nr. 24, Morgenblatt , 25. 1. 1917, s. 3. Das Stadtmuseum im Jahre 1916. Im Auftrage des Kustos verfasst vom    
   Hilfs-Kustos Josef Csákós. (2. časť). Autor tu medzi pietne predmety zaraďuje stuhu z pohrebného venca J. N. Hummela alebo dva
   predmety získané z pozostalosti historika Tivadara Ortvaya (1843 –1916).
58 Predmet bol získaný v rokoch 1903-1904 darom od Józsefa Mayra z Budapešti, hlavného správcu arcivojvodského majetku. Zachoval 
   sa k nemu maďarsky písaný list s podpisom bývalej dvornej dámy cisárovnej Alžbety Idy von Ferenczy (1839 Kecskemét – 1928 
   Viedeň), napísaný vo Viedni 19. novembra 1901.   Viedeň), napísaný vo Viedni 19. novembra 1901.

V období monarchie sa vytvoril základ väčšiny dnešných zbierkových fondov múzea. Do archeologickej 
zbierky sa okrem jednotlivých predmetov získaných od rôznych  darcov (zväčša bez známych nálezových 
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okolností či určenej lokality pôvodu) dostali aj väčšie súbory. Okrem už spomínaných sa treba ešte zmie-  
niť o bližšie neznámej Lembergerovej zbierke, ktorú múzeum zakúpilo okolo roku 1890.59

      Základom neskorších historických zbierok múzea sa stal jednak hodnotný súbor cechových pamiatok,60  
ako aj zbrane (militárie), historické miery a váhy a ďalšie pamiatky úzko späté s dejinami mesta. Mimo-  
riadnu historickú a v nejednom prípade aj umeleckú hodnotu má súbor maľovaných streleckých terčov, 
druhý najväčší svojho druhu na Slovensku.
        Pred rokom 1918 múzeum nadobudlo niekoľko mimoriadne vzácnych hudobných nástrojov. Patria          
k nim najmä nástroje s väzbou na hudobného skladateľa Johann Nepomuka Hummela: stolový klavír 
prešporského výrobcu Johanna Georga Klöcknera z roku 1793 a koncertné krídlo fy. P. Errard Londýn         
z roku 1830, ktoré múzeum v roku 1905 odkúpilo od Hummelových vnučiek. Z Dómu sv. Martina sa             
v roku 1900 do zbierok dostal malý prenosný barokový organ - portatív.
            K najpočetnejším súborom v múzeu patrila numizmatická zbierka, zahŕňajúca tak mince, ako aj medai-  
ly. Cieľavedomý prístup k akvizíciám sa v tejto oblasti prejavil najmä pri budovaní súboru korunovačných 
medailí alebo zbierky mincí z obdobia panovania cisára Františka Jozefa I. Zámerom kurátorov bolo tiež 
vytvorenie súboru medailí z napoleonského obdobia.
          Zbierka výtvarného umenia sa začala vytvárať už v prvých rokoch po založení múzea. Do roku 1872        
od darcov získalo 57 obrazov, 81 medirytín a 3 miniatúry.61 Významnou akvizíciou bol dar časti grafickej 
zbierky Eneu Graziosa Lanfranconiho (1850 – 1895) v roku 1888.62 V roku 1896 sa v múzeu údajne na-  
chádzalo 255 obrazov vzťahujúcich sa na mesto.63 Treba tiež pripomenúť prepojenosť múzea s Prešpor-  
ským umeleckým spolkom. Začiatkom 20. storočia boli niektoré výtvarné diela zakúpené na výstavách, 
ktoré tento spolok usporadúval.64 Pokiaľ ide o sakrálne umenie, výrazným obohatením zbierok múzea   

____________________

59 PLACHÁ, 2008, c. d., s. 43-44. Bližšiu identitu majiteľa zbierky Lembergera nepoznáme. V súvislosti s predajom archeologickej      
   zbierky G. Rátha do Budapešti v roku 1874 sa spomína meno prešporského starožitníka M. Lembergera. Rovnaké meno však uvádza 
   aj v spojitosti s iným predajom ešte v roku 1831. Vzhľadom  na veľký časový rozdiel  zrejme teda  ide o dve rôzne osoby s rovnakým      
   priezviskom. PICHLEROVÁ, Magdaléna: Odkrývanie najstarších dejín Bratislavy. Výskumy, inštitúcie a bádatelia. In: Dejiny Bratis- 
   lavy 1. Brezalauspurc na križovatke kultúr. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. (zost. Juraj Šedivý – Tatiana Štefanovičová). 
   Bratislava: Slovart, 2012, s. 524.   Bratislava: Slovart, 2012, s. 524.
   Z Lembergerovej zbierky je v súčasnosti v múzeu identifikovaných 184 kusov, najmä bronzových predmetov (spony, ihlice, náramky, 
   sekerky, kosáky), ale aj rôzne kamenné, hlinené a sklené predmety (fragmenty terry sigillaty, sklené korálky). Je medzi nimi tiež ne-    
   skorogotická mosadzná krstná misa.
60 FRANCOVÁ, Zuzana: Cechové pamiatky v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. In: FIALOVÁ, Ivana – TVRDOŇOVÁ, Daniela (ed.): 
   Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava: Slovenský národný archív, 2014,   
   s. 194-212.
6161 KARAŠINSKÁ, Nela: Vznik umelecko-historických zbierok Mestského múzea v Bratislave. 1868-1918. Diplomová práca. Bratislava: 
   Filozofická fakulta UK, 2008.
62 Zbierka obsahovala mnoho drevorytov a medirytín vzťahujúcich sa na Prešporok. FAUST – FUZÁK, c. d. 1968, s. 15. Okrem grafík 
   Lanfranconi údajne múzeu daroval aj dve historické skrine (dnes neidentifikovateľné). O Lanfranconiho grafickej zbierke bližšie:        
   VYSKUPOVÁ, Martina: Grafické diela zo zbierky Enea Graziosa Lanfranconiho v GMB. In: Zborník Múzea mesta Bratislavy, Bratis- 
   lava XXIV, 2012, s. 219-244. Archeologickú časť zbierky Lanfranconi získalo Národné múzeum v Budapešti.
63 63 Múzeum v tomto roku vykazovalo 5612 predmetov (z toho 2342 mincí, 102 kníh, 82 listín) v hodnote 50 000 forintov. 
   Archaeológiai Értesítő, 1896, s. 445. Spomína sa tu aj 187 pamiatok presunutých z dávneho majetku mesta.
64 FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Bratislavský umelecký spolok 1885-1945, Pressburger      
   Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület, Bratislava: Albert Marenčin, Vydavateľstvo PT, 2006, s.71. 

49



bola pozostalosť F. Knauza. Základom kolekcie sochárskych diel sa popri dare diel Viktora Tilgnera stali 
najmä diela z majetku J. N. Batku. Medzi prírastkami boli početnejšie zastúpené aj diela súdobých umel-  
cov (najmä sochárov Johanna Fadrusza a Aloisa Rigeleho).
      V roku 1917 zbierku obohatila pozostalosť slečny Emílie Bednarics. Zrejme išlo o príbuznú známej 
Heleny von Bednarics, ktorá so svojou anglickou priateľkou Mary Redford v 80. rokoch 19. storočia viedla 
v Prešporku veľkú domácnosť. Jej súčasťou bol známy hudobný salón, kde sa veľa muzicírovalo a diskuto-  
valo o hudbe a ktorého hosťami boli mnohí umelci, ktorí v tom čase v meste koncertovali.65 V uvedenej po-  
zostalosti boli okrem niekoľkých olejomalieb aj viaceré miniatúry – najmä portréty členov rodín   
Gschnattl a Bednarics z prvej polovice 19. storočia.
          Paralelne v múzeu vznikal tiež hodnotný súbor predmetov umeleckého remesla a priemyslu. Najpočet-
nejšie boli prírastky keramiky (najmä habánska a západoslovenská ľudová fajansa, výrobky holíčskej ma-
nufaktúry) a skla, ale do zbierok sa tiež dostali drevené vyrezávané medovnikárske formy (z miestnych 
medovnikárskych rodín Eder a Levius).
     Budovať  sa  začala  aj etnografická  zbierka  so širším  zameraním na oblasť Prešporskej  župy. Okrem 
predmetov domáceho pôvodu múzeum nadobudlo aj kolekciu predmetov mimoeurópskej proveniencie 
(Egypt, Ďaleký Východ), ktorá má skôr etnologický charakter a dnes je evidovaná ako fond tzv. všeobecnej 
etnografie.66

Od živelného zbierania k vytvoreniu koncepcie akvizičnej činnosti

UžUž rok po založení múzea (1869) jeho zbierky obsahovali okolo 1200 predmetov. Napriek tomu, že ešte 
nemôžeme hovoriť o uplatňovaní odbornejších selekčných kritérií, väčší počet nadobudnutých predmetov 
priamo súvisel s históriou mesta (objekty z kamennej, bronzovej a železnej doby, ako aj mince od rímske-  
ho obdobia po súčasnosť).67

          Múzeum  bolo spočiatku viac  pasívnym príjemcom ponúknutých predmetov. Prvý náznak cieľavedo-  
mejšieho prístupu k akvizičnej činnosti je však badateľný už v roku 1872 a súvisí so spomínaným úsilím    
o záchranu cechových pamiatok. Výber múzea si stanovil úlohu „zostaviť celkový obraz minulosti mesta, 
prebádať jeho históriu a predmety, majúce vzťah k tejto histórii, chrániť pred stratou (odlivom) a záni-  
kom.68

          Na základe analýzy skladby prírastkov môžeme konštatovať, že akvizičná činnosť za sledované polsto-   
ročné obdobie sa vyvíjala v dvoch líniách. Na jednej strane to bolo nadobúdanie predmetov s úzkou 
väzbou na mesto Prešporok, resp. jeho širšie okolie (pamiatky na remeslá, resp. - cechy, obchod, súdnic- 
         

____________________

65 LENGOVÁ, Jana: Bratislava 1860-1918. Postrehy k osobnostiam klavírneho umenia. In: Bratislava, Zborník Múzea mesta Bratisla-
   vy, zv. XXII 2010, s. 185-186.
66 O tejto zbierke bližšie: MAGDOLEN, Dušan – SLOBODNÍK, Martin. Staroegyptské a východoázijské pamiatky. In: Múzeum mesta 
   Bratislavy 1868 – 2008. 140 rokov..., s. 241-249.
67 Pressburger Zeitung, Nr. 242, 22.10.1869, s. 2.
68 68 AMB, fond cechy, spisy cechu obuvníkov – 40 Ce 5/99-223, kartón 36.
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Truhlica cechu kolárov, drevo, intarzia, dat. 1785,
(F1-317) - nadobudnutá v roku 1903

(zo zbierok MMB, foto: Marián Lukáč)

Bognárok céhének ládája, fa, intarzia, dát. 1785,
(F1-317) - megszerezve 1903-ban

(a PVM gyűjteményéből, fotó: Marián Lukáč)

tvo, spolky, výtvarné diela domácich autorov, oso-  
bitne pohľady na mesto a okolie). Na druhej strane 
sa ale najmä v rámci darov či pozostalostí osob-  
ností do fondu náhodne dostali aj predmety veľmi 
rôznorodého charakteru a proveniencie.
          Po smrti J. Könyökiho funkciu hlavného kustó-
da múzea v rokoch 1900 – 1904 vykonával stredo-
školský profesor Augustín Helmár (1847–1912), 
ktorý už predtým tri roky pracoval ako pomocný 
kustód.69 Venoval sa najmä spracovávaniu mincí    
a vytvoril už spomínaný lístkový katalóg. V čase 
keď prevzal múzeum jeho zbierky vykazovali 2866 
inventárnych čísel, čo predstavovalo 2870 kusov 
predmetov v celkovej hodnote 41 726 korún vte-  
dajšej meny. Po ukončení inventarizácie na jar 
1904 sa podľa jeho výkazu v múzeu nachádzalo 
8084 zbierkových predmetov zapísaných              
pod 3585 inventárnymi číslami, ich hodnota bola 
spolu vyčíslená sumou 146 431 korún vtedajšej 
meny.meny.70

     Helmárovým nástupcom sa stal profesor nemči-  
ny a francúzštiny na Kráľovskom katolíckom gym-  
náziu a na štátnej reálke (od roku 1895 jej riaditeľ 
a od roku 1911 hlavný riaditeľ vyšších stredných  

____________________

69 Jeho životopisný medailón je uverejnený v jubilejnej publikácii 100 rokov Mestského múzea (1968, s. 283-284) S Helmárovým  
   menom sa spája aj unikátny objav v Primaciálnom paláci. Pri rekonštrukcii v roku 1903 pod tapetami v predsieni Zrkadlovej siene       
   odkryli sériu šiestich gobelínov zo 17. storočia s výjavmi z tragickej antickej báje o Hero a Leandrovi, utkaných v manufaktúre v an-   
   glickom Mortlake.
70 Musealbericht über das Jahr 1903. In: Pressburger Zeitung, Nr. 126, Morgenblatt, 6.5.1904, s. 2-3. Rozdiel v číslach si treba vysvet- 
   liť nielen novšími prírastkami, ale aj tým, že Helmár zainventoval dovtedy neočíslované predmety.   liť nielen novšími prírastkami, ale aj tým, že Helmár zainventoval dovtedy neočíslované predmety.
71 Die neuen Erwerbungen des städtischen Museums im Jahre 1910. Mitgeteilt von J. Albrecht. In: Pressburger Zeitung, Nr. 19 - Nr. 21, 
   19. – 21.1.1911, s. 1-2 (3 časti).

škôl prešporskej oblasti) Johann Ev. Albrecht (1852 – 1925). Tento otec hudobného skladateľa Alexandra 
Albrechta v múzeu pracoval až do roku 1919. V roku 1911 v novinách Pressburger Zeitung zverejnil prvú 
podrobnejšiu analýzu maliarskej a grafickej zbierky múzea obsahujúcu aj isté náznaky zbierkotvorného 
programu. Akvizície výtvarných diel sa mali orientovať na tieto skupiny: pohľady na mesto a jeho okolie, 
diela umelcov, ktorí v meste žili a pracovali, portréty významných osobností, osobitne korunovaných pa-  
novníkov a skladateľa Franza Liszta, a diela zobrazujúce udalosti spojené s Prešporkom alebo jeho           
okolím.71 

51



Do zamerania akvizičnej činnosti prešporského mestského múzea sa premietol aj fakt, že bolo v danej 
dobe jednou z mála ustanovizní svojho druhu v Prešporskej župe. Nekoncentrovalo sa len na mesto, ale 
malo aj širší územný záber. Prejavilo sa to napr. v snahe získavať aj grafické pohľady na iné mestá.72

          Okrem primárneho zamerania na minulosť sa múzeum snažilo venovať svoju pozornosť aj na dokumen-  
táciu súdobých udalostí. Na základe výnosu uhorského Ministerstva náboženstva a školstva začalo             
od roku 1914 budovať tzv. vojnovú zbierku. Jej obsahom mali byť najmä plagáty, letáky a rôzne tlače spo-
jené s vojnovými udalosťami. Koncom roka 1915 táto zbierka obsahovala už 110 kusov.73

     Zaujímavá je aj zmienka o tom, že zo strany mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na vyhotovenie 
fotografií „ohrozených“ budov, určených na demoláciu.74 Súvisí so systematickými aktivitami muzeálneho 
výboru po Könyökiho smrti, zameranými na ochranu pamiatok. Múzeum dalo vyhotoviť zábery historic-  
kých budov v meste a spracovalo ich zoznam, ktorý bol po vytlačení vyvesený na rôznych verejných mies-  
tach. vrcholom tohto úsilia sa stalo memorandum adresované architektom a staviteľom. Výbor múzea       
a mestská rada v ňom na nich apelovali, aby včas upovedomili kustóda múzea o zámere demolácie star-   
šíchších stavieb stoacich na území mesta. Ten mal následne zabezpečiť zhotovenie fotografických záberov         
a rozhodnúť o tom, ktoré prvky umelecko-remeselného charakteru budú zachované, či už v novostavbe 
alebo v zbierkach.75

     V roku 1918 múzeum vykazovalo 10 182 predmetov v celkovej hodnote 300 000 korún vtedajšej meny.76  
Podľa iného zdroja to bolo 10 174 predmetov, z toho 6873 historických, 2742 umeleckopriemyselných         
a 559 národopisných.77

     Priestory vyčlenené pre múzeum v budove Starej radnice – začiatkom 20. storočia ešte stále považova-  
né za provizórium – nestačili na pomerne rýchlo pribúdajúce zbierky, a tak múzeum po celú dobu zápasilo 
s vážnymi priestorovými problémami. Tie viedli k tomu, že kustódi múzea boli z praktických dôvodov 
nútení koncentrovať sa na akvizície menších predmetov (obmedzené boli napr. prírastky nábytku).78 Zlá 
priestorová situácia sa mala vyriešiť postavením plánovanej novej účelovej budovy - paláca kultúry            
na Justiho nábreží, kde malo byť múzeum umiestnené spolu s knižnicou. Táto idea sa však nerealizovala.  

____________________

72 Das Stadtmuseum im Jahre 1916. Im Auftrage des Kustos verfasst vom Hilfskustos Josef Csákós. Original-Feuilleton der Pressburger 
   Zeitung. In: Pressburger Zeitung, Nr. 24, 25. 1. 1917, s. 4.
73 Das Stadtmuseum im Jahre 1915. Mitgeteilt vom Kustos. Original-Feuilleton der Pressburger Zeitung. In: Pressburger Zeitung, Nr. 
   22, 23. 1. 1916, s. 3.
74 Pressburger Zeitung, c. d. v pozn. 72, s. 4. Spomína sa tu suma 200 korún ročne.
7575 ab Vidéki múzeumok. In: Archeológiai értesítő, roč. 22, 1902, s. 371-372. 
   Pozsony műépítészeihez és építészeihez! In: Nyugatmagyarországi Híradó, 20. 3. 4. 1907, č. 76, s. 3.
   BUDAY, Peter: Tivadar Ortvay a starostlivosť o pamiatky v Bratislave pred rokom 1918. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bra-                       
   tislavy XXVIII. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2016 (v tlači).
   Ojedinelým príkladom súčinnosti architekta sa stal prípad búrania objektu ,,Tivoli“, bývalej mestskej strelnice na dnešnej Štefániko- 
   vej ulici. Jenő Schiller, autor secesného hotela Deák na Štefánikovej ulici, či domu ,,Tulipán“ na Štúrovej ulici v roku 1907 odovzdal 
   múzeu zameranie a fotografie asanovanej stavby.     múzeu zameranie a fotografie asanovanej stavby.  
76 GYŐRIG, 1918, c. d., s. 144. S tým je ale v rozpore údaj z výkazu kustóda, zaznamenaný aj v múzejnom inventári, podľa ktorého kon-  
   com roka 1916 múzeum vykazovalo 11 122 kusov zbierkových predmetov v súhrnnej hodnote 311 719,75 korún vtedajšej meny.
77 FAUST – FUZÁK, 1968, c. d., s. 18. 
78 NOŽIČKA, Jaromír: Zbierkový fond nábytku. In: BOROVSKÝ, Štefan et al.: Mestské múzeum v Bratislave - 120 rokov. Bratislava: 
   Mestské múzeum v Bratislave – Tatran, 1988, s. 103-112. Informácie o akvizíciách nábytku sú veľmi kusé.
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Zuzana Francová
A Pozsonyi Városi Múzeum gyűjtemény-gyarapítási tevékenysége 
1868–1918 között

AnnakAnnak ellenére, hogy Szlovákia legrégebbi, állandó jelleggel működő muzeális intézményével – a Pozso-  
nyi Városi Múzeummal – kapcsolatban aránylag kiterjedt irodalom1 áll rendelkezésre, története máig 
nincs megfelelően feldolgozva. A történetével kapcsolatos legkevésbé feldolgozott részek közé tartozik        
a legrégebbi, fél évszázadon át tartó osztrák-magyar korszak, amely a múzeum egész történelmének csak-  
nem egy harmadát teszi ki.
          Az ezzel a korszakkal foglalkozó eddigi jelentések röviden írták le főként a múzeumalapítás körülmé- 
nyeit, emlékeztettek azokra a személyiségekre, akik ehhez hozzájárultak, illetve időrendi sorrendbe ne-  
vezték meg a legjelentősebb akvizíciókat. A részleges adatok a múzeum kurátorainak egyes gyűjtemények 
elemzését tartalmazó jelentéseit teszik hozzáférhetővé.2 Viszont máig hiányzik e korszak egy mélyebb 
elemzői áttekintése, csakúgy, mint annak átfogó kritikus értékelésére való kísérlet a múzeum további fej-  
lődésének szempontjából.
          Jelen tanulmány célja a múzeum gyűjtemény-gyarapítási tevékenységének elemzése főként az alábbi 
három terület vonatkozásában:
     - akvizíciók forrásai
     - gyűjteményszerzés módjai
     - tárgyak rendszerezése

____________________

1 Az első összetettebb, bár meglehetősen rövid beszámolót a következő fájl tartalmazza: GYŐRIG, Martin. Die fünfzigjährige Geschichte 
 des Pozsonyer Stadtverschönerungsvereines 1868–1918. Pozsony: Carl Angermayer, 1918. Szlovák fordításban a mű Bratislavský 
  okrášľovací spolok 1868–1918 a PT A. Marenčin kiadó által, 2012-ben lett kiadva. Győrikből indul ki az összes későbbi szlovák szerző: 
  TOPOĽSKÁ, Irena: Mestské múzeum v Bratislave od roku 1868 – 1963. In: BRATISLAVA, Spisy Mestského múzea v Bratislave, zv. I. 
  Ročenka 1965, 201- 224. oldal; FAUST, Ovídius Dr. – FUZÁK, Ľudovít: Z histórie Mestského múzea v Bratislave. In: Mestské múzeum 
  v Bratislave. 1868–1968. Bratislava: Mestské múzeum, 1968, 14-46. oldal. FRANCOVÁ, Zuzana: História múzea, časť Obdobie 
  rakúsko-uhorskej monarchie (1868–1918). In: FRANCOVÁ, Zuzana (ed.) et al.: Múzeum mesta Bratislavy 1868–2008. 140 rokov. 
  Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2008, 13-17. oldal. JANOVÍČKOVÁ, Marta. Stoštyridsať rokov Múzea mesta Bratislavy a jeho 
  zbierky. In: Múzeum 2008, č. 3, 11-13. oldal. Utoljára kiadva: MARÁKY, Peter: Mestské múzeá. Bratislava: Vydavateľstvo Dajama, 
  2013, 8-10. oldal.
2 FIALA, Anton: Vývoj numizmatickej zbierky Mestského múzea v Bratislave v rokoch 1868-1918. In: Múzeum, Bratislava: 1995, 4. sz.,      
  16-18. oldal.
  PLACHÁ, Veronika: Zbierka archeologických nálezov v Múzeu mesta Bratislavy a jej osudy. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta     
  Bratislavy XX. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2008, 43-44. oldal.
 FRANCOVÁ, Zuzana: Zbierkový fond starších dejín (analýza). In: Zborník Múzea mesta Bratislavy, Bratislava XX. Bratislava:
  Múzeum mesta Bratislavy, 2008, 84-120. oldal; Zbierky keramiky a skla v Múzeu mesta Bratislavy. In: Zborník Múzea mesta Bratis- 
  lavy XXIII. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2011, 143-197. oldal.
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Források

A múzeum akvizícióival kapcsolatos információkat a monarchia korszakából több forrásból is me-              
ríthetjük. Az alapítójával - a Pozsonyi Szépítő Egyesülettel (Pressburger, ill. később Pozsonyer Ver-  
schönerungsverein) - kapcsolatos írásos anyag hiányosan maradt fenn, és a témával kapcsolatban csak 
kevés adatot tartalmaz.
      Értékes forrásanyagok a múzeum leltárkönyvei (csupán két példány maradt fenn). Az első könyvet 
1869-ben kezdték el vezetni, eleinte német nyelven. A benne található jegyzetek a következő rovatokba 
vannak osztva: sorszám, tárgy megjelölése/neve, leírás, dátum, lelőhely, részleg (nincs kitöltve), forrás és 
megjegyzés. A tárgyakkal kapcsolatos információk általában nagyon rövidek és általánosak, ami megne-  
hezíti, ill. lehetetlenné teszi azok azonosítását.
          Az első leltárkönyv 1-től 2711-ig tartalmaz bejegyzéseket, ill. az 1869–1898 közötti éveket foglalja össze. 
A bejegyzések nem veszik teljesen figyelembe az akvizíciók tényleges időrendi sorrendjét, valószínűleg 
csak bizonyos időbeli különbséggel jöttek létre. A könyvben elsőként a bélyegzővas („Brandeisen”) szere-  
pel, utána következik a városban használt üreges mértékcsoport.
        A második leltári könyv magyar előnyomtatású. A benne található kézírásos feljegyzések eleinte még 
német nyelven olvashatók, viszont 1899 után már magyar nyelven jelennek meg. Gyűjteményes tárgyakra 
vonatkozó tömeges bejegyzéseket is találunk közöttük (pld. céltáblák). A 4185 sz. Csákós József sajátkezű 
leltári bejegyzése az 1917-es év utolsó szerzeményére vonatkozik, mely egy neoreneszánsz faragott             
könyvszekrény volt Friedrich Rumpelmayer (1855–1916) pozsonyi építésztől. A 20. század elején                    
a múzeum fokozatosan áttért a nyilvántartási kartonok használatára, mely azonban sajnos elveszett. A ko-  
rabeli sajtóból tudjuk, hogy a könyvben található tárgyakat húsz szekcióba osztották.rabeli sajtóból tudjuk, hogy a könyvben található tárgyakat húsz szekcióba osztották.3

    Következő fontos forrás a korabeli, főként helyi sajtó – a Pressburger Zeitung. A lap már 1869 elején 
leközölte az adományozók névsorát, ill. a múzeumnak adományozott tárgyak listáját Geschenke für das 
städtische Museum című rovatában. Az egyes jelentések terjedelme és minőségi színvonala különböző, 
ezért informatív értékük többnyire csekély. Viszont alátámasztják azt a tényt, hogy a tárgyak eleinte meg-   
lehetősen spontán módon kerültek a múzeumba. A növekmények között színes palettára bukkanunk, 
amely régészeti leleteket, különféle történelmi tárgyakat és ritkaságokat foglal magába, csakúgy, mint ter-  
mészetes termékeket (pld. ásványi anyagok, kagylók, fák termése, stb.)4

        Úgy tűnik, hogy a múzeumalapítás nagy sikernek számított a nyilvánosság körében, a gyűjtemények 
gyorsan bővültek. Valószínű, hogy a helyi lakosokon kívül távolabbi régiókban élő emberek is adományoz-  
tak – pld. ismételten feltűnik jablánci Stefan von Cherny neve, aki könyveket, régi dokumentumokat, 

   
     

         

____________________

3 Musealbericht über das Jahr 1903, In: Pressburger Zeitung, Nr. 126 (141. évf.), 1904. 5. 6., 2. oldal. Viszont a szekciókat nem pontosí-
  tották részletesen a szövegben.
4 Pressburger Zeitung, Nr. 6, 1870. 1. 10., 3. oldal.
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rézérméket és rézmetszeteket adományozott a múzeumnak.5 A híres magyar régész és a Magyar Nemzeti 
Múzeum igazgatója, Pulszky Ferenc (1814–1897) adománya igazán értékes volt, ő 1873-ban és 1875-ben 
is meglátogatta a múzeumot.6

          A 20. század elejétől kezdték el közzétenni a lapokban a múzeumi kusztódok éves jelentéseit, ezek foko-  
zatosan Helmár A., Albrecht J.E. és Csákós J. tollából származtak. Ezek az idő múlásával mind részlete-  
sebbek lettek, számos értékes információt tartalmaztak. Egyértelműen tükrözik a szakmaibb és koncepci-  
onálisabb hozzáállást a múzeumi munkához, és név szerint említenek néhány beazonosítható, jelentősebb 
tárgyat.
          Néhány információt a Budapesten 1868 óta folyamatosan megjelenő magyar szaklapból, az Archaeoló-
giai Értesítő-ből is kaphatunk. Könyöki József, a múzeum gondnoka szövegein kívül, amelyekben                  
a múzeum egyes gyűjteményi tárgyairól ír, a szaklapban időről időre részletesebb információk is feltűn-  
nek a múzeumról, a kiutalt állami támogatásokról, ill. a statisztikai jellegű adatokról.7

     Meg kell említeni azt a tényt is, hogy az 1918 előtt szerzett tárgyak azonosítása gyakran nagyon bonyo-  
lult. Ennek több oka is van: a tárgyak azóta többszörös átszámozáson estek át, a régi nyilvántartási 
számok többnyire nem maradtak fenn, az eredeti nyilvántartás csak részben maradt meg, a későbbi 
években a múzeum és a városi levéltár között osztódtak a gyűjtemények (később Pozsonyi Városi Levéltár, 
a továbbiakban PVL), 1959-től a képzőművészeti gyűjtemény nagyobb része átkerült az újonnan létesített 
Városi Galériába (jelenleg Pozsonyi Városi Galéria, a továbbiakban PVG). A többszörös költözés, a letéte-  
ményesményes tárgyakat sújtó természeti csapások, ill. a két világháború közötti valószínű veszteségek is negatív 
szerepet játszottak. A régi és a jelenlegi gyűjtemények következetes összehasonlítása sosem történt meg, 
jelenleg is számos gyűjteményi tárgyra „bukkanhatunk” még rá.

A múzeum profiljának alakulása és annak megnevezése

A városi múzeum 1868-as megalakulása idején Pozsonyban már létezett a Természettudományi Múzeum, 
amelyet még 1856-ban alapított a Pozsonyi Természettudományi Társulat (Verein für Naturkunde             
zu Pressburg), 1869 után, az orvosi szekció tagjainak többségére való tekintettel, ezt Pozsonyi Orvos- és 
Természettudományi Egyesületnek (Verein für Natur und Heilkunde zu Pressburg) keresztelték át. Ezzel 
ellentétben az újonnan megalapított múzeum történelmi jellegű kellett volna, hogy legyen.8 A korabeli         

____________________

5 Pressburger Zeitung, Nr. 57, 1869. 3. 11., 3. oldal; Nr. 82, 1869. 4. 12., 2. oldal.
6 A múzeum látogatásával kapcsolatban 1875. május 2-án írt jelentésében Pulszky a múzeumot a kiállított „legkülönfélébb régiségek“  
  listáján tünteti fel, és a múzeumot példásnak nevezi. A gyűjteményébe adományozott egy szőlőtőke dekor díszítésű csészét és egy csé- 
  szealjat, egy stomfai (Stupava) fajansz munkát a 19. század elejéről (nyilvántartási szám U-184/1,2)
7 Pld. Archaeológiai Értesítő, 1896, 445. o. vagy 1903, 92-95. oldal.
88 A régészeti múzeumalapítás gondolatával már a 19. század közepén részletesen foglalkozott a város főorvosa és a városi ingatlanügy-
  nökség alapítója, Dr. Gottfried Mayer (1800–1867), aki részletes tervét is kidolgozta. 
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forrásanyagokban megnevezésének különböző formáival találkozhatunk. Eleinte gyakrabban nevezték 
városi régészeti múzeumnak (städtisches archäologisches Museum), ami viszont pontosan nem jellemzi 
gyűjteményeinek fokozatosan alakuló profilját. Később már egy megfelelőbb, Városi Történelmi Múzeum 
(städtisches historisches Museum) elnevezéssel találkozhatunk.9

          Az eredeti nyomtatott, néhány gyűjteményes tárgyon szórványosan fennmaradt papírcédulákon talál-  
kozhatunk a POZSONYI VÁROSI MÚZEUM felirattal és a város jelével. Ezt a megszokott elnevezést          
láthatjuk a kézzel írott papírcédulákon is, vagy a kézzel írott feliratokon, amelyek pld. néhány kerámiatár-  
gyon láthatóak.

Az akvizíciók forrásai

PozsonyPozsony gazdag gyűjteményi hagyományokkal rendelkező város volt, főként művészeti gyűjtemények 
terén. A kezdeteket az egész világból származó kiterjedt grafikai gyűjtemény jelenti, amely a 18. század 
második felében a szász-tescheni herceg, Magyarország császári helytartója, Albert herceg tulajdonában 
volt a pozsonyi várban. Miután Bécsbe költözött, 1794-ben ez lett a világhírű Albertina alapja.
          A 18. és a 19. században több nemesi család is foglalkozott műgyűjtéssel (pld. a Pálffyak és a Nyáryak) 
a városban. Néhány nemesi gyűjteményből származó értékes iparművészeti tárgyat a Grassalkovich-palo-
tában 1865 nyarának végén rendezett ipari, régészeti és művészeti kiállítás alkalmával állítottak ki a nagy 
nyilvánosság előtt. Viszont a kiállításon résztvevő műtárgyaknak csak töredéke került a múzeum gyűj-
teményeibe10 és a kivételes műemlékek többségének további sorsa nem ismert.
     A pozsonyi polgári műgyűjtemények közül a Hübner, Eder, Lanfranconi, Stampfel, Scherz és további 
gyűjtemények voltak ismertek.11 Paradox módon, a gyűjtemények egyike sem lett az újonnan alapított 
múzeum gyűjteményeinek alapja.
    Ezek a következő három főforrásból kerültek ki: helyi és régionális jelentőségű személyiségektől, Po-   
zsony városától, ill. intézményeitől és helyi céhektől és társulatoktól is.
          Azon egyének kategóriáját, akik főként adományaikkal járultak hozzá a múzeum gyűjteményeinek gya-  
rapításához, társadalmi státuszuk (szociális helyzetük) vagy szakmájuk szerint több csoportra oszthatjuk. 
A legnagyobb csoportot a pozsonyi nemesek alkották. Kereskedőket, kézműveseket, értelmiségieket, de     
a város elöljáróságának képviselőit is megtaláljuk közöttük. Több ismert személyiség neve is beazono-        
sítható a feljegyzett adományozók között: pld. Schöllnast úr, aki valószínűleg megegyezik a főként fúvós      

____________________

 9  A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyeletének levelére írt válaszában, amelyben a Pozsonyban már meglévő városi múzeum 
  mellett egy „általános múzeum“ létrehozásának gondolatát ecsetelte a Főfelügyelet, az akkori kusztód, Helmár A. megerősítette                 
   a múzeum gyűjteményeinek regionális jellegű kulturális-történelmi profilálódása érdekében tett erőfeszíteseit, ill. azok „általánosí-  
    tása“ elleni tiltakozását. Die Zukunft des Pressburger Museums. In: Presburger Zeitung, Nr. 58, Morgenblatt, 1903. 2. 28, 1-2. oldal.
10 FRANCOVÁ, Zuzana: Bratislavská výstava v roku 1865 a zbierky Mestského múzea. In: Zborník Mestského múzea Bratislava XII. 
   Bratislava: Mestské múzeum v Bratislave, 2000, 111-131.oldal.   Bratislava: Mestské múzeum v Bratislave, 2000, 111-131.oldal.
   A kiállítók  között  volt pld. gróf Pálffy István, gróf Esterházy Antal és  Pál, gróf  Zichy Ferenc és Leopold, Apponyi  grófnő, Jeszenák 
   baróné, de Josef v. Scherz vagy Jakob Palugyay, bornagykereskedő is.
11 GRAJCIAROVÁ, Želmíra: Expozícia Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Mir-
   bachov palác. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2001, 5. oldal.
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Titulný list najstaršieho
inventára múzea z roku 1869
(zo zbierok MMB, foto: Z. Francová)

A múzeum legrégebbi leltárának
fedőlapja 1869-ből
(a PVM gyűjteményéből,
fotó: Z. Francová)

hangszerek híres gyártójával, Johann Schöllnasttal (1810– 
1882), az evangélikus papnevelde professzora, Emmanuel 
Wilhelm Schimko (Simko) (1791–1875),12 a Szépítő             
Egyesület elnöke, Záborszky József, a magisztrátusi ta-
nácsadó, Gratzl, a polgármester, Moric Gottl, az építész, 
Karl Feigler, a gyógyszerész, Rudolf Soltz, Enea Grazioso 
Lanfranconi (1850–1895) mérnök, Anton von Jurenak ke-
reskedő13 vagy Franz Eder és Karl, ill. Johann Levius mé-   
zeskalácskészítők.
     A múzeumnak több, különböző jellegű tárgyat (egyipto-  
mi istenség plasztikája, római ékkő öntvénye, két bronz 
bárd és sarló, agyag lámpa vagy wedgewood ékszertartó 
dobozka) adományozott az ismert kereskedő, számos 
városi egyesület tagja, Josef Engelbert von Scherz (1811– 
1880 előtt?),14 a Szent Márton Székesegyház Újjáépítéséért 
Pozsonyi Társulat tagja, ill. 1866-ban valószínűleg a szé-   
kesegyházkesegyház üvegfestésének társadományozója. Neve                
a múzeum leltárában négy üvegfestmény mellett is feltűnik 
a dóm presbitériuma üvegfestményei mellett, 1667-es 
évszámmal.15
     Érdemes megvizsgálni a múzeum alapítóinak egyikét és 
első gondnokát, Könyöki József professzort (eredeti nevén 
Ellenbogen) (1829–1900). Életének utolsó csaknem negy-  
ven évét Pozsonyban töltötte, ahol 1861–1897 között          
rajztanárként és ábrázolómértan professzorként dolgozott       
a Pozsonyi Állami Főreáliskolában (későbbi Állami Kö-     
zépiskola). A múzeum gondnokának funkcióját 
1868–19001868–1900 között töltötte be. Gyűjteményeit főként régé-   
szeti anyagokkal bővítette, és a múzeum a hagyatékából 
szerzett meg néhány egyéb tárgyat. Eddig összesen 53 db. 

____________________

12 E. W. Schimko a bécsi egyetemi professzor, Dr. Daniel Friedrich Schimko (1796–1867) testvére volt, aki a pozsonyi evangélikus pap-  
   neveldének  adományozta  numizmatikai  és  régiséggyűjteményét. OBUCHOVÁ, Viera – HOLČÍK, Štefan: Cintorín pri Kozej bráne. 
   Bratislava: Albert Marenčin, Vydavateľstvo PT, 2006, 226. oldal., 255. sz.
   E. W. Schimko  neve pld.  egy 1675-ből  származó habán  tányér, egy 48 pénzérmét tartalmazó dobozka és a Gruebmüllner család ne- 
   mesi diplomájának adományozásával kapcsolatban is feltűnik. Pressburger Zeitung, Nr. 27, 1869. 2. 4, 2. oldal.
1313 Pressburger Zeitung, Nr. 27, 1869. 2. 4, 2. oldal; Nr. 36, 1869. 2. 15, 3. oldal; Nr. 82, 1869. 4. 12, 3. o.; Nr. 108, 1869. 5.13, 3.oldal; Nr. 
   284, 1869. 12. 13, 2. oldal. További nevek a múzeum leltárában találhatóak.
14 Scherz József a híres kereskedőcsalád alapítójának, Filip Scherznek volt a fia, aki, miután 1825-ben nemesi rangot kapott, megszerez- 
   te a Vaszó (vaszóji) nemesi előnevet.
15 A legrégebbi leltárban csak három üvegfestmény szerepel, mégpedig 594-596 sorszámok alatt.
   CÓNOVÁ, Ilona – GAJDOŠOVÁ, Ingrid – LACKOVÁ, Desana: Vitráže na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej repub-  
   liky, Slovart, 2006, 75-77. oldal.
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Könyöki nevéhez fűződő tárgyat sikerült azonosítani. Főként agyag köcsögök, római kori lámpák vagy ke-   
rámia csempék darabjairól van szó. Különböző helyekről származnak, Szlovákia mai területéről, Liptó, 
Hont és Komárom megyéből,16 de pld. az osztrák Petronellből is. A múzeum egy 1822-ből származó festett 
négyoldalú népi üveget is kapott Könyöki Józseftől, feleségétől, Idától pedig egy 19. századi duplafalú    
üvegedényt olaj és ecet tárolására.
          A múzeum tiszteletbeli gondnoka (ad honoris) Rakovszky / Rakovský István (1832–1891) volt – föl-
desúr, történész, a városi tanács tagja és a helyi egyesületek tisztviselője. Számos tudományos mű (pld.       
a Régi városházáról és a városi tanácsról 1872-ből) és számos történelmi és művészettörténeti cikk 
szerzője volt, főként a középkori kultúráról Pozsonyban. Katalógusba szerkesztette a város és a múzeum 
középkori műemlékeit, közreműködött a Szent Márton Székesegyház újjáépítésében is. Zsófia cseh király-  
né hagyatékából származó értékes, rozmáragyarból készült és beültetett borostyánszobrocskát tartalmazó 
gótikusgótikus lámpa megszerzésével kapcsolatos érdemek is fűződnek hozzá (1400 körül).17 Rakovszky neve 
már a múzeum első adományozóiról szóló feljegyzések között olvasható, mégpedig 28 fogadalmi kép 
megszerzésével kapcsolatban a Szent Márton Székesegyháztól a 17.–18. századból (jelenleg a Pozsonyi 
Városi Galéria gyűjteményeinek részei).18 Az irodalom szerint a múzeum megszerezte fegyvereinek, köny-  
veinek, könyvkötéseinek és kovácsolt tárgyainak gyűjteményét. A jelen kori gyűjteményekben máig csak 
25 darabot sikerült azonosítani a Rakovszky Istvántól szerzett tárgyak közül. Közöttük található pld. egy 
kobaltfestésselkobaltfestéssel díszített habán borotválkozó tál a 17. század körüli időszakból, egy festett fajansz korsó 
cinkelt motívummal, két zöld zománccal bevont kályhacsempe, egyikük osztrák eredetű (Mühlbach vára) 
a 17. századból, a másik Selmecbányáról, de egy festett bőrkötés darabja is, alaki és növényi díszítéssel,      
a 16.-17. századból.
     Egy másik, a régió határait túlszárnyaló jelentőségű személyiség is ott állt a múzeum létrehozásánál – 
a város levéltárosa, zenekritikus és újságíró ifj. Johann Nepomuk Batka (1845–1917). A művészet lelkes 
támogatójaként és a pozsonyi zenei és művészeti élet fáradhatatlan szervezőjeként volt ismert. Több      
egyesületben tevékenykedett, a városi tanács tagjaként állt ki a régészeti műemlékek megóvása mellett.     

____________________

16 A Pressburger Zeitung, 1869.12.13-i száma a 2. oldalon Könyöki Józseftől kapott tárgyak részletes leírását tartalmazza, amelyben     
   egyebek  mellett a következők  olvashatók: római  terra  sigillata 6 db  maradványa, 3 római korsó, 1 balzsamozáshoz használt római    
   üveg,  1 római  üvegedény  könnyekre, 4 római agyaglámpás, de szintén 10 cserépkályha darab Báthory Mária csejtei kastélyából vagy 
   festett magyar borosüveg. 
17 A múzeum e nagy jelentőségű gyűjteményi tárgyáról terjedelmes irodalom áll rendelkezésre. A teljesség igénye nélkül: BURAN, Du-  
      šan (ed.).: Gotika (Dejiny  slovenského  výtvarného  umenia). Bratislava:  Slovenská  národná galéria &  Slovart, 2003, kat. sz. 7.4., 
   806-807. oldal, 151. ábra (katalógus jelszó: Evelin Wetter); DRAKE BOEHM, Barbara - FAJT, Jiří (ed.).: Prague. The Crown of Bo-   
   hemia 1347-1437. New York: The Metropolitan Museum of Art,  Yale University Press, New Haven and London, 2005 (kiállítás kata- 
   lógusa), kat. sz. 143, 304-305. oldal (katalógus  jelszó: Dušan  Buran).  TAKÁCS,  Imre (ed.).:  Sigismundus Rex et Imperator. Kunst      
   und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437. Budapest – Luxemburg: Druck Philipp von Zabern Mainz, 2006 (kiállí-  
      tás katalógusa, kat. sz. 4.88, 375-376. oldal, fénykép (katalógus jelszó: Evelin Wetter); utoljára: RIEPERTINGER, Rainhard – BROCK
   HOFF, Evamaria – EIBER, Ludwig – LIPPOLD, Stephan – WOLF, Peter: Bayern - Böhmen. Bavorsko - Čechy. 1500 Jahre Nachbar- 
   schaft. Augsburg, Haus der bayerischen Geschichte, 2007, 76-78. oldal, kat. sz. 1.2 (katalógus jelszó: Zuzana Francová).
18 ŽÁRY, Juraj – BAGIN, Anton – RUSINA, Ivan – TORANOVÁ, Eva: Dóm sv. Martina v Bratislave. Bratislava: Tatran, 1990, fekete- 
   fehér fénykép a 105. oldalon.
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Batka már élete során több adománnyal gazdagította a múzeum gyűjteményeit. Az 1915-ben írt végrende-
letében a városra hagyta hatalmas hagyatékát, amely dokumentumokból, írásos anyagokból (főként 
számos levélből), fényképekből, könyvekből, kottákból, képzőművészeti tárgyakból állt. A hagyaték sorsa 
viszont nagyon eseménydús volt, a későbbiekben különböző intézmények közé osztották el. Az írásos 
anyagok, főként levelek terjedelmes állományát jelenleg a PVL őrzi, számos művészi alkotás a PVG-ba 
került. A múzeumban jelenleg csak 34 különböző tárgy és egy kisebb fényképcsoport található. A tárgyak 
egy része sajnos eltűnt.19

     Az adományozók kisebb, viszont rendkívül jelentős csoportját alkották az egyházi méltóságok. Közülük 
első helyen kell említeni a múzeum társalapítójának is tekintett személyiséget, a régészet alapítóját Ma-   
gyarországon és európai jelentőségű megbecsült tudóst, teológust, Rómer Flóris Ferencet (1815–1889). 
Jelenleg csak 5 darab tőle származó tárgyat azonosítottak a múzeumban, közöttük egyedülálló a Rómer 
által saját kezűleg készített karton varródoboz, belsejében a Josefstadt-i börtöncella modelljével. Eredeti-  
leg írásos dokumentumok és képzőművészeti alkotások is a gyűjtemény részei voltak. Rómer bizonyosan 
régészeti leleteket is adományozott a múzeumnak, bár a leltárban nem jelenik meg a neve ezek mellett.régészeti leleteket is adományozott a múzeumnak, bár a leltárban nem jelenik meg a neve ezek mellett.20

     Két  személyiség hagyatéka  nagymértékben gazdagította a múzeum gyűjteményét a 19. század végén. 
1895-ben ez a pozsonyi prépost (1889), későbbi címzetes pristinai püspök, egyben neves történész Dankó 
József Károly (1829–1895) hagyatéka volt. A múzeumnak pld. egy festett rokokó kávéskészletet adomá-  
nyozott bécsi porcelánból, ill. néhány értékes történelmi üveg tárgyat. Az irodalom még értékes görög és 
római dísztárgyak csoportját is említi, ezek az Európában tett tanulmányútjairól származtak, konkrétan 
két gyönyörű tanagra, valamint görög és római edények.21 Paradox módon a régészeti gyűjteményekbe 
viszont csupán hat tárgyat soroltak a hagyatékából összesen 33 darab azonosított tárgy közül.viszont csupán hat tárgyat soroltak a hagyatékából összesen 33 darab azonosított tárgy közül.
     1898-ban a múzeum 261 tárgyat szerzett Knausz Nándor hagyatékából (1831–1898), aki címzetes esz-
tergomi püspök (1890), pozsonyi nagyprépost (1896), neves történész, számos könyv és folyóirat szerzője 
volt. Régészeti leletek, képzőművészeti alkotások (fa faragványok, fogadalmi képek), kerámia, órák,         
könyvkötések kovácsolásai, gyűrűk és fegyverek is voltak közöttük. Ebből a csoportból manapság a múze-  
umban 116 darabot azonosítottak, közöttük pld. az 1689 évszámmal jelzett habán kancsót Ószombatból,  
néhány darab nyugat-szlovákiai népi fajanszt, holicsi kerámiát (fajanszok és kőcserepek), két fajansze-  
dénytdényt a körmöcbányai manufaktúrából, két empire porcelánedényt, valamint öt darab üvegpoharat és egy 
kohászilag formázott színtelen üvegből készült humoros kancsót is. Ezen kívül több képzőművészeti al-  
kotás a PVG-ben található.

____________________

19 TAUBEROVÁ, Alexandra: Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín. Bratislava: Slovenské národné múzeum – Hudobné 
    múzeum, 1995.
20 FRANCOVÁ, Zuzana: Pamiatky na F. F. Rómera v Múzeu mesta Bratislavy. In: Pamiatky a múzeá 2009, 2. sz., 39-44. oldal. FRAN- 
   COVÁ, Zuzana: F. F. Rómer a Múzeum mesta Bratislavy. In: Zborník Múzea mesta Bratislavy XXVI. Bratislava: Múzeum mesta Bra- 
   tislavy,  2015, 119-138. oldal.
21 21 FAUST – FUZÁK, c. d., 15. oldal.
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A stomfai plébános és dékán, gróf Károlyi Alajos családi nevelője, Gond Ignác-Opatril (1841–1910), aki 
történelemmel és régészettel is foglalkozott, szintén szenvedélyes műgyűjtő volt, a múzeumnak külön-  
böző tárgyakat adományozott, ill. hagyományozott:22 régészeti leleteket – közöttük két, a fiatalabb római 
korból származó agyag edényt (2.–4. század), de főként történelmi és iparművészeti tárgyakat (dúcok réz-     
metszetekhez, fémkapcsok, miniatűr házi oltár, vagy értékes festett bőr kazula stólával).23

          Említést érdemel még a város lelkésze, kanonok és címzetes püspök, Heiller Károly (1811–1889), neki 
köszönhetően két ón dúc került a múzeumba a Kórház utcai (Špitálska ulica) kaszárnya alapköve emlék-  
táblájának szövegével.
          Két jelentős személyiség a képzőművészet területéről is nagy szerepet játszott a múzeum gyűjteményei-  
nek bővítésében. A pozsonyi születésű szobrász és a Bécsi Akadémia professzora, Tilgner Viktor 
(1844–1896) 1883-ban szülővárosának adományozta 21 szobrászati művének kollekcióját (a múzeumból 
a Pozsonyi Városi Galériába kerültek).24 Erre az eseményre J. N. Hummel műemlékének felavatása javára 
rendezett kiállítás alkalmával került sor.
          1903-ban a pozsonyi festő, pedagógus és a Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület (Pressburger Kunstve-  
rein) egyik alapítója és tisztségviselője, Majsch Ede (1841–1904) 206 tárgyat hagyott a múzeumra a va-  
gyonából azzal a feltétellel, hogy élete végéig a műtermében maradnak. Paradox módon ezek nem              
képzőművészeti alkotások voltak, hanem lakberendezési tárgyak részei, főként militáriák, hangszerek, ke-  
rámia, üveg vagy két, csillagokat ábrázoló glóbusz. A tárgyak többsége régiség témájú festményein, ill. 
csendéleteken látható.25 A fajansz kancsókon kívül a hagyaték főként fazekas munkákat tartalmaz: 1870-  
benben készült zöld mázzal bevont kulacsot díszített domborművel, kancsókat – ún. csörgő kancsókat a 19. 
századból, de római korból származó apró agyag üvegcséket vagy könnyek gyűjtésére használt üvegcséket 
és egy olajlámpát is találunk benne.
     A nemesség képviselői aránylag keveset jelennek meg a leltárban az adományozók között. A múzeum-  
alapítás utáni első években egy pontosabban nem meghatározott Eszterházy grófnő néhány Egyiptomból, 
ill. Núbiából származó apró tárgyat adományozott a múzeumnak (6 darabot az ún. általános etnográfia 
gyűjteményén belül azonosítottak). 1880–1885 között a múzeum gróf Gorsey Ferenc által 25 tárgyból álló 
állományt szerzett meg – ezek Szőny (Brigetio) környékén végzett régészeti ásatások leletei voltak, kerá-  
mia edényeket, tégla töredékeket és csont hajtűket tartalmaztak.    

____________________

22 GREGUŠ, Milan: Ignác Gond-Opatril. In: Múzeum 2004, 3. sz., 16-19. oldal.
23 Pressburger Zeitung Nr. 21, 1911. 5. 13, 2. oldal  - Albrecht J., a múzeum gondnokának 1910-es éves jelentése.
   A szövegben említi a 29 darabból álló „legátust“, amely bár Pozsonnyal nincs semmilyen viszonyban, de a jelentés szerzője névlege- 
   sen említést tesz a 17. század végéről származó, ismeretlen festő Ecce Homo festményéről, 18. századi négy üvegfestményről a nyitrai 
   provenienciából, de  különféle dokumentumokról  is, ezek között Zsigmond király 1412-es okleveléről is. A múzeum gyűjteményeiben 
   jelenleg 28 tárgyat tudunk azonosítani Gond Ignáctól, közöttük az 1910 előtt kapott adományok is szerepelnek.   jelenleg 28 tárgyat tudunk azonosítani Gond Ignáctól, közöttük az 1910 előtt kapott adományok is szerepelnek.
24 GRAJCIAROVÁ, Želmíra: Sochár Viktor Tilgner (1844–1896). 100 rokov daru autora rodnému mestu. Katalóg výstavy. Bratislava: 
   Galéria mesta Bratislavy, 1983.
25 FRANCOVÁ, Zuzana: Pozostalosť bratislavského maliara Eduarda Majscha. In: Zborník Mestského múzea Bratislava XIII. Bratisla-
   va: Mestské múzeum v Bratislave,  2001, 63-92. oldal (tárgyak  listája a 83- 86. oldalon). Majsch hagyatékából származó azonosított    
   tárgyak száma máig 90 darabra nőtt.
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Rössler bárónak26 a szarajevói nagykövetre hagyott hagyatékából a múzeum 1886-ban 127 darab keleti 
eredetű tárgyat, főként fegyvereket szerzett meg, amelyeket a a felesége adományozott a  múzeumnak. 
Máig 51 tárgyat sikerült azonosítani ebből a csoportból. A fegyvereken kívül a hagyatékhoz tartoznak még 
lószerszám díszek, két hangszer és két tollkészlet.
    Az egyes tárgyak mellett feltűnik gróf Berényi (celesztiális földgömb 1730-ból), gróf Apponyi György 
(Mária Terézia koronázásának jeleneteit ábrázoló festmény) vagy gróf Pálffy István neve, akit négy darab 
Vöröskő várából származó alkalmi díszítésű habán csempe adományozójaként jegyeznek.
        Az irodalomban az olvasható, hogy egy titkos tanácsadónak, volt kereskedelmi miniszternek, később 
Pozsony vármegye főispánjának, gróf Zichy Józsefnek köszönhetően Európán kívüli műtárgyak – 74 
darab óegyiptomi és kínai tárgy27 – is bekerültek a gyűjteménybe. Viszont a neve nem jelenik meg                   
a múzeum leltári anyagában, és a nem európai eredetű tárgyak esetében más utolsó tulajdonosok nevét 
találjuk, ill. hiányoznak az utolsó tulajdonosokkal kapcsolatos adatok.

A város, ill. városi intézmények

AlapításaAlapítása utáni néhány évben (1868–1871) a múzeum közvetlenül Pozsony városától több tárgyat szerzett 
meg. Első helyen szükséges megemlíteni a városi levéltárat és a városi könyvelőirodát (Stadtbuchhal-
tung).
     A városi levéltártól a múzeum 16.–19. századi réz gabonamérő együttest (beleértve a három legrégebbi 
példányt 1551-ből), továbbá fából készült, liszt vagy hüvelyesek mérésére használt térfogatmérő eszközt, 
ill. néhány sárgaréz, réz és ón térfogatmérő eszközt szerzett meg. Ezeket a mérőeszközöket 1876 után,          
a metrikus rendszer bevezetése után nem használták már.28 További jelentős gyarapítás 1880 előtt a po-  
zsonyi bíró, Beham Balázs 1550. augusztus 1-én készült ünnepi palástja volt, ill. egy ünnepi bírói jogar 
aranyozott ezüstből, amely a bíróé, Lichtenberger Casparusé volt, a helyi aranyműves, Steiger Jakab al-
kotásakotása 1584-ből. Ezen kívül a levéltár pld. 1830-as és 1840-es évszámot magukon viselő, a bordézsma be-  
szedésére használt két botot is átadott a múzeumnak, továbbá egy mindkét oldalán festett városi piaci   
megállót 1845-ből, a szegényeknek szánt alamizsna beszedésére szolgáló fém aprópénztartót, a város őre-  
inek alabárdjait, ill. néhány városi bélyegzőtartót és bélyegzőt is.

____________________

26 Máig nem sikerült felderíteni teljes nevét, ill. közelebbi személyes adatokat sem. A korabeli pozsonyi névjegyzékekben találjuk Röss- 
   ler Teréz bárónő nevét, viszont nem világos, hogy rokonáról van-e szó. Győrik M. szerint (1918, 144. oldal) az akvizíció az akkori po- 
    zsonyi polgármester, Mergl Károly és a város főjegyzője, Andrássy Aurél közbenjárásárának köszönhetően valósult meg, és az együttes 
   összértéke 2.374.- koronára lett felbecsülve.
27 Vedrődi Zichy József gróf szenvedélye az utazás volt. 1875–1876 között Kelet-Ázsiába utazott, utazása során úti naplót vezetett.             
      Az 1890-es múzeumi jelentés (adományozott fegyverekről szól a jelentés), ill.a régebbi irodalom alapján is a múzeumnak 72 darabot 
   adományozott. Archaeológiai Értesítő, 1896, 445. oldal. Győrik és utána Faust és Fuzák is 74 db tárgyat említenek.
28 Az irodalomban az olvasható, hogy a pozsonyi városi tanács a mérésügyi hatóság összes mérlegét és mértékét átadta a múzeumnak. 
   GYŐRIG, c. d., 1918, 143. oldal; ill. 2012, 179. oldal. Pozsonyi Városi Múzeum irattára (a továbbiakban PVM), Pozsonyi Szépítő Egye-
   sület irattára – a Pozsonyi Városi Múzeum alapítója. I. ALAP Évszámok: 1868–1911, 1. sz. karton. Az 1876. május 11-én leadott mér- 
   legek és mértékek listáján a város mérnökének, Sendlein Antalnak az aláírása látható.   legek és mértékek listáján a város mérnökének, Sendlein Antalnak az aláírása látható.
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A városi intézmények között található még a városi kórház (lazarett), amelytől a múzeum a 19. század het-  
venes éveiben négy festett zászlót szerzett meg.
     A 19. század hetvenes éveiben a városi bíróságokkal kapcsolatos néhány műtárgy is a múzeum birtoká-  
ba jutott. Ezekhez tartozott pld. a városháza pincéjében régebben található kínzókamrából származó 
vasszögekkel körülvert fahenger. A szerzeménnyel kapcsolatos érdemeket az utolsó pozsonyi hóhérnak, 
Spindlernek, ill. a városi tanácsadónak és rendőrkapitánynak, Mottkó Ferencnek de Mottkó-Szent Ke-   
reszt (1800–1891) tulajdonítják.29

CéhekCéhek    

A múzeum már 1871-ben, ill. 1872-ben megszerezte első céhes műemlékeit. Ez egy gyönyörű, nagy, gazda-   
gon festett kötélverő céhes kancsó volt az 1718-as30 évszámot magán hordozó ón fedővel, ill. egy dísz-     
fésű - a pozsonyi fésűcsinálók céhe utolsó céhmesterének, Petneky Jakab mesterműve.
          A céhek felszámolása idején (1872) a múzeum egy felhívással fordult a helyi céhekhez egy nyomtatott 
körlevél formájában azzal, hogy a múltbéli tevékenységükből megmaradt szükségtelen tárgyakat (ládákat, 
kupákat, bélyegzőtartókat, írásos dokumentumokat) adják a múzeumnak, akár a tulajdonjoguk további 
fenntartása feltételével is.31

          A 124 darab összszámban „megőrzésre átvett” céhes műemlékek, konkrétan ládák, szekrények, zászlók 
és poharak (csészék) már az 1880 végéről származó gyűjtemények állapotát tartalmazó jelentésben is    
megjelennek. 1890 végéig, ill. 1898-ban is három csoportot említenek: céhes ládák (ladulák), „jelvények” 
(valószínűleg céhes jelvényekről volt szó) és kelyhek, korsók, poharak (54 + 36 + 36 darab). Valószínűleg 
hosszú távra letétbe helyezett tárgyakról volt szó; a céhes műemlékek többségét csak 1904-ben jegyezték 
be a gyűjteményi alapba.32 A leltárak szerint hat zászlót „adtak át megőrzésre a Szent Márton Székesegy-  
házból”.

____________________

29 FAUST – FUZÁK, 1968, c. d. 14. oldal. A régi leltári anyagokban az 568-574 sorszámmal jelölt tárgyak mellett jelenik meg a Spindler 
   név.
30 Pressburger Zeitung, Nr. 273, 1871. 11. 28, 2-3. oldal. A kancsó jelenlegi nyilvántartási száma F1-229.
31 PVL, céhek alapja, csizmadiák céhének iratai – 40 Ce 5/99-223, 36. sz. karton.
   A körlevélen 1872. május 7-i dátum olvasható, Justi H. polgármester, a múzeumi bizottság elnöke és Könyöki J., a múzeum gondno- 
   ka aláírásával. Az első céhes ládák valószínűleg már 1872-ben a múzeum gyűjteményeibe kerültek.   ka aláírásával. Az első céhes ládák valószínűleg már 1872-ben a múzeum gyűjteményeibe kerültek.
32 FAUST – FUZÁK, 1968, 39. oldal. A tömeges leltári bejegyzés 63 céhes tárgyat tartalmaz, ezek közül 46 láda és 8-9 céhes jelvény.
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Egyesületek    

Bár Pozsonyban nagy számban működtek különféle egyesületek, a gyűjteményben csak néhányuktól szer-  
zett tárgyat találunk. Az első helyen kell megemlíteni a lövészek céhét (Schützenverein), amely 1904-ben 
egy értékes, 217 darabból álló, 1791–1912-ből származó főként fára festett céltábla csoportot adományo-  
zott a múzeumnak.33 Az egyesület ezen kívül a városi őrség ágyúit, ill. néhány egyéb történelmi szempont-  
ból értékes tárgyat is a múzeumnak adományozott.
        Más céhek közül említést érdemel még a Vallási Művészeti Egyesület (Kirchenmusikverein). Ebből          
a forrásból származik a pozsonyi eredetű két hangszer E. Lausmann Pressburg alkotásában: egy trombita 
és egy kürt, 1828-as évszámmal.
   Szintén megtalálhatók a Katolikus Legények Egyesületétől 1905-ben (faragott és dátummal ellátott 
gyaluk) és az Éremkedvelő Egyesülettől szerzett tárgyak.

A gyűjteményszerzés módjai

AzAz újonnan létrehozott múzeum eleinte főként helyi lakosok adományaiból és örökül hagyott tárgyaiból, 
ill. hagyatékából kezdte el építeni saját gyűjteményét.
     Az akvizíciók jelentős részét a város által „átadott” tárgyak alkották, tehát mai szakkifejezéssel élve átru-  
házással lettek megszerezve. A céhes műemlékek esetében hosszú távra letétbe helyezett tárgyakról be-  
szélhetünk – a tárgyak eleinte még formálisan a céhek tulajdonában voltak. A gyűjtemények állapotáról 
szóló kimutatásokban külön jegyezték őket, és ezeket általában csak a 20. század elején vették nyilvántar-   
tásba.
        Hosszú  távú  letétbe helyezett  tárgynak tekinthető valószínűleg azon tárgyak csoportja is, amelyeket         
a Megyei Régészeti Társulás hagyott a múzeumra megőrzés céljából,34 viszont nem világos, vajon ezek 
végül bekerültek-e a múzeum gyűjteményeibe.

Vásárlások

AA meglehetősen korlátozott pénzügyi lehetőségek ellenére lényegében már a kezdetektől történtek mű-  
tárgyvásárlások is. Valószínűleg már 1869-ben megtörtént az első kerámia vásárlása a múzeum gyűjtemé-   
nyébe. Fekete, domborműdíszítésű, kőből készült empire tárgyakról van szó a Vranov nad Dyjí - morvai 
manufaktúrából, amelyek a híres angol kerámiaművész, Josiah Wedgwood (1730–1795)35 munkáinak   
alapján készültek. 

____________________

33 A múzeum osztrák-magyar leltára, régi száma 3510. A céltáblák a múzeumnak történő átadásuk előtt Palugyay Károly gondozásában 
   voltak. A céltáblák egy része csak töredékes állapotban volt, a veszteségek leírása után jelenlegi számuk 189 darab. 
34 GYŐRIG, 1918, 148. oldal
35 PVM irattára, Szépítő Egyesület iratai gyűjtemény..., karton 1 – 1868-1911, Ausweis über den Stand des stadt. archaol. Museums pro 
   1869. FRANCOVÁ, 2011, c. d., 147. oldal.
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Pozsonyi gabona mérték - 1/4 mérték, réz,
dát. 1764 (F1-620) - a városi levéltárból
megszerzett 1868-1870 (a PVM gyűjteményéből,
fotó: Ľudmila Mišurová)

Prešporská obilná miera - 1/4 merica, meď,
dat. 1764 (F1-620) - získaná z mestského
archívu 1868-1870 (zo zbierok MMB,
foto: Ľudmila Mišurová)

1870-ből maradt meg egy 40 florinra és 66 krajcárra 
kiállított bizonylat, amely egyebek mellett 14 db római 
bronz, 6 wedgewood típusú Vranov nad Dyjí-ből       
származó kőből készült tárgy vagy az 1866-os lamacsi 
csatából származó kardok vásárlásáról szóló informá-  
ciókat tartalmazta.36

          A 20. század első két évtizedében, főként 1910 kör-  
nyékén, az egyénektől történő vásárlás mellett 
gyakrabban megjelenik a helyi régiségkereskedésektől 
történő vásárlás (főként festőművészet, kerámia és 
üveg).
          1908-ban a múzeum a Szent Márton-dóm főoltárán 
álló G. R. Donner két Adoráló angyalának kis fából 
készült modelljét vásárolta meg Baumann István 
Száraz vám (Suché Mýto) 5. sz. alatti régiségkereske-   
désétől.37 1898 őszéről nagyobb grafikai és nyomtatási 
beszerzésről vannak anyagaink a Schwarz testvérek cé-   
gétől (Gebrüder Schwarz. Buchhandlung und Anti-  
quariat,quariat, Venturgasse 9).38 A múzeum Schwarz Sala-    
mon régiségkereskedőtől is vásárolt a Száraz vám 
(Suché Mýto) 16. sz. alatt, 1911-ben így szerzett meg 
két kőedényt a Vranov nad Dyjí manufaktúrából,     
amelyeket a pozsonyi vár nyomtatott motívuma díszíti, 
ill. egy csizma alakú üvegtálat a városban történt utol- 

só koronázási ünnepség belevésett dátumával (V. Ferdinánd 1830-ban).39 A múzeum nagyobb számban 
vásárolt tárgyakat 1910–1913 között Fellner Károly Mihály utca (Michalská) 10. sz. alatt található régiség-  
kereskedésétől. Egyrészt nyugat-szlovákiai népi fajanszról volt szó, főként szentelt víztartó stomfai kan-  
csók, másrészt további kőből készült tárgyak voltak ezek Vranov nad Dyjí-ből továbbá holicsi kerámia, 
főként fajansz. Szintén hasonló forrásból származik egy hazai eredetű asztali kalapácszongora, a Fortuna 
kereskedés pléhre festett cégére, egy tímár mester óntála belevésett 1696-os évszámmal, esztergályosok 
bélyegzőtartója 1649-ből vagy a mészárosok céhének pecsétgyűrűje.
        1910-ben bizonyítani tudjuk képzőművészeti alkotások vásárlását Szemere Miklós gyűjteményének 
aukcióján (az akvizíciót az önkormányzati bizottság támogatása tette lehetővé).

____________________

36 PVM irattára, Szépítő Egyesület iratai gyűjtemény..., karton 1 – 1870-ből származó iratok.
37 Valószínűleg megegyezik Baumann István órakészítő mesterrel, aki a század utolsó évtizedében az igazolt dokumentumok alapján 
   ugyanazon a  címen tartózkodott. Baumanntól a múzeum néhány  kerámia darabot is kapott, egyebek mellett két tányért a holicsi fa- 
   janszból. (U-123, 595 és 813).
38 PVM irattára, Szépítő Egyesület iratai gyűjtemény..., 1.karton.
39 39 Nyilvántartási sz. U-574 és U-890, U-1161.
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A Szépítő Egyesület eleinte pénzügyileg is támogatta a múzeumot. Az irodalomban megtalálható az infor-  
máció, hogy Könyöki József már 1868-ban 300 koronát kért a múzeum számára, egyben a szövetségi bi-  
zottság csupán 100 koronát szavazott meg. A következő évben viszont már jóváhagyta a kért 300 korona 
összeget (az akkori pénznemben ez 150 forint volt), és az utána következő 20 évben a múzeum minden 
évben megkapta ezt a hozzájárulást, egészen 1888-ig. 1889-ben a fentebb említett összeget már saját költ-  
ségvetéséből a városi tanács fizette ki a múzeumnak.    
          1889-ben jelentősebb változás következett be, amikor is a múzeum a Budapesten székelő Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Felügyeletének szakmai felügyelete alá került. Ettől kezdődően rendszeres éves 
állami támogatást kapott. Történelmi gyűjtemények vásárlására állítólag 7500 korona összegű, művésze-  
ti-iparművészeti és néprajzi gyűjtemények vásárlására 2000 korona összegű állami támogatásban része-  
sült.40 Viszont a levéltári anyagokban fennmaradt egy darab, az állami támogatás nyújtását bizonyító do-  
kumentum 1898-ből, amely 300 forint összeget említ annak ellenére, hogy már a korona volt az érvényes 
fizetőeszköz.41          
        1916-ban és 1917-ben a múzeum az  akkori  pénznemben kifejezett 3000 korona értékű  támogatást 
kapott az államtól, ebből 2000 korona az ún. régiségtárakra - azaz történelmi és művészettörténeti gyűj-  
teményekre - és 1000 korona néprajzi gyűjteményre volt meghatározva. A támogatás teljes összegét nem 
használták fel, mivel a múzeum azt a célt tűzte ki maga elé, hogy muzeális alapot alapít, amelyből a vásár-  
lások mellett pld. a régészeti kutatás (ásatások) költségeit is kívánta fedezni.42

          Ebben az  időszakban készítették  Magyarországon a múzeumok széles körű reformját, amely a főisko-  
lákkal rendelkező városok nyilvános gyűjteményeinek jelentősebb állami pénzügyi támogatását volt hiva-  
tott megalapozni.
     A  jegyzőkönyvek  alapján a  Szépítő  Egyesület  50 év leforgása  alatt (1868–1918) összesen  legalább          
20.000 koronát adott a múzeumnak az akkori pénznemben kifejezve. 1912-ig a múzeum 228.175 - koro-  
nát fordított a gyűjteményi tárgyak megvásárlására.43

     

____________________

40 FAUST – FUZÁK, 1968, c. d., 16. oldal
41 PVM irattára, Szépítő Egyesület iratai alap..., 1 karton, 1898-as év.
42 PVM irattára, Szépítő Egyesület iratai alap..., 2 karton. Évszámok: 1911– 1936 Csákós J. gondnok jelentése 1916-ból és 1917-ből (ma-
   gyar nyelven). Szintén: Feuilleton Das Stadtmuseum im Jahre 1917. Im Auftrage des Kustos verfasst vom Hilfskustos Josef Csákós.    
   In: Pressburger Zeitung, Nr. 44, 1918. 2. 14., 3. oldal (1. rész) és Pressburger Zeitung, Nr. 45, 1918. 2. 15., 2. oldal (2. rész).
43 43 GYŐRIG, 1918, c. d., 142. és 144. oldal.
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Állami betétek    

1902-ben1902-ben a magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium értékes „ómagyar“ ötvösművek 16 darab gal-  
ván-plasztikai másolatát adta át a múzeumnak állami letétként.44 Közöttük van a Nagyszentmiklóson (ma 
Sânnicolau Mare Romániában) talált kincsből származó 10. századi koraközépkori műalkotások másola-  
tának csoportja is.45 Ezen tárgyak eredeti példányai ma a bécsi Művészettörténeti Múzeumban, valamint 
a szófiai Nemzeti Történeti Múzeumban vannak kiállítva. Ezen kívül a múzeum gyűjteményébe került 
még pld. egy 1496-ból származó ezüst tömjénfüstölő és egy aszpergil (szenteltvíz-szóró) másolata,        
amelyekamelyek jelenleg a zágrábi katedrálisban vannak elhelyezve, az erdélyi Nagyvárad székesegyházában ta-  
lálható aranyozott kehely másolata 1500 körüli időkből vagy a brassói ötvösök összehívó táblája 1556-ból, 
amelynek eredeti példánya a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításában látható.46 Külön említést érdemel 
Majthényi Uriel aranyozott, ezüstbe vájt diptichonjának másolata az 1510 körüli időszakból, amely Krisz-   
tus keresztről történő levételének és a Három királyok imádása jeleneteit ábrázolja. Az eredeti műalkotás 
az esztergomi székesegyház kincstárában van kiállítva.47

     A múzeumban található az 1370-es évek utáni időből származó, címerpajzzsal és a magyar királyság je-  
lével díszített ruhacsipesz másolata, amelyet I. (Nagy) Lajos magyar király adományozott az aacheni szé-  
kesegyháznak az ún. magyar kápolnának az aacheni dómban. A gyűjteményekben összesen 48 gal-           
ván-plasztikai másolatot sikerült beazonosítani.
     A gyűjtemény-gyarapítás egyedülálló módja volt a tárgyak cseréje (felváltása). 1900-ban a múzeum hat 
darab fegyverért így szerzett meg Reinitzer Ottó nemestől, a cs. k. hadsereg kapitányától Reinitzthalból 
egy, főként balkán eredetű régészeti jellegű tárgyakból álló műtárgyegyüttest.48

        

____________________

44 Azonos műalkotások több öntvénye található a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményeiben. Az információt Mgr. Mária Ginelli-
   ová kurátor adta át 2012-ben. Az eredeti példányok főként a Magyar Nemzeti Múzeumban találhatóak Budapesten. Néhányat közülük 
   az alábbi kiadványokban is meg lehet találni: KOLBA, Judit - T. NÉMETH, Annamária: Ötvösmüvek. Budapest: Corvina Könyvkiadó, 
   1973;  EDVI ILLÉS, Aladár: Az iparművészet könyve III. Budapest: Athenaeum  Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, 1912. A mi-
   nisztérium különböző múzeumoknak és könyvtáraknak küldte szét a galván-plasztikai másolatokat Magyarországszerte.
4545 Bericht und Kassa-Ausweis des Ausschusses des Städt. Verschönerungs-Vereines in Pozsony über das Jahr 1902. Pozsony: Anger-
   mayer Károly, 1903, 28. oldal.
46 Historical exhibition of the Hungarian National Museum. Guide 2. 11th to 17th centuries. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2001, 
   38. és 75. oldal.
47 A régi levéltárban az olvasható, hogy a diptichont állami betétként szerezte meg a múzeum az 1902. július 2-i keltezésű 32456 számú 
   Oktatásügyi  Minisztériumi döntés  alapján, és hogy az  eredeti  példány a Magyar Nemzeti Múzeumban található Budapesten. Ezzel         
      ellentétben  áll viszont az  az  információ, hogy a szóban  forgó és a Pozsonyi  Városi Múzeum gyűjteményéből  származó  diptichont  
   1876-ban a Budapesten szervezett műipari kiállításon mutatták be.
   Hozzáférhető online: http://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemeny/photograph/6902 - 2016. 8. 5
   fotó: Klösz, György (1844-1913)
   Műtárgyfotó - diptichon az 1876-os évi műipari kiállításon a pozsonyi múzeumi gyűjteményéből.
   CSÉFALVAY, Pál: Die Basilika, der Domschatz und der Burgberg zu Esztergom. Budapest: Helikon Verlag, 1992, 43-44. oldal.
48 A cseréről a városatya (polgármester?) és a múzeum gondnoka, Helmár A. döntött. 
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A tárgyak tipológiája és a gyűjtemények fajták szerinti differenciálása    

A múzeum legnagyobb számú növekményei eleinte főként érmék voltak (anyaguk alapján arany, ezüst és A múzeum legnagyobb számú növekményei eleinte főként érmék voltak (anyaguk alapján arany, ezüst és 
réz érmékre osztva), rézmetszetek, „régi“ dokumentumok és könyvek.49 1871 végén a múzeum összesen 
2434 darab tárgyat vezetett a kimutatásokban, mégpedig a következő fajta és számossági szerkezetben: 
1595 érmét, 25 könyvet, 62 dokumentumot, 112 rézmetszetet és 640 különböző közelebb nem pontosított 
tárgyat (diverse numerierte Gegenstände).50 A tárgyak számosságával kapcsolatosan fennmaradt adatok 
viszont néha egymásnak ellentmondanak.51

          A gyűjtemények állapotáról szóló kimutatásban 1880 végéről már megjelenik a „festmény“ kategória 
(180 darab számban), ill. megnőtt a „különböző tárgyak“ száma is, ezek három csoportra voltak osztva: 
tárgyak a város tulajdonában, adományok és vásárlások.52 1890-ben a kimutatásban megjelenik egy 
„apróbb tárgyak“ sokaságát jegyző oszlop is (929 darabot adományként és 1066 darabot vásárlás eredmé-  
nyeként szerzett meg a múzeum); külön vezetik a céhektől átvett tárgyakat, Tilgner szobrász alkotásait, 
Römmer báró fegyvergyűjteményét (valószínűleg helyesen Rössler lett volna), ill. a Zichy gróf által ado-  
mányozott fegyvereket.53

          Valószínűleg a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelete által alkalmazott módszertannal 
összhangban a 20. század elejéről származó anyagokban a növekményeket általában négy nagy csoportba 
osztották: könyvtár (ide sorolták az apró nyomdaipari anyagokat, térképeket, iratokat és más kézirato-    
kat54), régészet, ill. történelem,55 néprajz és képzőművészet.56

          A tárgyak számának növekedése a múzeum gyűjteményének egyre részletesebb osztályozásához veze-  
tett, ami a már említett cédulakatalógus létrehozását eredményezte. Jól tükrözik ezt a monarchia létezé-  
sének utolsó éveiből származó kimutatások. Pld. a régészeti jellegű tárgyakat tovább osztották létrejöttük 
ideje szerint: őskor vagy őstörténelem (néha külön bronzkor), római régiségek, középkori és újkori tár-    

____________________

49 A gondnok 1870. január 16-i keltezésű írásos jelentése (Ausweis) alapján a múzeum 1869-ben összesen 1227 tárgyat szerzett meg, 
   ebből 762 érme, 23 régi könyv, 56 régi dokumentum és 109 rézmetszet. A fennmaradó részt különböző, közelebbről nem pontosított 
   tárgyak alkották: 142 darab a város tulajdonából származott és 135 darabot magánszemélyek adományaként szerezte meg.
   PVM irattára, Szépítő Egyesület iratai alap..., 1 karton – 1870-es évszámú iratok. A dokumentum átiratát, ill. fordítását O. Faust és Ľ. 
   Fuzák jelentette meg 1968-ban (35. oldal).
50 50 PVM irattára, Szépítő Egyesület iratai alap ..., 1 karton, Ausweis über den Stand des städtischen Museums pro 1871.
51 A múzeum kimutatására való hivatkozással Győrig azt az adatott tette közé, hogy 1873-ban a múzeumnak csupán 998 tárgya volt.
   GYŐRIG, 1918, 142. oldal. A szlovák fordítás (2012, 178. oldal) a „már dokumentált értékes kiállított tárgyak“ fogalmát említi, ami azt 
   a látszatot kelti, hogy már feldolgozott, ill. kiállított tárgyakról volt szó.
52 A kimutatás a gyűjtemények összesítését tartalmazza 1879-ből, az 1880-as növekményekkel (47 darab) kiegészítve.
   FAUST – FUZÁK, c. d., 37. oldal (levéltári dokumentum átirata és fordítása).
53 53 FAUST – FUZÁK, c. d., 39. oldal (levéltári dokumentum átirata és fordítása).
54 A múzeum gyűjteményeiben a 20. század elején olyan értékes céhes írásos anyagok is voltak, amelyek manapság levéltári alapok ré-  
   szeit képezik (PVL): pld. a mészárosok és ötvösmesterek céhes könyvei a 16. századból (1549-ből és 1575-ből).
55 Kiegészítésképpen szükséges megemlíteni, hogy a magyar szövegekben megtalálható a régiség fogalma, amely őskori gyűjteményeket, 
   de szintén középkori és újkori történelmi tárgyakat is magába foglalt, tehát értelmezésünk szerint régészeti, de történelmi jelentőségű   
   tárgyakat egyaránt.
5656 Pressburger Zeitung, Nr. 23, Morgenblatt , 1917. 1. 24, 2-3. oldal Das Stadtmuseum im Jahre 1916. Im Auftrage des Kustos verfasst 
   vom Hilfs-Kustos Josef Csákós. (1. rész)  
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Klavír - koncertné krídlo J. N. Hummela,
palisandrové drevo, kov,

výrobok firmy P. Errard Londýn, 1830, (F1-1619),
kúpa od vnučiek J. N. Hummela v roku 1905,
(zo zbierok MMB, foto: Ľudmila Mišurová)

Zongora - J. N. Hummel koncertzongora szárnya,
rózsafa, fém, P. Errard London, 1830 gyártmánya,

(F1-1619), beszerezve J. N. Hummel
leányunokáitól 1905-ben

(a PVM gyűjteményéből, fotó: Ľudmila Mišurová)

gyak; a képzőművészet az egyes fajták szerint ké-  
pekre (festményekre), rajzokra, grafikára és plasz-  
tikára osztódott. Új kategóriaként jelennek meg      
a fényképek vagy hangszerek. Szintén találkozunk 
csoportokkal: kézműipar, kereskedelem és szállít-  
mányozás, szerszámok, „háztáji gazdálkodás“, ill. 
„házak részei“ (különböző használati cikkek tar-  
toztaktoztak ide, melyek a háztartás belterének vagy fel-
szerelésének részét alkották; az üveg általában 
külön csoportot alkotott) vagy a kegyeleti jellegű 
tárgyak fogalmával is.57 Az utolsó csoportba so-   
rolható pld. Sissi császárnéra emlékeztető érdekes 
emléktárgy, amelyet a ruhái autentikus részeiből 
készítettek – selyem alsószoknya ún. milléniumi 
ruha és egy ünnepi tüllfátyol, ezeket fekete fake-  
reszt egészíti ki, amelyet az uralkodónő gyász al-  
kalmával viselt.58

     A monarchia idején született meg a múzeum 
mai gyűjteményalapjának legnagyobb része.            
A különböző adományozóktól megszerzett (általá-  
ban a megszerzésük körülményeinek ismerete 
vagy az eredetük helyszínének meghatározása 
nélkül) tárgyakon kívül nagyobb tárgyegyüttesek 
is bekerültek a régészeti gyűjteménybe. A már 
említettekemlítettek mellett foglalkozni kell a közelebbről is-  
meretlen Lemberger gyűjteménnyel is, amelyet       
a múzeum 1890 körül vásárolt meg.59 

____________________

57 Pressburger Zeitung, Nr. 24, Morgenblatt, 1917. 1. 25, 3. oldal Das Stadtmuseum im Jahre 1916. Im Auftrage des Kustos verfasst    
   vom Hilfs-Kustos Josef Csákós. (2. časť). A szerző J.N.Hummel temetési koszorújának szalagát vagy a történész, Ortvay Tivadar       
   (1843–1916) örökségéből megmaradt tárgyakat is a kegyeleti tárgyak közé sorolja.
58 A tárgyat 1903-1904 körül sikerült megszerezni a főherceg vagyonának főkezelője, Mayr József adományaként Budapestről. Egy Bécs
   ben 1901. november 19-én magyar nyelven írott levél is megmaradt mellette Sissi császárné volt udvarhölgyének, Ferenczy Idának 
   (1839 Kecskemét – 1928 Bécs) aláírásával.   (1839 Kecskemét – 1928 Bécs) aláírásával.
59 PLACHÁ, 2008, c. d., 43-44. oldal. A Lemberger gyűjtemény tulajdonosának közelebbi identitása nem ismert. Ráth G. régészeti gyűj-
   teményének Budapestre való eladásával kapcsolatban 1874-ben kerül megemlítésre a pozsonyi régiségkereskedő, Lemberger M. neve. 
   Viszont  ugyanez  a név olvasható  más eladással  kapcsolatban is még 1831-ben. A  nagy időbeli eltérésre való tekintettel tehát való-  
   színűleg két különböző személyről van szó ugyanazzal a vezetéknévvel. PICHLEROVÁ, Magdaléna: Odkrývanie najstarších dejín Bra- 
      tislavy. Výskumy, inštitúcie a bádatelia. In: Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc  na križovatke kultúr.  Od  počiatkov do prelomu 12.      
   a 13. storočia. (szerk. Juraj Šedivý – Tatiana Štefanovičová). Bratislava, Slovart, 2012, 524. oldal. 
   A Lemberger gyűjteményből jelenleg 184 darabot sikerült beazonosítani a múzeumban, ezek főként bronz tárgyak (kapcsok, tűk, kar-
   kötők, bárdok, sarlók), de különféle kő, agyag és üveg tárgyak is (terra sigillata töredékei, üveggyöngyök). Egy késő gótikus réz keresz-
   telési tál is található közöttük.
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A múzeum későbbi történelmi gyűjteményeinek alapja egyrészről a céhes műemlékek értékes csoportja 
lett,60 másrészről pedig a fegyverek (militáriák), történelmi mértékek és mérlegek, ill. a város történel-   
méhez szorosan kapcsolódó más műtárgyak. Rendkívül magas történelmi és nem egy esetben művészeti 
értékkel bír a festett céltáblák csoportja, amely Szlovákiában a második legnagyobb a fajtájából.
        1918 előtt néhány  rendkívül értékes  hangszert is megszerzett a múzeum. Főként  Johann Nepomuk 
Hummel zeneszerzőhöz kapcsolható hangszerekről van szó: a pozsonyi Johann Georg Klöckner alkotása, 
egy asztali zongora 1793-ból, ill. egy koncertzongora szárnya a P. Errard London cégtől 1830-ból, amelyet 
a múzeum 1905-ben vásárolt meg Hummel leányunokáitól. 1900-ban a gyűjtemény része lett egy kis hor-   
dozható barokk orgona – portatív a Szent Márton Székesegyházból.
          Az érméket, ill. érmeket is magába foglaló numizmatikai gyűjtemény tartozik a legszámosabb tárgy-   
csoportokhoz a múzeumban. A megszerzésekkel kapcsolatos céltudatos hozzáállás ezen a területen főként 
a koronázási érmék vagy I. Ferenc József császár uralkodása idejéről megmaradt érmék gyűjteményének 
létrehozásánál jelent meg. A kurátorok egy napóleoni időkből származó érmék csoportjának létrehozásá-   
ra is törekedtek.
          A képzőművészeti gyűjtemény létrehozása a múzeumalapítás utáni néhány évben kezdődött el. 1872-ig 
a múzeum 57 festményt, 81 rézmetszetet és 3 miniatűrt szerzett meg az adományozóktól.61 Jelentős akvi-  
zíció volt Enea Grazioso Lanfranconi (1850–1895) grafikai gyűjteménye egy részének megszerzése 
1888-ban.62 1896-ban a múzeumban állítólag a városhoz kapcsolódó 255 festmény volt.63 Szintén meg kell 
említeni a múzeum és a Pozsonyi Művészeti Egyesület kapcsolatát. A 20. század elején néhány                     
képzőművészeti alkotás az egyesület által szervezett kiállításokon került megvásárlásra.64 Ami a szakrális 
művészetetművészetet illeti, Knauz F. öröksége jelentette a múzeum gyűjteményeinek jelentős gyarapodását. Főként 
a Batka tulajdonából származó művek, ill. adományként átadott Tilgner Viktor művei lettek a szobrászati 
művek kollekciójának alapjai. Kortárs művészek művei is nagy számban képviseltették magukat a növek-  
mények között (főként Fadrusz János és  Rigele Alajos szobrászművészek alkotásai).      

____________________

60 FRANCOVÁ, Zuzana: Cechové pamiatky v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. In: FIALOVÁ, Ivana – TVRDOŇOVÁ, Daniela (ed.).: 
   Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava: Slovenský národný archív, 2014,  
   194-212. oldal.
61 KARAŠINSKÁ, Nela: Vznik umelecko-historických zbierok Mestského múzea v Bratislave. 1868-1918. Diplomamunka. Pozsony: Filo-
   zófiai tanszék Comenius Egyetem, 2008.
6262 A gyűjtemény Pozsonyhoz kapcsolódó számos fametszetet és rézmetszetet tartalmazott.  FAUST – FUZÁK, c. d. 1968, 15. oldal. A gra-
   fikákon kívül Lanfranconi állítólag két történelmi szekrényt is adományozott a múzeumnak (jelenleg nem beazonosítható).
  Lanfranconi grafikai gyűjteményéről bővebben: VYSKUPOVÁ, Martina: Grafické diela zo zbierky Enea Graziosa Lanfranconiho               
   v GMB. In: Zborník Múzea mesta Bratislavy, Bratislava XXIV, 2012, 219-244. Oldal. Lanfranconi gyűjteményének régészeti részét       
   a budapesti Nemzeti Múzeum szerezte meg.
6363 A múzeum ebben az évben 5612 tárgyat vezetett a kimutatásokban (ebből 2342 érme, 102 könyv, 82 irat) 50 000 forint értékben.         
   Archaeológiai Értesítő, 1896, 445. oldal. A város régi tulajdonából származó 187 műtárgyat is említenek.
64 FRANCOVÁ, Zuzana – GRAJCIAROVÁ, Želmíra – HERUCOVÁ, Marta: Bratislavský umelecký spolok 1885-1945 Pressburger      
   Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület. Bratislava: Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2006, 71. oldal.
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1917-ben Bednarics Emília kisasszony hagyatéka gazdagította a gyűjteményt. Valószínűleg a híres Bedna-  
rics Ilona rokonáról volt szó, aki angol barátnőjével, Mary Redforddal a 19. század nyolcvanas éveiben 
nagy háztartást vezetett Pozsonyban, melynek az ismert zeneszalon is a része volt, ahol sokat zenéltek és 
beszélgettek a zenéről, és ahol számos, abban az időben a városban koncertező művész is megfordult.65  
Néhány olajfestményen kívül számos miniatűr is volt az említett örökségben – főként a Gschnattl és             
a Bednarics családok tagjainak portréi a 19. század első feléből.
          Ezzel párhuzamosan szintén egy értékes iparművészeti tárgyakat felvonultató tárgycsoport kezdett kia-  
lakulni a múzeumban. A kerámia növekmények voltak a legszámosabbak (főként habán kerámia és nyu-  
gat-szlovákiai népi fajansz, holicsi manufaktúra termékei), ill. üvegtárgyak, de fából faragott mézeskalács 
készítésére alkalmas formák is bekerültek a gyűjteménybe (a helyi Eder és Levius mézeskalács készítő 
családoktól).
     Elkezdték kiépíteni az etnográfiai gyűjteményt is Pozsony vármegyére összpontosítva. A hazai eredetű      Elkezdték kiépíteni az etnográfiai gyűjteményt is Pozsony vármegyére összpontosítva. A hazai eredetű 
tárgyakon kívül a múzeum nem európai eredetű tárgyak kollekcióját is megszerezte (Egyiptom, Távol-Ke-  
let), amely inkább etnológiai jellegű, és jelenleg az ún. általános etnográfiai alapban van nyilvántartva.66     

A spontán gyűjtéstől a gyűjtemény-gyarapítási tevékenység
koncepciójának létrehozásáig    

MárMár a múzeumalapítás utáni első évben (1869) a múzeum gyűjteményei kb. 1200 tárgyat tartalmaztak. 
Annak ellenére, hogy nem beszélhetünk még szakmaibb szelekciós feltételek alkalmazásáról, a megszer-  
zett tárgyak nagyobb mennyisége közvetlen kapcsolatban állt a város történelmével (tárgyak a kőkor-     
szakból, bronzkori és vaskori tárgyak, valamint érmék a római kortól egészen a jelen korig).67

          A múzeum eleinte inkább a felkínált tárgyak passzív fogadója volt. A gyűjtemény-gyarapítási tevékeny-
séghez való céltudatosabb hozzáállás első jele viszont már 1872-ben is megfigyelhető, és a már említett 
céhes műemlékek védelmével kapcsolatos erőfeszítésekkel köthető össze. A múzeum válogatása azt a célt 
tűzte ki maga elé, hogy „a város múltjának teljes körű képét alkossa meg, hogy a múltját és a múltjához 
kapcsolódó tárgyakat vizsgálja meg, hogy az elvesztés (elszivárgás) és megszűnés ellen védje meg.68

     A növekmények szerkezetének elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált fél évszázados idő-                      
szakban zajló gyűjtemény-gyarapítási tevékenység két szinten zajlott. Az egyik oldalon ez a Pozsony váro-
sához, ill. szélesebb környékéhez szorosan kapcsolódó tárgyak megszerzése volt (kézművességgel, ill. cé-  
hekkel, kereskedelemmel, bíróságokkal, egyesületekkel kapcsolatos tárgyak, hazai művészek alkotásai,       
a város és környéke perspektívái külön). A másik oldalon nagymértékben különböző jellegű és eredetű 
tárgyak is véletlenszerűen bekerültek az alapba, főként személyiségek adományai vagy öröksége által. 

____________________

65  LENGOVÁ, Jana: Bratislava 1860-1918. Postrehy k osobnostiam klavírneho umenia. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratisla-
    vy, XXII kötet, 2010, 185-186. oldal.
66 Erről a gyűjteményről bővebben: MAGDOLEN, Dušan – SLOBODNÍK, Martin: Staroegyptské a východoázijské pamiatky. In: Múze- 
   um mesta Bratislavy 1868 – 2008. 140 rokov...., 241-249. oldal
67 Pressburger Zeitung, Nr. 242, 1869. 10. 22, 2. oldal.
68 68 PVL, céhek alapja, csizmadiák céhének iratai – 40 Ce 5/99-223, 36. karton.
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Galvanoplastický odliatok džbánu č. 7
z pokladu v Nagyszentmiklós 

(dnes Sannicolau Mare v Rumunsku),
získaný ako štátny depozit v roku 1902 (U-2373)

(zo zbierok MMB, foto: Marián Lukáč)

Galvanoplasztikai kancsó öntvény 7. sz.
a Nagyszentmiklósban talált kincsből 
(ma Sannicolau Mare Romániában) – 

állami betétként megszerezve 1902 körül (U-2373)
(a PVM gyűjteményéből, fotó: Ľudmila Mišurová)

Könyöki József halála után 1900–1904 között Helmár 
Ágoston (1847–1912), középiskolai professzor, látta el 
a múzeum fő gondnokának feladatait, aki már előtte 
három évig segédgondnokként dolgozott.69 Főként      
az érmék  feldolgozásával  foglalkozott, és  a  már emlí-  
tett cédulakatalógust hozta létre. Abban az időben, 
amikor átvette a múzeumot, annak gyűjteményében 
28662866 leltári szám szerepelt, ami 2870 darab tárgyat je-  
lentett 41.726 korona értékben az akkori pénznemben 
kifejezve. Az 1904 tavaszán befejezett leltározás után   
a kimutatás alapján a múzeumban 8084 gyűjteményi 
tárgy volt, amelyek 3585 leltári szám alatt voltak ve-  
zetve, értékük összesen 146.431 koronára volt becsül-  
ve az akkori pénznemben kifejezve.70

    Helmár utóda a Királyi Katolikus Gimnázium és      
az állami reáliskola német és olasz nyelv professzora 
(1895 óta az igazgatója és 1911 óta a pozsonyi kerület 
magasabb szintű középiskoláinak főigazgatója) 
Johann Ev. Albrecht (1852–1925) lett. Albrecht 
Sándor zeneszerző apja 1919-ig dolgozott a múzeum-  
ban. 1911-ben a Pressburger Zeitung megjelentette      
a a múzeum festőművészeti és grafikai gyűjteményének 
első részletesebb elemzését, mely már a gyűjtemény-  
gyarapítási program bizonyos jeleit is tartalmazta.        
A képzőművészeti alkotások megszerzésének az alábbi 
csoportokra kellett összpontosítani: látképek a vá-  
rosról és környékéről, a városban élő és dolgozó 
művészek alkotásai, híres személyiségek portréképei, 
akiketakiket külön koronázott meg az uralkodó, Liszt Ferenc 
zeneszerző képei, ill. Pozsony városával vagy annak 
környékével kapcsolatos eseményeket ábrázoló al-  
kotások.71

____________________

69 Életrajzi medailonja a Városi múzeum 100 éve című jubileumi kiadványban jelent meg (1968, 283-284. oldal) Helmár nevéhez kap- 
   csolódik a Prímási palotában tett egyedülálló felfedezés. Az 1903-as újjáépítés közben a Tükörterem előterében a tapéták alatt fedez- 
   ték fel az angliai Mortlake manufaktúrában szőtt, 17. századi hat gobelinből álló szériát a tragikus antik mítosz, a Hero és Leander
   jeleneteivel.
70 Musealbericht über das Jahr 1903. In: Pressburger Zeitung, Nr. 126, Morgenblatt, 1904. 5. 6, 2-3. oldal. A számok közti különbség 
      nem csak az újabb növekményekkel magyarázható, hanem azzal a ténnyel is, hogy Helmár az addig leltári számmal nem rendelkező 
   tárgyakat is leltárba vette.
71 Die neuen Erwerbungen des städtischen Museums im Jahre 1910. Mitgeteilt von J. Albrecht. In: Pressburger Zeitung, Nr. 19 - Nr. 21,  
   19.– 21. 1. 1911, 1-2. oldal (3 rész).
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A Pozsonyi Városi Múzeum gyűjtemény-gyarapítási tevékenységének irányvonalában tükröződött              
az a tény is, hogy az adott korban a kevés muzeális intézmények közé tartozott Pozsony vármegyében. 
Nem csupán a városra koncentrált, hanem szélesebb területi érdekeltsége is volt. Mindez pld. más váro-   
sok grafikai megjelenítésének megszerzése iránti törekvésében is megnyilvánult.72  
          A múltra történő elsődleges összpontosításon kívül a múzeum a korabeli események dokumentálására 
is megpróbált figyelni. A magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium határozata alapján 1914-ben el-   
kezdte kiépíteni az ún. háborús gyűjteményét. A háborús eseményekkel kapcsolatos főként plakátok, 
szórólapok és különféle nyomtatványok voltak hivatottak megalkotni a tartalmát. 1915 végén a gyűjte-   
mény már 110 darab tárgyból állt.73

          Érdekes feljegyzés maradt fenn arra vonatkozóan, hogy a város anyagi eszközöket különített el a lebon-  
tásra ítélt épületek fotográfiáinak elkészítésére.74 Ez öszefügg a múzeumi tanácsnak Könyöki halálát 
követő műemlékvédelmi tevékenységével. A múzeum elkészíttette a város történelmi épületeinek  felvéte-  
leit, kidolgozta azok listáját, melyet különböző nyilvános helyeken kifüggesztettek. Ezt követően egy me-
morandumot intéztek az építészekhez és tervezőkhöz, melyben a múzeumi tanács és a városi tanács azzal 
a felhívással fordult a címzettekhez, hogy időben értesítsék a múzeum gyűjteménykezelőjét a város terüle-  
téntén álló épületek tervezett bontási munkáiról, aki ezt követően bebiztosíthatta az épület lefényképezését, 
és határozott arról, mely művészettörténeti részletek érdemesek megóvásra,  vagy az új épület részeként, 
vagy a múzeum gyűjteményeiben.75 
     1918-ban a múzeum 10 182 tárgyat vezetett 300.000 korona összértékben az akkori pénznemben kife-  
jezve.76 Más forrás szerint ez 10 174 darab tárgy volt, ebből 6873 történelmi, 2742 művészetipari és 559  
néprajzi.77

     A múzeum termei, amelyek a régi Városháza épületében voltak – a 20. század elején még mindig csak 
ideiglenesnek tekintették őket – már nem tudták lefedni az aránylag gyorsan növekvő gyűjteményeket, 
így a múzeum egész időn át komoly helyproblémákkal küszködött. Ezek odáig fajultak, hogy a múzeum 
gondnokai praktikus okokból csak kisebb tárgyak gyűjtésére kényszerültek koncentrálni (korlátozott volt 
pld. a bútorok gyarapítása).78  A rossz helyzetet egy tervezett új funkcionális épület felépítése volt hivatott 
megoldani – ez a Kultúra palotája volt a Justi rakparton, ahova a múzeumot tervezték elhelyezni                     
a könyvtárral együtt. Viszont ez a gondolat nem valósult meg.
____________________

72 Das Stadtmuseum im Jahre 1916. Im Auftrage des Kustos verfasst vom Hilfskustos Josef Csákós. Original-Feuilleton der Pressburger 
   Zeitung. In: Pressburger Zeitung, Nr. 24, 1917. 1. 25, 4. oldal
73 Das Stadtmuseum im Jahre 1915. Mitgeteilt vom Kustos. Original-Feuilleton der Pressburger Zeitung. In: Pressburger Zeitung,
   Nr. 22, 1916. 1. 23, 3. oldal.
74 Pressburger Zeitung, c. d. megj. 72, 4. oldal. Itt évi 200 korona összeg jelenik meg.
75 75 ab. Vidéki múzeumok. In: Archaeológiai Értesítő, 22. évf., 1902, 371-372. oldal.
   Pozsony műépítészeihez és építészeihez! In: Nyugatmagyarországi Híradó, 20, 3. 4. 1907, č. 76, 3. oldal.
   BUDAY, Peter: Tivadar Ortvay a starostlivosť o pamiatky v Bratislave pred rokom 1918. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratis-  
   lavy XXVIII. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy, 2016 (nyomtatásban).
  Az épitészekkel való együttműködésre  egyedi példa a mai Stefánik utcán  egykor állt városi lőtér a „Tivoli“ épületének lebontása. 
   Schiller Jenő, a mai Stefánik utcán álló Deák hotel és a Stúr utcán álló „Tulipán“ tervezője, 1907-ben átadta a múzeumnak a lebontott 
   épületre vonatkozó mérési adatokat és felvételeket.   épületre vonatkozó mérési adatokat és felvételeket.
76 GYŐRIG, 1918, c. d., 144. oldal. Ezzel ellentétes viszont az a  feljegyzés, mely szerint 1916 végén a múzeum gyűjteményében 11 122 
   műtárgy volt található 311.719, 75 korona értékben.
77 FAUST – FUZÁK, 1968, c. d., 18. oldal.
78 NOŽIČKA, Jaromír: Zbierkový fond nábytku. In: BOROVSKÝ, Štefan et al.: Mestské múzeum v Bratislave - 120 rokov. Bratislava: 
   Mestské múzeum v Bratislave – Tatran, 1988, 103-112. oldal. A bútorgyarapítással kapcsolatos információk nagyon hiányosak.

72



Oľga Bodorová
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rokoch 1882 až 1918

OdOd vzniku prvých múzeí na území dnešného Slovenska uplynulo takmer 150 rokov. Pokusy na ich založe-
nie trvali viacero rokov a mnohé snahy o založenie múzea v určitom regióne stroskotali za najrôznejších 
okolností. Hospodársky a spoločenský rozmach otvoril tiež nové možnosti pre rozvoj vedy, školstva a kul-
túry i na území dnešného Slovenska. Po založení prvých múzeí v Bratislave (1868), na Orave (1868), v Ko-
šiciach (1872) a Trenčíne (1877) v septembri roku 1882 založili významní predstavitelia župy Gemer - Ma-
lohont v poradí piate najstaršie múzeum na dnešnom Slovensku aj v Rimavskej Sobote. Mesto sa v tom 
období, od roku 1882, stalo sídlom zlúčenej župy Gemer - Malohont a tak ku významným župných inštitú-
ciám, akými boli: úrady, súdy, nemocnica, školy, banky, pribudlo i múzeum.1 
     História vzniku Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (ďalej múzeum) je viac než pozo-
ruhodná a viaceré pokusy vzdelancov 18. a  19. storočia založiť v sídle historickej župy Gemer - Malohont 
zbierku starožitností, dostali definitívnu podobu až 3. septembra 1882. Vtedy sa slávnostne otvorili brány 
Umelecko-archeologickej výstavy župy v priestoroch opustených kasární. Tento dátum je zároveň dá-
tumom založenia Gemerského župného múzea.2

Obdobia z konca 18. a začiatku 19. storočia

PočiatkyPočiatky prvých múzejných myšlienok v župe Gemer – Malohont, ktorá bola diferencovaná z viacerých 
strán, sa datujú do konca 18.  a druhej polovice 19. storočia. Početní malohontskí vzdelanci  najmä z radov 
evanjelických farárov už v rokoch 1767-1768 sa pokúsili založiť vzdelávací spolok, no tento pokus sa im ne-  
podarilo realizovať. Matejovi Holkovi staršiemu (1719, Tisovec - 1785, Skálnik) však myšlienka čitateľské-  
ho spolku nedala pokoj. Zo štúdií v Nemecku poznal činnosť a význam čitateľských spolkov a takýto 
spolok plánoval založiť aj doma. Podarilo sa mu to v decembri roku 1791, keď vznikla prvá čitateľská spo-  
ločnosť s názvom: ločnosť s názvom: Societas lectoris in Valle Kis Hontana - Malohontská čitateľská spoločnosť - so sídlom  
____________________

1 BODOROVÁ, Oľga: Sprievodca stálou vlastivednou expozíciou a História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote   
  1882-2002. Rimavská Sobota: 2002, s. 64.
  BODOROVÁ, Oľga: Az állandó honismereti kiállítás kalauza és A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum története 1882-2002. 
   Rimavská Sobota: 2004, s. 64.
   BODOROVÁ, Oľga: 125. rokov Gemersko-malohontského múzea s akcentom na jeho počiatky. In: Zborník Gemersko-malohontské-         
   ho múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT,   ho múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT, ročník 3. Rimavská Sobota: 2007, s. 55-75.
  BODOROVÁ, Oľga: Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Venovaná 130. výročiu vzniku múzea. Ri-  
   mavská Sobota: 2012, s. 168.
2 Múzeum počiatku nieslo názov Gemerské župné múzeum v Rimavskej Sobote a až do roku 1951 malo spolkový charakter, spolu s ďal-                    
  šími múzeami, ako boli napríklad múzeá v Komárne, neskôr aj blízkej  Rožňave, kde vznik múzea datujeme rokom 1902. Súčasné           
  Gemersko-malohontské múzeum, podľa svojho zamerania radíme do systému regionálnych múzeí. Do roku 1996, fungovalo bez  špe-   
    cializácie. Od tohto roku sa ako jedno z  3 múzeí na Slovensku špecializuje na dokumentáciu hmotnej a duchovnej kultúry Rómov             
  v širšom regióne. Súčasný viac než 100 tisícový zbierkový fond presahuje hranice regiónu, pričom mnohé zbierky spĺňajú kritériá 
   európskeho formátu.
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v Pondelku, dnes Hrnčiarska Ves. Matej Holko starší vypracoval zásady spoločnosti a zároveň aj základy 
budúcej knižnice. Cieľom spoločnosti bolo nakupovať knihy z členských príspevkov a posielať ich členom 
spoločnosti. Každý čitateľ si mohol knihu kúpiť, ak ponúkol vyššiu cenu. Práve v roku 2016 si pripomína-  
me 225. výročie založenia tejto spoločnosti.
          Malohontská čitateľská spoločnosť v Pondelku (1791) bola inšpirátorkou pre ďalšie malohontské obce, 
napríklad Nižný Skálnik. Historicky prvá zmienka o systematickom budovaní zbierok sa prvýkrát objavu-  
je pri stanovení cieľov a poslania Učenej spoločnosti malohontskej v Nižnom Skálniku, o čom Štefan 
Pasiar pri hodnotení jej založenia konštatuje: „Matej Holko mladší splnil plán svojho otca z roku 1795         
a založil stoličnú knižnicu, s prírodovednými zbierkami“.3  Syn Mateja Holku staršieho, Matej Holko ml. 
(1757-1832), navrhol v roku 1795 založiť stoličnú knižnicu. Konvent jeho návrh schválil, ale knižnicu sa 
mumu nepodarilo založiť. Vhodné podmienky nastali až o pár rokov neskôr, keď evanjelickí vzdelanci založili 
Učenú spoločnosť malohontskú a začali budovať známu knižnicu.4

     Je známe, že Učená spoločnosť malohontská nikdy prírodovedné zbierky nezačala budovať, i keď niek-  
torí jej členovia, ako napríklad Pavol P. Šramko, presadzovali, aby spoločnosť venovala väčšiu pozornosť 
regionálnemu vlastivednému výskumu, hlavne botanickému, geologickému, archeologickému a historic-  
kému.5

    Dôkazom toho, že Ján Feješ, popredný predstaviteľ Učenej spoločnosti malohontskej bol naklonený 
múzejnej myšlienke je skutočnosť, že sám prispel čiastkou 500 florénov na činnosť už vtedy existujúceho 
Maďarského národného múzea. Sám sa pravdepodobne pričinil aj o to, že Malohontský evanjelický senio-  
rát prispel na činnosť tejto inštitúcie čiastkou 800 florénov.6
                V cennom a početnom archíve nášho múzea, kde evidujeme približne 15 000 položiek, sa nachádza po-  
zoruhodná korešpondencia medzi Petrom Kellnerom Zábojom Hostinským, vtedajším hlavným slúžnym 
malohontského okresu a Jánom Fábrym z roku 1860(63), v ktorej je stručná zmienka o zriadení múzea   
pri Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote, adresovaná vtedajšiemu profesorovi bi-  
ológie a zástupcovi riaditeľa J. Fábrymu.7 Podobu múzea však tieto úvahy zatiaľ nespĺňali.
          Za isté formy začiatkov múzejníctva možno považovať aj zberateľstvo starožitností, historických pamia-
tok a zvláštností, ktoré preferovali početné šľachtické rody. Za najznámejšiu zbierku starožitností, obra-  
zov a umelecko-historických predmetov v Gemeri-Malohonte považujeme rodinnú zbierku grófov          
Andrássyovcov, majiteľov hradu Krásna Hôrka. Tu nachádzame prvé úsilie o založenie múzea Gemera -    
- Malohontu, ktoré pochádza ešte z roku 1857, keď vtedajší majiteľ hradu, neskorší podžupan Gemerskej     

         

____________________

3 PASIAR, Štefan: Dejiny knižníc na Slovensku. Bratislava: 1977, s.78. To isté uvádza aj Vlachovič, Jozef: Encyklopédia Slovenska - Kul-
  túra II., s. 354.
4 CABADAJOVÁ, Jana: Knižnica Učenej spoločnosti malohontskej. In: Zborník GMM, ročník 10, 2014, s. 200.
5 BRTÁŇ, Rudolf: Učená malohontská spoločnosť. In: Obzor Gemera, 11, č.1, 1980, s. 16.
6 Acta literaria musei nationalis Hungarici. Tomus I. Budae: 1818, s. 59-60.
77 Preklad listu citujeme v plnom znení: „Od Hlavného slúžneho malohontského okresu, pánovi vedcovi Jánovi Fábrymu, profesorovi        
  a zástupcovi riaditeľa, Rimavskej Sobote. „Mám to šťastie Vám oznámiť, že nadnes plánované divadelné predstavenie žiakov miestne-  
  ho Protestantského gymnázia sa povoľuje. Zároveň Vás vyzývam aby bol čistý príjem z predstavenia použitý v prospech akéhosi zákla- 
  du pre muzeálne účely pri Protestantskom gymnáziu a aby ste mi podrobný záznam o príjme vo vhodnom čase preukázali a ihneď Vám 
  vystavím potvrdenku.“ V Rimavskej Sobote, dňa 15. júla 1860 (63), podpísaný Kellner Peter, hlavný slúžny.

74



župy a zakladajúci člen Vedeckej akadémie Juraj (György) Andrássy (1797-1872)8   prvýkrát 3. novembra 
1825 umožnil prehliadku hradu, ktorý bol neobývaný od roku 1812.
          Na pomoc pri šírení najnovších vedeckých poznatkov v záujme podporenia bádania na vidieku, jednot-  
livé vedecké spoločnosti uskutočňovali svoje zasadnutia a valné zhromaždenia v rôznych mestách Uhor-  
ska. Na území Gemera - Malohontu sa uskutočnilo v dňoch 12.-17. augusta 1867 XII. zasadnutie Spoloč-  
nosti uhorských lekárov a prírodovedcov a to v samotnom meste Rimavská Sobota, sídle župy.9 Na túto 
udalosť sa v zbierkach múzea v Rimavskej Sobote nachádza pamätná tabuľa, takmer rovnaká je osadená           
v hradnom múre hradu Krásna Hôrka a rovnako aj v jaskyni Aggtelek v Maďarsku. Organizátori zasadnu-  
tiatia súčasne pripravili pre účastníkov viaceré exkurzie a pri tejto príležitosti sprístupnil gróf Juraj (György) 
Andrássy na hrade Krásna Hôrka účastníkom spomínaného XII. zasadnutia Hradné múzeum. Na tieto 
reálie upozorňujeme aj pre nasledovné väzby Gemersko-malohontského múzea s múzeum v Krásnej 
Hôrke a to na skutočnosť, že pri umelecko-acheologickej výstave, ktorá položila základ múzea, Dionýz 
(Dénes) Andrássy (1835-1913 Palermo) z hradu Krásna Hôrka vypožičal 30 cenných umelecko-historic-  
kých zbierok, ktoré múzeum opäť predstavilo rimavskosobotskej verejnosti na retro výstave v roku 2012 
pripri jeho 130. výročí. Ale to už predbiehame viaceré udalosti, ktoré konečne viedli k založeniu piateho naj-  
staršieho múzea na Slovensku.
     Najvýznamnejším počinom, ktorý nakoniec prispel k založeniu prvého verejného múzea, bola zbera-  
teľská činnosť na pôde niektorých stredných škôl. Aj keď sa budovaním kabinetov - múzeí - sledoval 
hlavne cieľ zvýšiť úroveň vyučovania pomocou názorných vyučovacích pomôcok, čoskoro sa tieto kabine-  
ty premenili na „múzeum“ najrozličnejších, často kurióznych predmetov. Kabinety zhromažďovali najmä 
predmety z prírodných vied. V súvislosti s osobným záujmom vedenia kabinetu rozširovali sa tieto zbierky 
o historické, archeologické a numizmatické predmety.
          V Gemeri - Malohonte boli známe dva takéto školské kabinety – múzeá. Jedno bolo zriadené na Prvom 
slovenskom gymnáziu v Revúcej a druhé na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobo-  
te.10 Pre vznik Gemersko-malohontského múzea však majú väčší význam zbierky gymnázia v Rimavskej 
Sobote, ktoré od svojho vzniku roku 1853 niesli obdobne názov múzeum.11 Zbierku využívali najmä peda-
gógovia počas vyučovania. Jej správcom bol Ján Fábry, prvý riaditeľ Gemerského župného múzea. Vzťah 
         

____________________

8  S menom Juraja (György) Andrássyho (1797-1872) sa spája aj významná zbierka Gemersko-malohontského múzea, sadrový reliéf 
    z roku 1891 od sochára Barnabása Hollóa Založenie akadémie 3. novembra 1825.
9  BATIZFALVY, Sámuel – RÓZSAY, József: A Magyar orvosok és természetvizsgálók 1867. augusztus 12-től 17-ig Rimaszombatban 
    tartatott XII. nagygyülésének történeti vázlata és munkálatai. Pest: 1868, s. 443.
10 JURKOVIČ, Milan: Z dejín prírodovedného múzejníctva na Slovensku I. In: Múzeum, XVII, 1972, č. 1, s. 30.
1111  V ročenkách Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote sa zbierka prírodnín a učebných pomôcok nazývala rôzne, 
    raz ako múzeum, inokedy výstavná sieň. O revúckom gymnáziu Ján GALLO konštatuje: „Gymnázium malo na tie časy bohaté zbier-
    ky prírodopisné, fyzikálne, chemické, mineralogické a zbierku numizmatickú. Zakladateľom zbierok a „opatrovníkom múzea“ bol  
    Dr. Ivan B. Zoch.“ Táto zbierka obsahovala dermoplastické preparáty vtákov, zbierky hmyzu a minerálov. Dr. Ivan. B. Zoch aj po zru-
    šení revúckeho gymnázia roku 1874 zostal verný múzejníctvu a aktívne pracoval ako referent prvého Odboru zemepisu a prírodopisu          
      pri Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine Ročenka gymnázia pod názvom: „A rimaszombati egyesűlt protestáns gymnázium 
   XXIII-ik értesítője az 1875-76 tanévről. Rimaszombat, 1876. Už v roku 1876 vykazuje toto školské múzeum 1316 zoologických zbie-    
    rok, 1 130 botanických, skoro 2 000 geologických a 12 kusov zbraní a nádob, 581 kusov mincí a medailí.
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ku zbierkam získal Fábry počas svojich štúdií v Prešove u profesora botaniky Fridricha Hazslinszkého, 
ktorý sa už v roku 1846 stal zakladateľom prírodovedných zbierok evanjelického kolégia v Prešove.12  Táto 
náklonnosť ku zberateľstvu sprevádzala Fábryho po celý život.
     
         

Plagát z Umelecko-archeologickej výstavy
župy Gemer z 3.-11. septembra 1882
(zo zbierok múzea, foto: J. Ferleťáková)

Az 1882. szeptember 3. és 11. között
megtartott Gömörmegyei művészeti
és régészeti kiállítás plakátja (a múzeum
gyűjteményéből, fotó: J. Ferleťáková)

V druhej polovici 19. storočia bola aktivita pedagógov           
v rôznych sférach v regióne Gemer - Malohont obdivuhod-  
ná a priniesla svoje plody najmä čo sa týka zberateľských 
snáh. Napríklad Gemerský učiteľský spolok na svojom za-  
sadnutí roku 1877, na návrh ktorý predniesol neskorší     
zakladateľ múzea Viliam Groó, schválil ešte v tom istom 
roku založenie Múzea učebných pomôcok. Už roku 1879 
malomalo toto múzeum vlastné priestory v budove župného 
úradu v Rimavskej Sobote a jeho vedením poverili Jána 
Fábryho a Viliama Groóa. V pôvodnom návrhu pre zriade-  
nie múzea sa uvažovalo s postupným rozšírením o staro-  
žitnosti a priemyselné výrobky. Tento zámer však nebol 
realizovaný. Múzeum učebných pomôcok vyvíjalo aktívnu 
činnosť najmä vo sfére názorného vyučovania. Každo-  
ročneročne usporadúvali aj výstavy učebných pomôcok, kde 
prezentovali jednotlivé školy župy svoje nové zbierky. Na-  
koľko časom nastal pokles záujmu škôl o tieto výstavy          
v roku 1889 ich spolok zrušil. Múzeum učebných pomôcok 
však pôsobilo ďalej a zaniklo až roku 1907 (1877-1907) keď 
po vyradení poškodených a zničených predmetov zvyšok 
inventára odovzdali ako trvalý deponát do múzea Štátnej 
dievčenskejdievčenskej školy v Rimavskej Sobote.13 Neskôr sa časť       
z týchto zbierok dostala do nášho múzea. Čo je pozoru-  
hodné, Múzeum učebných pomôcok vystavovalo i v zahra-  
ničí a v roku 1878 za prezentačné aktivity v Paríži získalo 
diplom, ktorý je súčasťou historických zbierok múzea.14 

____________________

12 JURKOVIČ, Milan: Z dejín prírodovedného múzejníctva na Slovensku I., In: Múzeum, XVII, 1972, č. 1, s. 30.
13 SZOMBATHY, L: Gömör-kishont vármegye népoktatásűgyének története. Debrecen: 1909, s. 111-113.
   SVOREŇ, Jaroslav: Sto rokov Gemerského múzea v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota: In: Obzor Gemera, 13, č.2, 1982, s. 68-69.
14 Iná situácia so zriadením múzea bola v susednom meste v Rožňave. Na verejné pojednávanie sa otázka založenia župného múzea        
   dostala pri príležitosti zasadnutia Uhorskej historickej spoločnosti v Rožňave ešte v roku 1876. Na záver jej rokovania (28. augusta 
      1876) usporiadali organizátori výstavu cechových pamiatok a aktívne nastoľovali otázku založenia župného múzea. Iniciátorom nás-
   lednej porady zvolanej do Rožňavy 24. septembra 1876, (ktorá za účasti 25 osobností verejného života prerokúvala založenie rožňav-
   ského, prípadne gemerského múzea), bol rožňavský hlavný notár Jozef Roszty. I napriek tejto snahe sa však túto myšlienku nepoda-  
   rilo realizovať, píšu o tom 1. októbta 1876 regionálne noviny Gemerské zvesti (Gömöri hírlap). Ako je známe, múzeum v Rožňave      
   založili až v roku 1902. Podstatne priaznivejšie podmienky pre založenie múzea ako v Rožňave boli v samotnej Rimavskej Sobote.
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Od myšlienok o vznik múzea ku založeniu Gemerského 
župného múzea v roku 1882

KeďKeď sa niekoľkým nadšencom z radov pedagógov nepodarilo za-  
ložiť regionálne múzeum rozšírením Múzea učebných pomôcok, 
prichádzajú v decembri 1881 s novým návrhom usporiadať župnú 
výstavu Umeleckých a archeologických predmetov. Tentokrát 
nadšenci a vzdelaní muži župy plánovali vystaviť pamiatky, ktoré 
vlastnili súkromní zberatelia sídliaci na území župy.15 Pre realizá-  
ciu tejto ušľachtilej myšlienky sa im prostredníctvom podžupana 
BertalanaBertalana Szontágha podarilo získať aj vedenie župy, ako aj ve-   
denie mesta Rimavská Sobota. V súvislosti s pripravovanou 
župnou výstavou sa riešila aj finančná a materiálna pomoc, ktorá 
bola nevyhnutná pre usporiadanie takej rozsiahlej a neobvyklej 
akcie.
     Svedectvo o tomto pláne podáva správa v miestnych novinách 
Gemer - Malohont (Gömör-Kishont) zo 6. januára 1882.16  kde sa 
píše: „aj keď pripraviť program budúceho múzea“ sa ocitá          
na poslednom mieste, prvé dva ciele výzvy zdôvodňujú potrebu 
zriadenia takejto inštitúcie, keďže chceme výstavou ,,upozorniť 
na výtvarné a sochárske diela, ktoré sa nachádzajú na území žu-  
py“.17  Cieľom výstavy bude zhrnutie vedeckých výsledkov získa-
nýchných počas jej trvania, ktoré neskôr organizátori zverejnili v od-  
borných článkoch.18
     Značné  zásluhy  pre  uskutočnenie týchto plánov pripisujeme 
významnej osobnosti akou bol Ján Fábry - prvý riaditeľ múzea 
Gemerskej župy.19 J. Fábrymu venujeme zvýšenú pozornosť, na-
koľko to bol práve on, ktorý celú ideu založiť v župe Gemer - Ma-  
lohont múzeum aj uskutočnil. Jeho záujem o zbieranie prírodo-  
vedných a historických predmetov sa prejavil už počas jeho peda-  
gogického pôsobenia na gymnáziu v Ožďanoch v rokoch 1850- 
-1853. Neskoršie po návrate zo štúdií vo Viedni, ktoré absolvoval-1853. Neskoršie po návrate zo štúdií vo Viedni, ktoré absolvoval
     

____________________

15 Gömör-Kishont. Rimavská Sobota: II., december 1881. 
16 Gömör-Kishont. Rimavská Sobota: zo dňa 6. 1. 1882.
17 SVOREŇ, Jaroslav: Sto rokov Gemerského múzea v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota: In:  Obzor Gemera, 13, č.2, 1982, s. 69.
18
 
FÁBRY, János: Prítomnosť a minulosť Gemerského  župného múzea - Gömörmegyei múzeum múltja és jelene. Rimavská Sobota: 
   1905.
1919 Ján Fábry sa narodil 31. júla 1830 v Lučenci a zomrel 28.decembra 1907 v Rimavskej Sobote. Pochovali ho na cintoríne v Rimavskej 
   Sobote, no žiaľ jeho hrob zlikvidovali v 80-tych rokoch 20. storočia. Mal tri dcéry. V Budapesti žije jeho vnuk Levente Gál, ktorý            
    pri 120. výročí vzniku múzea prevzal pamätný list múzea udelený Jánovi Fábrymu In memoriam.

Z Umelecko-archeologickej
výstavy župy Gemer
z 3.-11. septembra 1882, 
habánsky džbán je zo zbierky
Dionýza Andrássyho z Krásnej
Hôrky (zo zbierok múzea,
foto: J. Ferleťáková)foto: J. Ferleťáková)

Az 1882. szeptember 3. és 11.
között megtartott Gömörmegyei
művészeti és régészeti
kiállítás tárgyai, a habán
kancsók Andrássy Dénes
krasznahorkai gyűjteményéből
valók (a múzeum gyűjteményéből,valók (a múzeum gyűjteményéből,
fotó: J. Ferleťáková)
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Podobizeň Jánosa Fábryho (1830-1907)
prvého riaditeľa múzea, olejomaľba
od J. Glötza, okolo roku 1910-1920

(zo zbierok múzea, foto: J. Ferleťáková)

Fábry János (1830-1907), a múzeum első
igazgatójának a portréja, J. Glötz
olajfestménye 1910-1920 körül
(a múzeum gyűjteményéből,

 fotó: J. Ferleťáková)

v roku 1854, v zberateľských snahách a  záchrane hmot-
ných dokladov minulosti pokračoval na gymnáziu v Ri-  
mavskej Sobote, kde roku 1876 založil zbierku prírodo-  
pisnú a zbierku starožitností. V zachovanom Fábryho 
denníku sa nachádzajú záznamy o ľudovej terminológii,  
darcoch a iné významné informácie o fonde.20 Keď           
ku týmto faktom priradíme i aktivity Múzea učebných 
pomôcok založené roku 1877, začiatok 80-tych rokov 19. pomôcok založené roku 1877, začiatok 80-tych rokov 19. 
storočia bol poznamenaný snahou o inštitucionálnu 
podobu zriadenia akejsi vyššej formy zberateľstva, ktorá 
neskôr vyústila k založeniu župného múzea.21

     Dňa 17. apríla 1882 sa zišiel prvýkrát prípravný výbor 
výstavy. Vo výzve vydanej v miestnej tlači sa oficiálne ob-  
rátili na úrady, súkromné osoby, ktoré reprezentovali 
šľachtické rody, so zapožičaním umeleckých a archeolo-  
gických predmetov: „....povzbudzuje nás nádej, že dote-  
rajší konkrétny záujem zo strany našich umelcov, histo-  
rikov a zberateľov starožitností zaručuje úspech takej 
výstavy,výstavy, ktorá bude hodná Gemerskej župy... Dokáže-  
me raz navždy že pamiatky čias minulých sme s pravou 
pietou  zachovali...“ uvádza Fábry, ktorý sa stal dušou 
celej akcie. Podľa predstáv organizátorov mala výstava 
smerovať ku založeniu Spolku gemerského župného 
múzea. Reakcia na výzvu o usporiadanie výstavy z ofi-   
ciálnych kruhov župy vrátane župana bola pozitívna          
aa Umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy defi-  
nitívne otvorili v nedeľu 3. septembra 1882 o 10. hod.22 
Priestory pre prvú Umelecko-archeologickú výstavu 
župy poskytla budova opustených delostreleckých kasár-  
ní postavená v roku 1850, ktoré sa nachádzali na okraji 
mesta Rimavská Sobota.   

____________________

20 KOVÁCS, B. István, KLIMENT, Ján, MEDOVIČ, Ján: Ján Fábry (1830 -1907). Rimavská Sobota: In: Obzor Gemera, 13, č. 2, s. 109-117.
21 Prvýkrát idea založiť župné múzeum sa objavila v úvahách Fábryho roku 1878. Ale až v decembri roku 1881 sa skupina pedagógov pô-
   sobiacich v Rimavskej Sobote rozhodla uskutočniť veľkolepú výstavu, ktorá diferencovaným prístupom ku každej téme znamenala    
   isté nóvum v doterajšom ponímaní inštitucionálnej formy smerujúcej ku položeniu základov budúceho múzea.
22 Svedectvom o tom je okrem iného plagát z výstavy zo dňa 3. septembra 1882 s programom na ďalšie dni. Nasledujúci deň po otvorení 
      výstavy t.j. 4. septembra o 9 hodine pripravili verejné zhromaždenie vo veľkej zasadačke župného domu v Rimavskej Sobote. Odpo- 
   ludnia na 14 hodinu uskutočnili výlet na Vyšnú Pokoradz, kde prípravný výbor usporiadal archeologický výskum. Súčasťou osláv bola 
   aj  slávnostná prednáška  archeológa baróna Jenőa Nyáriho z Budapesti.  Plagát obsahuje  oznam o ukončení  výstavy 11. septembra 
  1882. Ďalej je tu oznam o predaji Sprievodcu výstavou v cene 20 korún. Vstupné na výstavu bolo 30 korún na deň, no v piatok                    
    a v nedeľu 20 korún.
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Zámer zverejniť aj dovtedajšie vedecké poznatky o regióne bol uskutočnený na druhý deň po otvorení      
výstavy 4. septembra 1882 na verejnom zhromaždení v hoteli Tri ruže (Három rózsa), ktorému predsedal 
archeológ barón Eugen Nyári.23  Súčasťou sprievodných akcií realizovanej Umelecko-archelogickej výsta-  
vy v budove bývalých delostreleckých kasární bola jeho prednáška o dovtedajších archeologických ná-  
lezoch Gemera - Malohontu.24 Zároveň sám Eugen Nyári na výstavu zapožičal z celkového počtu 331         
vystavených archeologických zbierok až 306 kusov z vlastných výskumov. Na výstavu poskytli ďalej ume-  
leckélecké klenoty aj grófi Juraj a Dionýz Andrássy z Krásnej Hôrky, hodnotné predmety vystavovali mestá 
ako: Rimavská Sobota, Jelšava, Tisovec. Exponátmi prispeli aj šľachtické rodiny Radvánszkyovcov, Bor-  
bélyovcov, Okolicsányovcov z Hrachova, Bornemiszovcov, barón Henrik Luzsénszky z Oždian. V šiestich 
miestnostiach opustenej budovy delostreleckých kasární postavenej v roku 1850 sa prezentovali skvosty 
v počte 1 244 exponátov, o ktorých vydáva písomné svedectvo Sprievodca výstavou (Kiállítási kalauz) vy-  
tlačený v miestnej tlačiarni Mikuláša Rábelyho.25

     Zakladateľmi múzea sa stali okrem Jána Fábryho aj Viliam Groó, Ľudovít Hűvössy a Štefan Terray.     
Základom neskoršieho zbierkového fondu sa stalo 568 predmetov, ktoré po ukončení výstavy novovznik-   
nutému múzeu darovali rôzne osobnosti a inštitúcie. Prvým darcom paradoxne už v auguste 1882, ešte 
pred oficiálnym založením župného múzea, bola „Petőfiho budapeštianska sochárska komisia“, ktorá da-   
rovala múzeu sádrovú sochu Istvána Petőfiho v nadživotnej veľkosti, ktorej autorom je gemerský sochár 
Miklós Izsó (1831-1875). Socha je vystavená v múzeu kontinuálne dodnes, v roku 2003 z nej vyhotovili 
bronzovýbronzový odliatok a umiestnili ju na Námestie Mihálya Tompu, vedľa bronzovej sochy básnika Mihálya 
Tompu z roku 1902, autorom ktorej je ďalší gemerský sochár Barnabás Holló (1865– 1917).  
     Výstava, ktorá položila základný kameň budúceho múzea, bola dôkladne pripravená a mohla by i dnes 
poslúžiť ako vzor. Tlačou vydaný sprievodca dokumentuje, že na výstave sa prezentovalo 1 244 exponátov, 
ktoré po ukončení výstavy vrátili pôvodným majiteľom. „Historické relikvie a umelecké podklady župy“, 
ako sa píše v brožúre vzbudili veľký záujem obyvateľstva župy a odráža sa v nich aj vysoká hodnota zozbie-   
raných predmetov, pričom „len hodnota zlatých a strieborných cenností presahovala 200 tisíc forin-    
tov.“ 26 V úvodnom texte Sprievodcu výstavou sa okrem iného píše „...úprimné poďakovanie patrí mestu 
RimavskáRimavská Sobota za láskavosť, ktorou prispelo zálohovým krytím výdavkov na výstavu vo výške 100 
forintov a bolo ochotné prepustiť budovu kasární na výstavný účel. Rovnako patrí poďakovanie Riadi-  
teľstvu kráľovských železníc za milú láskavosť ktorou povolilo odvoz predmetov zdarma a návštevní-   
kom z vidieka poskytlo 33% zľavu na cestovnom. A tak, keď sa jednotlivcom podarilo dosiahnuť výsle-    
dok v podobe uskutočnenej výstavy, tým skôr sa môže podariť verejnosti župy založenie Gemerského 
župného múzea, nakoľko mnohé župy už nás predbehli. No veríme, že Gemerská župa nebude v založení 
tejto inštitúcie posledná... (Výkonný výbor Umeleckej a archeologickej výstavy )“.27

   Z rozsiahlych výstavných siení onedlho novovzniknutú zbierku múzea vytlačilo vojsko, ktoré sa                  
na krátky čas v septembri 1882 presťahovalo do rozsiahlejších kasární v Lučenci a opäť sa sem koncom 
roka 1882 vrátilo. A tak mladé „ múzeum“ zostalo bez trvalého sídla.       
____________________

23 Dnes sa hotel nazýva hotel Tatra a sídli na Hlavnom námestí.
24 Budovu delostreleckých kasární postavili podľa architektonického projektu Ferencza Miksu v roku 1850.
25 Sprievodca výstavou (Kiállitási kalauz). Rimavská Sobota: 1882, vytlačil Miklós Rábely, s. 56.
26 FÁBRY, János: tamtiež, 1905, s. 5.
27 Tamže, s. 4-5.
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Múzeum od počiatku fungovalo súbežne od založenia pod správou Spolku gemerského župného mú-   
zea.28 Pozitívnu úlohu pri stanovení cieľov spolku zohral od začiatku predovšetkým jeho prvý riaditeľ Ján 
Fábry, známy svojimi, na danú dobu, pokrokovými názormi. Spolok síce formálne nezanikol, no prestal 
vyvíjať akúkoľvek činnosť. Jednoznačne však možno konštatovať, že založenie múzea bolo pre mladú zlú-   
čenú župu (od roku 1802) Gemer - Malohont, ako aj pre kultúrne dianie Rimavskej Soboty pozitívne. 

Umožnilo zachovanie mnohých hmotných artefaktov a písomností, 
dokumentujúcich dejiny a život župy, no zároveň i samotného sídelné-  
ho - župného mesta Rimavská Sobota. Pokroková orientácia múzea vy-  
tvárala optimálne podmienky pre úzku spoluprácu všetkých etník 
župy, čo vo vtedajších kultúrno-spoločenských pomeroch bolo viac než 
progresívne.
          Do toku udalostí na prelome 19. a 20. storočia však zapadajú naj-  
rôznejšie kultúrne udalosti prezentujúce múzeá Európy v novom 
svetle. Tieto pozitívne trendy neobišli ani Gemerské župné múzeum, 
čoho dôkazom je fakt, že zo Všeobecnej výstavy v Paríži roku 1900, si 
zbierky múzea priniesli diplom, za vystavenú olejomaľbu z 18. storo-  
čia, s názvom Táborenie husárov, situovanú v Husárskom pavilóne.29 
Olejomaľba je vystavená v stálej expozícii múzea, rovnako aj diplom      
z Paríža z roku 1900.z Paríža z roku 1900.
     I keď sa názory na funkciu a poslanie Gemerského župného múzea 
menili, múzeum a jeho zbierky i napriek značným ťažkostiam vykazujú 
kontinuitu počas uplynulých 134 rokov, no spolky ktoré múzeum  zria-  
dili a pod ktorými múzeum fungovalo po určitom čase zanikli.

Príbeh sídla župného múzea v rokoch 1882 až 1910

Novozaloženému Gemerskému župnému múzeu od počiatkov vzniku 
chýbali vlastné priestory, absentovala aj stála expozícia. O zbierky 
múzea sa staral jeho riaditeľ Ján Fábry sám ako jediný  pracovník mú-  
zea.30 Bola to pre staršieho muža úloha značne náročná, nakoľko sám 
viedol aj múzejnú dokumentáciu, zabezpečoval akvizičnú činnosť, vy-  
hotovoval ročné výkazy a správy. Čo však bolo pre tohto statočného 
vzdelanca deprimujúce, bola absencia vhodných priestorov, 

____________________

28  Činnosť muzeálneho spolku však značne brzdilo  zriadenie iného spolku a  to Osvetového spolku Gemerskej župy  roku 1886. K osla-     
   beniu činnosti a zániku spolku prispelo jednak úmrtie jeho predsedu a podžupana Bartolomeja Szontágha, ďalej odsťahovanie sa        
    jedného zo zakladateľov múzea a podpredsedu spolku Viliama Groóa v roku 1906 a odstúpenie druhého podpredsedu Zoltána Han-  
    vaya (1840-1922). Od svojho vzniku až do zoštátnenia roku 1951 malo múzeum charakter „spolkového múzea“.
29 Do tejto kategórie úvah o zriadení regionálneho múzea môžeme zaradiť ešte jeden návrh a to návrh Jozefa Baheryho z Pohorelej,       
      predložený Ferdinandovi Coburgovi roku 1906, ktorý sa týkal zriadenia Múzea v Muráni. Ako je známe, tento návrh nenašiel pod- 
    poru a nebol realizovaný. 
30 Pozri poznámku č. 30.

Sprievodca 
Umelecko-archeologickou
výstavou župy Gemer, 1882
(zo zbierok múzea,
foto: J. Ferleťáková)

A Gömörmegyei
művészeti és régészeti
kiállítás útmutatója, 1882
(a múzeum gyűjteményéből,
fotó: J. Ferleťáková)
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keďže nedokázal realizovať dôležitú prezentačnú aktivitu múzea. Do značnej miery ho tento hendikep 
oslaboval a jeho permanentným úsilím, od vzniku múzea v roku 1882 až do jeho smrti v roku 1907, sa in-  
tenzívne snažil o získanie budovy pre rozrastajúce a početné zbierky mladého ambiciózneho múzea.
     Po roku 1882 jedným z typov pre umiestnenie zbierok múzea bola budova bývalého Zjednoteného pro-   
testantského gymnázia na ulici Bélu Bartóka.31  Neskôr sa dočasným sídlom múzea stali priestory Obecnej 
chlapčenskej školy a neskôr Evanjelickej školy v meste Rimavská Sobota.32

          Roku 1902 sa Fábrymu na krátky čas konečne podarilo prenajať 5 miestností v ľavom krídle staršie žup-  
ného domu Malohontského dištriktu postaveného v roku 1789 na Hlavnom námestí.33 V nových priesto-   
roch sa konečne naskytla príležitosť pre systematickú prácu so zbierkovým fondom zároveň sprístupnili 
aj svoje početné zbierky. V roku 1902 už múzeum evidovalo 2 676 zbierok. Finančná stránka múzea bola 
však ešte v horšom stave, ako problémy so získaním budovy. Riaditeľ múzea Ján Fábry musel siahnuť aj 
na základiny z členských príspevkov múzejného spolku. V súvislosti so zariaďovaním nových priestorov 
prispelprispel aj osobne čiastkou 93 korún, čo predstavovalo približne štvrtinu nákladov múzea. „Zriadiť 
múzeum je oveľa ľahšie ako ho udržiavať“ - konštatuje v tom čase 75 ročný Fábry v brožúre „Prítomnosť 
a minulosť Gemerského župného múzea“ z roku 1905.34

     V roku 1905 sa zbierky múzea opäť sťahujú na druhé poschodie budovy starého gymnázia (na ulici B. 
Bartóka). Sťahovanie prebiehalo od 12. septembra 1905 do 5. októbra 1905. Tu zotrvali zbierky až do roku 
1910, kedy sa múzeum definitívne presťahovalo do dnešných priestorov - pôvodnej budovy delostrelec-   
kých kasární, do tej istej budovy kde v roku 1882 položili základy pre budúce múzeum.
     Na sklonku roku 1907 vo veku 77 rokov riaditeľ Ján Fábry zomrel. Nedožil sa okamihu, keď si jeho mi-  
lované múzeum našlo dôstojný stánok, v ktorom by sa v plnej kráse zaskvela dôstojnosť a vážnosť jeho po-  
četných zbierok, ktoré on a jeho tím spolupracovníkov združení v Spolku Gemerského župného múzea        
v rokoch 1882 až 1907, teda počas 25 rokov starali.
      Po smrti Jána Fábryho vedenie múzea v roku 1908 prebral v poradí druhý riaditeľ múzea Eduard        
Loysch,35 ktorý sa v tejto funkcii zotrval od roku 1908 až do roku 1935.36 E. Loych bol stredoškolský profe-    
sor histórie a zemepisu, od roku 1897 profesor Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej 
Sobote a od roku 1920 jeho riaditeľ. Zároveň bol aj autorom mnohých odborných štúdií. Do zbierkotvor-   
nej činnosti aktivizoval i žiakov miestneho gymnázia, čoho svedectvom je viacero dodnes zachovaných 
zbierok múzea, napríklad súbor 5 okovaných vajíčok. Už počas riaditeľa múzea Jána Fábryho bol E. 
LoyschLoysch v múzejnom spolku vedúcim oddelenia starožitností. V roku 1910 bol spolu s Dezsőm Walentínym 
členom Slobodomurárskej lóže Gemer – Gömör. Slobodomurári sa stretávali v  dome riaditeľa gymnázia 
na dnešnej Cukrovarskej ulici.

____________________

31 Gymnázium sa až neskôr, a to v školskom roku 1903/1904, presťahovalo do novej budovy gymnázia na dnešnej Daxnerovej ulici.
32 FÁBRY, János: Prítomnosť a minulosť Gemerského župného múzea - Gömörmegyei múzeum múltja és jelene. Rimavská Sobota: 
   1905, s. 8.
33 Dnes v tejto honosnej budove má sídlo Knižnica Mateja Hrebendu.
34 Pozri poznámku č.27.
35 35 Eduard Loysch, narodený v roku 1874, riaditeľ múzea v rokoch 1908 – 1935.
36 János Fábry zomrel 28. decembra 1907.
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Múzeum fungovalo aj v nových priestoroch pod správou Spolku gemerského župného múzea, jeho prínos 
spočíval v tom, že medzi časom keď si múzeum hľadalo priestory zanikol, no pre rutinnú činnosť múzea 
poskytoval neustále istý finančný prínos. Spolku sa to mohlo podariť nielen zvýšením vlastných príjmov   
z členského, ale hlavne splnením úlohy, ktorú si stanovil na svojom zakladajúcom zasadnutí, a to vstupom 
do Celoštátneho zväzu múzeí a knižníc (Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetsége).37 Tlačou vydal  

spolok stanovy, a niekoľko predvolaní k obyvateľom župy o propagácii 
múzea a jeho význame pre spoločnosť. Pod gestorstvom spolku vyšla        
v roku 1905 aj už spomínaná brožúra „Prítomnosť a minulosť Gemer-  
ského župného múzea“,38 zaviedlo prvú knihu návštev, ktorá paradoxne 
má kontinuitu do súčasnosti, postupne rozširovalo svoj už i tak bohatý 
zbierkový fond.

Múzeum si konečne našlo svoje miesto 1910

RiaditeľRiaditeľ E. Loysch hneď od svojho nástupu od roku 1908, opäť ako jeho 
predchodca Fábry, pokračoval v zápase s priestorovými problémami, 
nakoľko ani aktuálne priestory bývalého gymnázia kvôli rozrastajúcej sa 
agende nepostačovali. Významný úspech vedenia spolkového múzea   
zaznamenávame až v roku 1910, keď sa spolku podarilo od mestskej 
správy odkúpiť už tentokrát definitívne uvoľnenú budovu delostrelec-  
kých kasárni. Z druhého poschodia budovy sa Dievčenská škola Jána 
FábryhoFábryho presťahovala do nových priestorov na dnešnú Šrobárovu ulicu. 
Na prízemí v pravom krídle mal sídlo najstarší Poštový úrad Rimavskej 
Soboty. Odkúpením budovy múzea od mesta Rimavská Sobota sa  defi-   
nitívne vyriešil problém s uložením zbierok. Čo je však omnoho podstat-  
nejšie, otvorili sa nové doteraz obmedzené možnosti pre sprístupnenie 
zbierok širokej domácej i zahraničnej verejnosti.
     Nakoľko bola budova v značne schátralom stave, v novom priestore 
sa postupne vynorila otázka obnovy budovy, vrátene dôstojného vzhľa-  
du priečelia múzea. Vedenie múzea vyhlásilo verejnú architektonickú 
súťaž pre jej obnovu. I napriek tomu, že sa do súťaže prihlásilo viacero 

____________________

37 VERES, Samu: A Gömörmegyei múzeum egyesült évkönyve 1906 évről. I. ročník, Rimavská Sobota: 1907.
38 Po takmer 20. ročnej stagnácii bol 20. júla 1906 znovu založený pod tým istým názvom a to Spolok gemerského župného múzea. Zá-  
   roveň sa rozvinula rozsiahla kampaň na získanie nových členov spolku. Spolok nezanikol ani v časoch  prvej svetovej vojny. Po vzni-  
   ku prvej Československej republiky 1918 bol spolok úradne rozpustený. O rozpustení spolku nepriamo píše Emil Hanes v obežníku        
   z roku 1926, v ktorom je oznam Ministerstva vnútra určený obecným úradom o povolení obnovenia rozpusteného spolku múzea.      
   Pozri c.d. SVOREŇ, Jaroslav: 1982, s. 71 a archív múzea.   Pozri c.d. SVOREŇ, Jaroslav: 1982, s. 71 a archív múzea.  

Prvé stanovy 
Gemerského župného
múzea z roku
1883 (zo zbierok múzea,
foto: J. Ferleťáková)

A Gömörmegyei
múzeumegyesület
alapszabályai 1883-ból
(a múzeum gyűjteményé-
ből, fotó: J. Ferleťáková)
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významných rimavskosobotských architektov, ako napríklad rimavskosobotský staviteľ Vojtech Tóth, 
víťazným návrhom sa stal projekt iného renomovaného rimavskosobotského architekta Mihálya Kallu.39  
Jeho návrh bol realizovaný v pomerne krátkom čase.
        Ďalšou dôležitou a nadmieru aktuálnou úlohou bolo sprístupnenia múzejných zbierok verejnosti.          
Do kontextu pozitívnych udalostí v dianí spolkového múzea, kedy konečne našlo svoj dôstojný stánok, 
vhodne zapadá dar múzea od miestneho právnika a statkára Istvána Süteőa Munkácsiho z Rimavskej 
Soboty. Tento obdivuhodný mecenáš vzdelanosti a kultúry ku koncu roku 1910 z jednej z dvoch ciest         
po Egypte priniesol a daroval múzeu dodnes jedinečnú a výnimočnú zbierku, ktorá v istých ohľadoch zvi-  
diteľňuje múzeum dodnes.40

          V novej budove postupne v rokoch 1910 až 1913 sa vykonávali intenzívne stavebné práce, ale najdôleži-   
tejšou ambíciou múzejníkov združených v spolku, bola príprava prvej stálej expozície. Múzeum existovalo 
už 31 rokov, kým spoločne za značnej podpory spolku zriadili prvú stálu expozíciu. Širokej verejnosti ju 
veľkoryso sprístupnili 18. mája 1913.41

          Udalosti po roku 1918, po vzniku Československa nepriniesli výraznejšie zmeny vo fungovaní múzea.   
V rozsiahlom objekte okrem riaditeľa Eduarda Loyscha pracovala ešte jedna upratovačka. V ročných 
správach múzea sa už takmer 40 rokov konštatuje opakovane to isté: v múzeu je nedostatok pracovníkov, 
múzeum má nedostatočné aktivity. Kým spolok neskôr zanikol, múzeum fungovalo naďalej.42

Zbierkový fond múzea v rokoch 1882 až 1918 (41 645 zbierok)

GemerskéGemerské župné múzeum, bolo koncom 19. storočia jedinou a významnou zbierkotvornou inštitúciou         
v regióne Gemer – Malohont. Významný fundus zbierok, ktorého základy položila výstava v roku 1882, sa 
pravidelne rozširuje o nové prírastky. V stručnom prehľade načrtneme vývoj zbierok počas prvých 36. 
rokov fungovania múzea. V prvom roku vzniku (1882) múzeum eviduje od 95 darcov spolu 568 zbierko-
vých predmetov. V roku 1883 to bolo 162 zbierok, v ďalšom roku 1884 múzeum eviduje 274 prírastkov,     
v roku 1886 už 286 nových zbierok.

____________________

39 Múzeum vlastní návrh na realizáciu priečelia budovy múzea od Vojtecha Tótha, staviteľa Rimavskej Soboty. Rodina Tóthovcov pat-  
    rila medzi významných staviteľov mesta počas niekoľkých generácií v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia.
40 Rozmerná múmia ženy so sarkofágom, menom Tasherithnetiak, z Abusir el Meleku zo stredného Egypta z 21-25. dynastie (1087-664 
    pred n.l.) je trvalým exponátom múzea a egyptológovia jej pripisujú výnimočné miesto vzhľadom na vek ženy (50-70 rokov).
41 Tento dátum je pozoruhodný, nakoľko od roku 1977 tento deň slávime i Medzinárodný deň múzeí. A tak dnes môžeme skonštatovať, 
        že na pôde múzea je 103 ročná kontinuita expozícií dokumentujúca prírodné, historické, archeologické, etnologické a výtvarné skvos-  
    ty regiónu. V archíve múzea sa nachádza kniha návštev s dátumom sprístupnenia prvej stálej expozície dňa 17. mája 1913, kedy bola    
   v skutočnosti ukončená prvá expozícia. V tento deň si expozíciu prezreli oficiálni hostia múzea a členovia spolku. Pre širokú verej-     
    nosť ju sprístupnili až 18.mája 1913.
42 Spolok gemerského župného múzea povolilo až v roku 1925 Ministerstvo vnútra a  svoju činnosť obnovil s podmienkou, že sa reorga- 
      nizuje. Úlohy sa ujal vtedajší okresný náčelník Emil Hanes, ktorý obnovenie činnosti oznámil obecným úradom bývalej Gemerskej 
   župy so žiadosťou o zvýšenie členstva. Zakladajúca schôdza Gemersko-malohontského muzeálneho spolku sa uskutočnila 26. marca 
   1926. Hlavnou úlohou spolku bolo starať sa už o existujúce múzeum, ďalej ho rozvíjať a sprístupňovať jeho zbierky širokej verejnosti. 
   Čo však v dovtedajších stanovách absentovalo, bola snaha o kontakt na školy v župe. Gemersko-malohontský muzeálny spolok spra-  
   voval múzeum až do roku 1938 (od roku 1925 -1938).
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Pre vystavenie tradičného uhorského odevu z Veľkého Blhu, ešte v roku 1885 dalo múzeum vyhotoviť  fi-  
guríny pre tzv. "gemerskú izbu", ktorá bola  prezentovaná na Krajinskej výstave v Budapešti v roku 1885 
vďaka miestnemu evanjelickému farárovi Pálovi Csabaymu. Každá z piatich figurín bola vyrobená v továr-   
ni na detské hračky Huga Werthera z Békéscsaby (Első magyar fa és machée-játékszergyár - Békéscsa-   
ba). Figuríny sa v múzeu zachovali dodnes, sú prezentované na príležitostných výstavách.
          Neskôr v roku 1900 už múzeum spravuje 1 696 zbierok a roku 1905, v čase keď múzeum vydalo svoju 
prvú brožúrku už evidujeme 12 968 zbierok. Medzníkom v prírastku zbierok bol rok 1905, kedy múzeum 
bolo dotované finančne prostredníctvom Krajinského hlavného inšpektorátu múzeí a knižníc (Múzeu-
mokmok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége) a súčasne každoročne dostávalo finančné prostriedky      
na rozvoj zbierok. V tom čase evidujeme aj početné archeologické výskumy Ľudovíta Hűvössyho 
(1858-1939) evanjelického farára z Vyšnej Pokoradze, prvého archeológa múzea. V rokoch 1905 až 1907 
realizoval tento významný archeológ viacero výskumov v regióne, napríklad radíme sem aj výskum 
mohyly vo Včelinciach, kde počas systematického výskumu objavil Hűvössy bronzový poklad ktorý obsa-    
hoval 117 predmetov.
          V roku 1918 sa do múzea po dlhších peripetiách dostala výmimočná zbierka: sadrový model reliéfu            
s názvom Založenie akadémie vied 3. novembra 1825, ktorého autorom je gemerský rodák Barnabás 
Holló (1865 Alsóhangony – 1917 Budapest) vyhotovený roku 1891. Neskôr - v roku 1893 - reliéf odliali

 

 

dodo bronzu a osadený je na priečelí budovy Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Pozoruhodný je však       
i príbeh rozmerného reliéfu (445 x 193 cm). Po smrti sochára Hollóa roku 1917 bol sadrový reliéf vystave-   
ný na retrospektívnej výstave organizovanej Spoločnosťou výtvarných umelcov v priestoroch Múzea krás-   
nych umení v Budapešti. Po skončení výstavy bolo dielo roku 1918 prevezené do vtedajšieho Gemerského 
župného múzea v Rimavskej Sobote, ktoré ho zakúpilo od vdovy po Barnabásovi Hollóovi za 3 000 korún. 
Reliéf je pozoruhodný pre župné múzeum z viacerých dôvodov, jednak župa Gemer je rodiskom sochára 
BarnabásaBarnabása Hollóa, dokonca dvaja zo zakladajúcich členov akadémie ako Juraj (György) Andrássy 
(1797-1872) bol županom Gemerskej župy a István Máriássy (1753-1830) podžupanom župy Gemer              
a neskôr veľvyslancom uhorského parlamentu za tú istú župu. Roky po prvej svetovej vojne však nepriali 
inštalácii diela takéhoto formátu a preto až do roku 1930 ležalo rozobraté a uložené v bedniach, v ktorých  
ho priviezli. Po rozbalení múzejníci zistili že je reliéf značne poškodený a vyžaduje reštaurovanie. Vede-
ním reštaurátorských prác poverili rimavskosobotského výtvarníka Eugena Makovitsa (1896-1967) ktorý 
ho v roku 1930 osadil vo výstavných priestoroch múzea. Tu sa nachádzal až do roku 1975, kedy počas re-   
konštrukcie interiéru múzea bol demontovaný a opäť rozobratý. Pre jeho havarijný stav ho nebolo možné 
prezentovať na verejnosti. Práve v tomto roku – 2016 – pri príležitosti 225.výročia narodenia grófa Istvá-   
na Széchenyiho ho opäť zreštaurovaný múzeum vystavuje vo svojich priestoroch.43    
____________________

43 Sadrový reliéf s názvom  Založenie akadémie 3. novembra 1825 komplexne zreštauroval v troch etapách v roku 2012, 2015 a 2016   
  Mgr. art. Štefan Siváň (RESTAURO ATELIER s.r.o v Spišskom Podhradí) za asistencie akad. sochára Petra Krupu. Financovanie     
   prvej etapy v roku 2012 bolo realizované v rámci podpory projektu zo zahraničia z prostriedkov Maďarského národného kultúrneho 
   fondu ( NKA - Nemzeti Kulturális Alap). Druhá etapa bola realizovaná v roku 2015 s finančnou podporou dotačného systému Minis- 
   terstva kultúry SR a záverečnú fázu bolo možné vykonať zo zdrojov zriaďovateľa múzea z Banskobystrického samosprávneho kraja        
      v roku 2016. Dňa 30. novembra 2016 bol reliéf slávnostne znovuodhalený. Záštitu nad akciou prevzala Veľvyslankyňa Maďarskej re-
   publiky na Slovensku pani Éva Czimbalos Molnár, na podujatí v rámci kultúrneho programu vystúpila hrou na tárogató Éva Delényi 
  z Budapešti, príbuzná Barnabása Hollóa. Podujatie sa v múzeu konalo pri príležitosti 225.výročia narodenia grófa Istvána Szé-          
   chenyiho v rámci pamätného roku Széchényiho roku 2016, zakladateľa akadémie v roku 1825 v Prešporku.
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Budova Gemerského župného múzea
v Rimavskej Sobote, na pohľadnici
okolo roku 1910 (zo súkromných zbierok,
foto: J. Ferleťáková)

A Gömörmegyei Múzeum épülete
egy 1910 körül készített képeslapon
(magángyűjtemény, fotó: J. Ferleťáková)

Názvy múzea:
1. Gemerské župné (stoličné) múzeum v Rimavskej Sobote (1882 -1926)
2.  Múzeum Gemersko-malohontskej spoločnosti v Rimavskej Sobote (1926-1951)
3.  Okresné múzeum v Rimavskej Sobote (1951-1959)
4.  Mestské múzeum v Rimavskej Sobote v roku 1960
5.  Gemerské múzeum v Rimavskej Sobote (1961-1996)
6. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote od roku 19966. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote od roku 1996

Takto by sme mohli v prezentovaní zbierok pokračovať ďalej. V roku 1910 keď získali zbierky trvalé sídlo 
malo  múzeum 27 232 zbierok a konečne v roku 1918 to však už je až 41 645 kusov zbierkových predmetov. 
Zbierkotvorná činnosť bola vďaka štátnej podpore pomerne úspešná, múzeum v tomto roku už malo svoje 
trvalé sídlo, stálu expozíciu od 18. mája 1913 a malo aj svoj okruh návštevníkov, najmä z radov miestnych 
škôl.
     Ako sa vyvíjala činnosť Gemerského župného múzea po roku 1918 to je už ďalšia kapitola dejín dnes 
134 ročného múzea.
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Oľga Bodorová
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum 1882-1918 között

MárMár csaknem 150 év telt el az első múzeumok megjelenése óta a mai Szlovákia területén. A múzeumépí-
téssel kapcsolatos próbálkozások több éven át zajlottak, és számos múzeumépítési kísérlet, különböző 
okok miatt, egyes régiókban kudarcba fulladt. Csak néhány újonnan épített múzeum volt képes nehézsé-
gek nélkül működni. A XIX. század második felének gazdasági-társadalmi körülményeire való tekintettel 
számos vármegyei képviselő teljes mértékben támogatta az anyagi, pénzügyi, de személyes szempontból 
is sajátos státusszal rendelkező új múzeumok létrejöttét. A gazdasági és társadalmi fejlődés a tudomány, 
oktatás és kultúra fejlődésének új lehetőségeit nyitotta meg a mai Szlovákia területén. Az első múzeumok 
létesítése után Pozsonyban (1868), Árván (1868), Kassán (1872) és Trencsénben (1877), 1882 szeptembe-  
rében Gömör-Kishont vármegye neves képviselői Rimaszombatban létrehozták a mai Szlovákia sor-     
rendben ötödik legrégebbi múzeumát. Abban az időszakban a város lett Gömör-Kishont megyeszékhelye, 
így egy múzeum is csatlakozott az olyan fontos vármegyei intézményekhez, mint a hivatalok, bíróságok, 
kórház, iskolák, bankok voltak. A múzeum már a kezdetek óta a Gömörmegyei múzeum Rimaszombatban 
nevetnevet viselte, és 1951-ig szövetségi jellege volt más múzeumokhoz hasonlóan, mint pld. Komáromban, 
vagy a közeli Rozsnyón, ahol a múzeum 1902-ben alakult meg. 
     Szakosodása alapján jelenleg a Gömör-Kishonti Múzeumot a regionális múzeumok rendszerébe sorol-  
juk. 1996-ig szakosodás nélkül működött. Ettől az évtől kezdődően, Szlovákia három múzeumának egyi-   
keként, a  régióban élő romák anyagi és szellemi kultúrájának dokumentálására szakosodott. A jelenleg 
százezer műtárgyat meghaladó gyűjtemény átlépi a régió határait, egyben sok gyűjtemény európai szintű 
követelményeknek is megfelel.
     Múzeumunk létrejöttének története figyelemre méltó, noha ahhoz, hogy a múzeumot véglegesen létre-  
hozzák, a műkedvelőknek több évre volt szükségük. A XVIII. és XIX. századi tanult emberek régiséggyűj-  
temény létrehozására irányuló számos kísérlete Gömör–Kishont történelmi megyeszékhelyén csak 1882. 
szeptember 3-án kapta meg végleges formáját. Ekkor nyitották meg ünnepélyesen a Megye művészeti és  
régészeti kiállítását az elhagyott laktanya területén. Ez a nap egyben a Gömör megyei múzeum alapításá-  
nak a napja. A továbbiakban a múzeumalapítást megelőző tényekkel fogunk foglalkozni.
          A kezdetekben a múzeum alapítói nem voltak képesek állandó székhelyet találni a múzeum számára. 
Sajátos tevékenysége miatt a múzeumnak nagyobb helyre volt szüksége, és ezt a vezetés fokozatosan tuda-  
tosította is. Időközben alábbhagytak a műkedvelőknek a múzeum mindennapi működéséhez szükséges 
költségek fedezésével kapcsolatos törekvései is. Anyagiakra volt szükség az új gyűjtemények megszerzésé-  
hez is, mivel fogyatkoztak az eredeti adományozók. Tudomásul vették azt a tényt is, hogy a múzeum min-   
dennapi életének fontos momentuma egy kiállítás megszervezése, ezáltal lehet bevonzani a látogatókat. 
Mindezt,Mindezt, ill. még sok minden mást állapítottak meg a múzeum alapítói 1882. szeptember 14. után,                 
a Megyei művészeti és régészeti kiállítás szétszedése közben, amikor fokozatosan lankadni látszott az ala-  
pítók elsődleges eufóriája. Sőt, a volt tüzérségi kaszárnyába, ahol megnyitották a kiállítást, visszatért            
a hadsereg.
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A múzeum történetével kapcsolatos levéltári dokumentumokat elsőként a múzeum volt munkatársainak 
csapatával együtt (RNDr. J. Svoreň, PhDr. I. B. Kovács, V. Malotínska és a cikk szerzője), 1982-ben tártuk 
a nagy nyilvánosság elé, a múzeum százéves évfordulója kapcsán.  Később, más munkatársakkal együtt, 
2002-ben a múzeum 120. évfordulója, 2007-ben a 125. évfordulója és 2012-ben a múzeum megalapításá-
nak 130. évfordulója kapcsán. Számos cikket 2005 után tettünk közzé a múzeum új évkönyvében 2005-től 
a mai napig, egyben állandóan újabb és újabb tényekre bukkanunk rá a múzeum gazdag történetéből.      
ViszontViszont máig nem sikerült tisztázni a múzeum történetének összes időszakát, több esemény, mint pld.      
az első vagy második világháború időszaka, rejtély marad.1

A XVIII. század vége és XIX. század közötti időszak

Az első muzeális eszmék kezdete a több oldalról differenciált Gömör–Kishont történelmi megyében              
a XVIII. század végére és a XIX. század második felére kelteződik. A rendszeres gyűjteményépítéssel kap-  
csolatos első hivatkozás az Alsószikláson (Nižný Skálnik) alapított Kishonti Tudós Társaság (Učená spo-  
ločnosť malohontská) céljainak és küldetésének meghatározásakor jelenik meg, erről Štefan Pasiar a tár-
saság alapításának értékelése alkalmából ezt írja: „Ifjabb Matej Holko teljesítette atyja tervét 1795-ből és 
létrehozta a megyei könyvtárat, természettudományi gyűjteménnyel“.2 Ismert tény, hogy a Kishonti 
TudósTudós Társaság sosem kezdte el építeni a természettudományi gyűjteményt, bár néhány tagja, mint pld. 
Pavol P. Šramko megpróbálta elérni, hogy a társaság nagyobb figyelmet szenteljen a regionális honisme-  
reti kutatásnak, főként az állattani, földtani, régészeti és történelmi kutatásnak.3

     Annak bizonyítéka, hogy Ján Feješ, a Kishonti Tudós Társaság előkelő képviselője hajlott a muzeális 
eszmék felé, az a tény, hogy saját maga adományozott 500 forintot a már akkor létező Magyar Nemzeti 
Múzeum tevékenységére. Valószínűleg személyesen járult hozzá ahhoz is, hogy a Kishonti Evangélikus 
Szeniorátus az emlitett intézmény tevékenységére 800 forintot adományozott.4

     Múzeumunk értékes és terjedelmes levéltárában, ahol kb. 15 ezer tételt tartunk nyilván, található egy     
figyelemre méltó levelezés Peter Kellner-Hostinský, a kishonti járás akkori főszolgabírója, és Fábry János 
között 1860-ból, melyben rövid említés található egy Rimaszombatban az Egyesült Protestáns Gimná-  
zium mellett alapított múzeumról, melyet az akkori biológia professzornak és igazgatóhelyettesnek, Fábry 
Jánosnak címeztek.5  Ezek a gondolatok viszont nem feleltek meg egy múzeumnak.
         ____________________

1 SVOREŇ, Jaroslav: Sto rokov Gemerského múzea v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota: In: Obzor Gemera, 13, 2. sz., 1982, 66-86. 
  oldal.
2 PASIAR, Štefan: Dejiny knižníc na Slovensku, Bratislava: 1977, 78 o. Ugyanezt említi VLACHOVIČ, Jozef: Encyklopédia Slovenska - 
  Kultúra II., 354. oldal.
3 BRTÁŇ, Rudolf: Učená malohontská spoločnosť. In: Obzor Gemera, 11, 1. sz., 1980, 16. oldal.
4 4 Acta literaria musei nationalis Hungarici. Tomus I., Budae: 1818, 59-60. oldal.
5 A levelél fordítását teljes terjedelmében idézzük: „ A kishonti járás főszolgabírójától Fábry János tudós úr, professzor és igazgatóhe-  
  lyettes részére, Rimaszombat”.
  „Nagy szerencsém, hogy tájékoztathatom Önt arról, hogy a mai napra tervezett helyi Protestáns gimnázium diákjainak színházi előa- 
  dása engedélyezve van. Egyben azt szorgalmazom, hogy az előadásból származó nettó bevétel bizonyos muzeális célok megalapozásá-
  nak érdekében legyen felhasználva a Protestáns gimnázium mellett, és hogy megfelelő időpontban mutassa be részemre a bevételről 
  készített részletes jelentést, és én azonnal kiállítom a bizonylatot az Ön részére.“ Kelt, Rimaszombat, 1860. július 15. alulírott – Peter    készített részletes jelentést, és én azonnal kiállítom a bizonylatot az Ön részére.“ Kelt, Rimaszombat, 1860. július 15. alulírott – Peter  
  Kellner, főszolgabíró.
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A muzeológia bizonyos kezdeti formájának tekinthető a régiséggyűjtés, történelmi emlékek és különleges-
ségek gyűjtése is, melyeket számos nemesi család előszeretettel gyűjtött. A gömör-kishonti régióban          
az Andrássy grófi család, a krasznahorkai vár tulajdonosainak családi gyűjteménye tekinthető a legismer-
     
         

Prvá kniha návštev múzea
z rokov 1903 až 1947
(zo zbierok múzea, 
foto: J. Ferleťáková)

A múzeum 1903-1947 közötti
időszakából való első vendégkönyve
(a múzeum gyűjteményéből, 
fotó: J. Ferleťáková)

tebb régiség-, festmény- és művészettörténeti gyűjteménynek.     
Ez idő tájt figyelhető meg a múzeumalapítás egyik első kísérlete 
Gömör–Kishont vármegyében, 1857-ben, amikor a vár akkori tu-  
lajdonosa, Andrássy György (1797-1872) először tette lehetővé      
az 1812 óta lakatlanul álló vár megtekintését.
          A legújabb tudományos ismeretek terjesztése céljából, ill. a vi-  
déken zajló kutatás támogatása érdekében tartották az egyes 
tudós társaságok üléseiket és közgyűléseiket Magyarország külön-  
böző városaiban. Gömör–Kishont térségében 1867. augusztus 
12-17. között tartották meg a Magyar Orvosok és Természetvizsgá-  
lók XII. nagygyűlését, mégpedig Rimaszombatban, a megye-  
székhelyen. Eme a vármegye számára rendkívül jelentős esemény 
emlékéreemlékére múzeumunk gyűjteményeiben és Krasznahorka várá-  
ban, valamint a magyarországi Aggteleki barlangban is emléktáb-  
lák maradtak fenn. A nagygyűlés szervezői több látogatást készí-  
tettek elő a résztvevők számára. Ebből az alkalomból Andrássy 
György az említett XII. nagygyűlés résztvevői számára Kraszna-  
horka várában megnyitotta a Vármúzeumot, a várban található 
emléktábla máig figyelmeztet erre az eseményre. Ezekre a té-  
nyekrenyekre a Gömör-Kishonti Múzeum és a krasznahorkai múzeum 
későbbi kapcsolatai miatt is emlékeztetünk, illetve felhivjuk a fi-   
gyelmet arra a tényre is, hogy a múzeumunk alapjait lefektető 
Művészeti-régészeti kiállítás alkalmából Andrássy Dénes 
(1835-1913, Palermo) 30 értékes művészettörténeti gyűjteményt 
kölcsönzött Krasznahorka várából, melyeket 2012-ben a múzeu-
munk alapításának 130. évfordulója kapcsán szervezett retro        
kiállításunk alkalmával mutattunk be újra a rimaszombati közön-  
ségnek.
     A legjelentősebb cselekedet, amely végül az első nyilvános 
múzeum létrehozásához vezetett, néhány középiskolában zajló

gyűjtési tevékenység volt. Bár a kabinetek - múzeumok – létrehozásának főleg az oktatás színvonalának 
emelése volt a cél szemléltető taneszközök segítségével, hamarosan ezek a kabinetek a legkülönfélébb, 
gyakran bizarr tárgyak „múzeumává“ váltak. A kabinetek főként természettudományi tárgyakat gyűjtöt-
tek. A kabinet vezetésének személyes érdekeit szem előtt tartva, ezek a gyűjtemények történelmi, régészeti 
és numizmatikai tárgyakkal bővültek.
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Gömör–Kishontban két ilyen iskolai kabinet „múzeum” volt ismert. Az egyiket Nagyrőcén az Első szlovák 
gimnáziumban, a másikat Rimaszombatban az Egyesült Protestáns Gimnáziumban hozták létre.6 Viszont 
a rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium gyűjteményei, melyek 1853-as alapításuk óta hasonlóan 
a múzeum7 nevet viselték,8 nagyobb jelentőséggel bírnak a Gömör-Kishonti Múzeum létrejöttével kapcso-   
latban. A gyűjteményt főként pedagógusok használták a tanórák közben. Kezelője Fábry János volt,              
a  gimnázium első igazgatója. Fábry Hazslinszky Frigyes botanikus professzornál, aki már 1846-ban           
azaz eperjesi evangélikus kollégium természettudományi gyűjteményének alapítója volt, Eperjesen folyta-   
tott tanulmányai kapcsán kezdett el vonzódni a gyűjteményekhez.9 Ez a gyűjtéshez való vonzalom Fábryt 
egész életén át végigkísérte.
     A XIX. század második felében figyelemre méltó volt a pedagógusok aktivitása, ami meghozta gyü-   
mölcsét, főként, ami a gyűjtői erőfeszítéseket illeti. Például a Gömöri tanári egyesület az 1877-ben meg-  
tartott ülésén a múzeum későbbi alapítója, Groó Vilmos által előterjesztett indítvány alapján még 
ugyanabban az évben elfogadta a Taneszközök múzeumának létrehozását. A múzeum már 1879-ben saját 
helyiségekkel rendelkezett Rimaszombatban a vármegyehivatal épületében, vezetésével Fábry Jánost és 
Groó Vilmost bízták meg. A múzeumalapítás eredeti tervezetében régiségekkel és ipari tárgyakkal való fo-  
kozatoskozatos bővítésében gondolkodtak. Ezt a szándékot nem sikerült kivitelezni. A Taneszközök múzeuma 
főként a szemléltető oktatás terén volt aktív. Minden évben megszervezték a taneszközök bemutatóját is, 
ahol a vármegye iskolái új gyűjteményeiket mutatták be. Mivel az iskolák bemutatói iránt az érdeklődés 
idővel csökkent, 1889-ben a társaság megszüntette ezeket. A Taneszközök múzeuma viszont tovább 
működött, és csak 1907-ben szűnt meg, amikor a károsodott és megsemmisült tárgyak kiselejtezése után 
a gyűjtemény fennmaradó részét tartós letétként átadták az Állami leányiskolának Rimaszombatban.10  
         

____________________

 6 JURKOVIČ, Milan: Z dejín prírodovedného múzejníctva na Slovensku I., In: Múzeum, XVII, 1972, 1. sz., 30. oldal.
 7 A rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium évkönyveiben a természetből nyert anyagok gyűjteményét és tanszereket másként     
   nevezték, egyszer múzeum volt, más alkalommal meg kiállítóterem. A nagyrőcei gimnáziumról Ján Gallo ezt mondja: A gimnázium- 
   nak az adott korra való tekintettel gazdag természettudományi, fizikai, kémiai, ásványi és numizmatikai gyűjteménye volt. A gyűjte-  
   mények alapítója és a „múzeum gondnoka“ Dr. Ivan B. Zoch volt. Ez a gyűjtemény madarak dermoplasztikai példányaiból, rovarok és 
      ásványok gyűjteményeiből állt. Dr. Ivan. B. Zoch a nagyrőcei gimnázium 1874-es megszüntetése után is hű maradt a muzeológiához,  
   és aktívan ténykedett a turócszentmártoni Muzeális Szlovák Társaság mellett alapított első Földrajzi és természetrajzi osztály refe-     
   renseként.  
 8 A gimnázium évkönyve, címe: A rimaszombati egyesült protestáns gymnázium XXIII. értesítője az 1875-76 tanévről. Rimaszombat, 
   1876. Már 1876-ban ez az iskolai múzeum 1316 állattani, 1 130 növénytani, közel 2000 geológiai gyűjteményt és 12 darab fegyvert és 
   edényt, valamint 581 darab érmét és érmet tartott nyilván.
 9  9 JURKOVIČ, Milan: Z dejín prírodovedného múzejníctva na Slovensku I., In: Múzeum, XVII, 1972, 1. sz., 30. oldal.
10 SZOMBATHY, L: Gömör-Kishont vármegye népoktatásűgyének története. Debrecen: 1909, 111-113 oldal
   SVOREŇ, Jaroslav: Sto rokov Gemerského múzea v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota: In: Obzor Gemera, 13, 2. sz., 1982, 68-69.
   oldal.
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Később a gyűjtemények egy része múzeumunk-  
hoz került. Fontos még megemlíteni, hogy           
a Taneszközök múzeuma külföldön is részt vett 
kiállításokon, és 1878-ban bemutató tevékeny-  
ségéért Párizsban oklevelet is kapott, amely tör-  
ténelmi gyűjteményünkben található.11

 
A múzeumalapítás gondolatától   A múzeumalapítás gondolatától   
Gömörmegyei Múzeum 1882-es
alapításáig

MiutánMiután néhány műkedvelőnek a pedagógusok 
soraiból nem sikerült regionális múzeumot ala-   
pítani a Taneszközök múzeumának bővítésével, 
1881 decemberében egy új gondolattal álltak 
elő, azzal, hogy megszervezik a Művészeti és ré-   
gészeti tárgyak megyei kiállítását. Ezúttal              
a műkedvelők és a vármegye tanult emberei         
a a vármegye területén székelő magángyűjtők tu-   
lajdonában lévő emléktárgyakat tervezték         
kiállítani.12 Szontagh Bertalan alispán közremű-
ködésével sikerült megszerezni a vármegye ve-
zetésének, ill. Rimaszombat város előljáróinak
támogatását is e nemes gondolat megvalósítá-
 

____________________

11 Más volt a helyzet a múzeumalapítással kapcsolatban a szomszédos Rozsnyó városában. A megyei múzeum alapításának kérdése            
   a Magyar Történelmi Társulat 1876-ban Rozsnyón megtartott ülésén lett nyilvánosan megtárgyalva. Az ülés végén (1876. augusztus 
  28-án) a szervezők céhemlékek kiállítását szervezték meg, és aktívan foglalkoztak a vármegyei múzeum létesítésének kérdésével.          
   Az ezek után 1876. szeptember 24-re Rozsnyóban összehívott ülés kezdeményezője (amely 25 közéleti személyiség részvételével fog-  
   lalkozott a rozsnyói, esetleg gömöri múzeum alapításával) a rozsnyói főjegyző, Roszty József volt. Viszont e törekvés ellenére sem si-
      került megvalósítani a gondolatot, erről 1876. október 1-én ír a regionális Gömöri hírlap. Ahogy ez már ismert, csak 1902-ben sike- 
  rült Rozsnyóban megalapítani a múzeumot. Rimaszombatban lényegesen kedvezőbb feltételei voltak a múzeumalapításnak, mint    
   Rozsnyón. 
12 Gömör-Kishont. Rimavská Sobota: II., 1881 december.
13 Gömör Kishont, Rimavská Sobota: 1882. 1. 6.
14 SVOREŇ, Jaroslav: Sto rokov Gemerského múzea v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota: In: Obzor Gemera, 13, 2.sz., 1982, 69.  
   oldal.

sához. Az előkészített vármegyei kiállítással kapcsolatban foglalkoztak az ilyen terjedelmes és szokatlan 
rendezvény megvalósításához elengedhetetlen pénzügyi és anyagi támogatással is.
     A helyi Gömör-Kishont lapban 1882. január 6-án megjelent cikk foglalkozik ezzel a tervvel.13 Itt a kö-  
vetkező szerepel: „bár a jövőbeli múzeum programjának előkészítése“ az utolsó helyen van, a felhívás 
első két célja indokolja az ilyen intézmény létrehozásának szükségességét, mivel a kiállítással „fel kíván-
juk hívni a figyelmet a vármegye területén található képzőművészeti és szobrászati művekre“.14 

Diplom udelený Gemerskému župnému múzeu 
v Paríží v roku 1900
(zo zbierok múzea, repro.: J. Ferleťáková)

A Gömörmegyei Múzeum 1900-ban Párizsban
szerzett oklevele 
(a múzeum gyűjteményéből, repro.: J. Ferleťáková)
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A kiállítás célja az időtartama alatt szerzett tudományos eredmények összegzése volt, melyeket a szer-  
vezők később tudományos cikkekben jelentettek meg.15

        Fábry Jánosnak – Gömör vármegye múzeumának első igazgatója – nagy érdeme volt a fenti tervek     
megvalósításában. Fábry Jánossal részletesen foglalkozunk, mivel ő volt az, aki Gömör-Kishont várme-  
gyében végül megvalósította a múzeumalapítással kapcsolatos eszméket. A természettudományi és törté-  
nelmi tárgyak gyűjtése iránti érdeklődése már pedagógusi tevékenysége alatt is megnyilvánult az osgyáni 
gimnáziumban 1850–1853 között. Később, miután 1854-ben visszatért a Bécsben folytatott tanulmányai 
után, a rimaszombati gimnáziumban folytatta gyűjtői tevékenységét és a múlt tárgyi bizonyítékai-             
naknak megmentését, itt 1876-ban létrehozta a természetrajzi régiségek gyűjteményét. Fábry fennmaradt   
naplójában találhatók a megnevezéssel, adományozókkal kapcsolatos feljegyzések, ill. az alappal kapcso-   
latos egyéb fontos információk.16 Amennyiben az 1877-ben alapított Taneszközök múzeumának tevékeny-  
ségeit is figyelembe vesszük, a XIX. század 80-as éveinek elejét a gyűjtés egy magasabb formájának intéz-   
ményi kialakítására irányuló törekvések határozták meg, ami később a vármegyei múzeum alapításához 
vezetett.17

     1882. április 17-én találkozott először a kiállítás szervezőbizottsága. Művészeti és régészeti tárgyak köl-  
csönzésének kérelmével fordultak a hivatalokhoz, nemesi családokat képviselő magánszemélyekhez             
a helyi lapokban megjelent felhívásban: „...annak a reménye vezérel minket, hogy művészeink, történé-  
szeink és régiséggyűjtőink eddigi konkrét érdeklődése garantálja egy olyan kiállítás sikerét, amely 
méltó lesz Gömör megyéhez... Egyszer s mindenkorra bebizonyítjuk, hogy igazi kegyelettel őriztük meg 
a múlt idők emlékeit...“ említi Fábry, aki az egész rendezvény lelke lett. A szervezők elképzelései alapján   
a a kiállításnak a (gömörmegyei) Múzeumegyesület megalapításához kellett volna vezetni. A kiállítás szer-
vezésével kapcsolatos felhívásra érkezett visszajelzések a vármegye hivatalos köreiből, beleértve az ispánt 
is, pozitívak voltak, és a Gömör megyei művészeti és régészeti kiállítást végül vasárnap, 1882. szeptember 
3-án, 10.00 órakor megnyitották.18 A megye első művészeti és régészeti kiállításának helyet adó termet       
az 1850-ben épült, Rimaszombat szélén található elhagyott tüzérkaszárnya adta.           

  
         
____________________

15 FÁBRY, János: A Gömörmegyei múzeum múltja és jelene. Rimaszombat: 1905.
16 KOVÁCS, B. István, KLIMENT, Ján, MEDOVIČ, Ján: Ján Fábry (1830-1907). Rimavská Sobota: In: Obzor Gemera, 13, 2. sz., 109-  
   -117. oldal.
   Fábry János 1830. július 31-én született Losoncon és 1907. december 28-án hunyt el Rimaszombatban. Rimaszombatban temették     
   el, de sírhelyét sajnos a XX. század   nyolcvanas éveiben megsemmisítették. Három leánygyermeke volt. Budapesten él unokája, Gál 
   Levente, aki a múzeumalapítás 120. évfordulója kapcsán vette át a múzeum által Fábry Jánosnak In memoriam odaítélt emléklapot.   Levente, aki a múzeumalapítás 120. évfordulója kapcsán vette át a múzeum által Fábry Jánosnak In memoriam odaítélt emléklapot.
17 A vármegyei múzeum alapításának tényleges ötlete először 1878-ban jelent meg Fábry gondolataiban. Viszont csak 1881 decemberé-
   ben döntötte el a Rimaszombatban tevékenykedő pedagógusok csoportja, hogy egy nagyszabású kiállítást szerveznek, ami egyfajta 
   újdonságot jelentett az egyes témákhoz való differenciált hozzáállásával a jövőbeli múzeum megalapozását célzó intézményes forma 
   addigi értelmezésével szemben.
18 Egyebek mellett ennek tanúbizonysága a kiállításról 1882. szeptember 3-án készített plakát a következő napok programjával. A kiál- 
      lítás másnapján, azaz szeptember 4-én 9.00 órakor szervezték meg Rimaszombatban a vármegyeház nagy üléstermében a nyilvános 
   gyűlést. Délután 14.00 órára szerveztek egy kirándulást Felsőpokorágyra, ahol az előkészítő bizottság egy régészeti kutatást tekintett 
   meg. Az ünnepség része volt a Budapestről érkezett régész, báró Nyári Jenő ünnepélyes előadása is. A plakát tartalmaz még egy köz- 
   leményt a kiállítás befejezéséről 1882. szeptember 11-én. Továbbá található még rajta egy információ arról, hogy 20 koronáért meg-  
    vásárolható a Kiállítási kalauz. A kiállításra szóló belépőjegy 30 korona volt egy napra, de pénteken és vasárnap az ára 20 korona volt.
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Zábery z prvej stálej expozície
okolo roku 1913 a neskôr
(repro.: J. Ferleťáková)

Az első állandó kiállítás
fotója 1913 körül és később
(repro.: J. Ferleťáková)

A kiállítás megnyitásának másnapján, 1882. szeptember 4-én 
sikerült báró Nyári Jenő régész elnöklése alatt a Három Rózsa 
nevű szállodában szervezett nyilvános összejövetelen a nyilvá-  
nosságnak is bemutatni a régióval kapcsolatos addigi tudomá-  
nyos ismereteket. A tüzérkaszárnya épületében megnyílt 
Művészeti és régészeti kiállítás kísérő rendezvényeinek része 
volt a báró Gömör–Kishont addigi régészeti leleteiről szóló 
előadása.előadása. Egyben a kiállított 331 régészeti gyűjtemény magába 
foglalta a Nyári Jenő által saját kutatásaiból kölcsönzött 306 
darabot. A kiállításra további művészeti kincseket kölcsönzött 
még gróf Andrássy György és Dénes Krasznahorkából, értékes 
műtárgyakat állítottak ki olyan városok, mint Rimaszombat, 
Jolsva, Tiszolc. A Radvánszky, Borbély, Okolicsány, Bornemi-  
sza nemesi családok, ill. báró Luzsénszky Henrik Osgyánból 
szinténszintén hozzájárultak műtárgyaikkal. A tüzérkaszárnya elha-  
gyatott, 1850-ben épült épületének hat termében 1 244 értékes 
tárgyat állítottak ki, erről a Rábely Miklós helyi nyomdájában 
kinyomtatott Kiállítási kalauz tesz írásos tanúbizonyságot.19

    A múzeum alapítói Fábry Jánoson kívül még Groó Vilmos, 
Hüvössy Lajos és Terray István voltak. A későbbi gyűjtemények 
alapja 568 műtárgy volt, melyeket a kiállítás befejezése után 
különböző személyiségek és intézmények adományoztak             
az újonnan megalakult múzeumnak. Paradox módon, még                
a vármegyei múzeum hivatalos alapítása előtt, 1882 augusztu-  
sában az első adományozó a „Budapesti Petőfi szoborbizottság“ 
volt,volt, mely a múzeumnak adományozta Petőfi Sándor gipszszob-  
rát, Izsó Miklós (1831-1875), gömöri szobrász alkotását.
     A jövőbeli múzeum alapkövét jelentő kiállítást alaposan elő-      

____________________

19 Kiállítási kalauz. Rimaszombat: 1882, kinyomtatta Rábely Miklós, 56. oldal. 
20 FÁBRY, János: u. a., 1905, 5. oldal

           
    

készítették, és ma is példaként szolgálhatna. A kinyomtatott kalauz alátámasztja, hogy a kiállításon 1 244 
műtárgy volt kiállítva, melyek a kiállítás befejezése után visszakerültek eredeti tulajdonosaikhoz. „A törté-  
nelmi ereklyék és a vármegye művészeti alapjai“, ahogy ezt a kalauzban olvashatjuk, felkeltették                
a vármegye polgárainak érdeklődését, amit az összegyűjtött tárgyak magas értéke is fokozott: „csak    
az arany és ezüst értéktárgyak értéke meghaladta a 200 000 forintot.“20 A Kiállítási kalauz bevezetőjé-   
ben egyebek mellett ezt is olvashatjuk „őszinte köszönet jár Rimaszombat városának azért a jóindu-  
latért,latért, amellyel 100 forint összegben hozzájárult a kiállítás költségeinek megelőlegezett fedezéséhez, és 
készségesen átengedte a kaszárnya épületét a kiállítás céljainak. Szintén köszönet jár a Királyi Állam-  
vasutak Igazgatóságának azért a szívességért, hogy díjmentesen engedélyezte a kiállított műtárgyak 
elszállítását, és a vidékről érkezők számára 33%-os árengedményt adott a menetjegy árából. És így, 

94



Zábery z prvej stálej expozície
okolo roku 1913 a neskôr
(repro.: J. Ferleťáková)

Zábery z prvej stálej expozície
okolo roku 1913 a neskôr,
odev z Veľkého Blhu
(repro.: J. Ferleťáková)

Az első állandó kiállítás
fotója 1913 körül és később
(repro.: J. Ferleťáková)

Az első állandó kiállítás
fotója 1913 körül és később,
vámosbalogi népviselet
(repro.: J. Ferleťáková)

azáltal, hogy az egyéneknek sikerült ered-  
ményt elérni a megvalósított kiállítás for-   
májában, annál hamarább sikerülhet             
a vármegye polgárainak megalapítani         
a Gömör vármegyei múzeumot, mivel már 
sok vármegye megelőzött minket. Viszont 
bízunk abban, hogy Gömör vármegye nem 
leszlesz az utolsó, aki ilyen intézményt alapít    
(a Művészeti és Régészeti kiállítás Végre 
hajtó Bizottsága)“.21

     A múzeum újonnan kialakított kiállítását 
a hadsereg hamarosan kiszorította a terje-   
delmes kiállítótermekből, mivel a losonci 
kaszárnyából 1882 végén visszatért az erede-   
ti állomáshelyére. Igy a fiatal „múzeum“ ál-  
landó székhely nélkül maradt. 
          A múzeum a kezdetektől a Gömör-várme-   
gyei Múzeum Egyesület irányítása alatt 
működött. Az egyesület céljainak kitűzésénél 
főként annak első igazgatója, Fábry János 
játszott már pozitív szerepet, aki az adott 
korszakhoz képest haladó nézeteiről volt 
híres.
          A múzeumegyesület tevékenységét viszont 
nagyban gátolta a Gömör-vármegyei 
közművelődési egyesület megalakulása 
1886-ban. Az egyesület tevékenységének    
gyengítéséhez és utána következő megszűné-  
séhez hozzájárult az elnök és alispán, Szon-   
tágh Bertalan halála, valamint a múzeum 
egyikegyik alapítójának és az egyesület alelnöké-  
nek, Groó Vilmosnak elköltözése 1906-ban, 
illetve a másik alelnök, Hanvay Zoltán le-  
mondása (1840-1922) is.
   Bár az egyesület formálisan nem szűnt 
meg, nem végzett már semmilyen tevékeny-  
séget. Viszont egyértelműen kijelenthető, 
hogy a múzeumalapítás a Gömör–Kishont             

____________________

21 FÁBRY, János: u. a., 1905, 4-5. oldal.
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egyesített vármegye (1802), valamint Rimaszombat kulturális élete számára is pozitív volt. Lehetővé tette 
számos, a vármegye, de egyben maga a vármegyeszékhely – Rimaszombat – történelmét és életét doku-  
mentáló tárgy és irat megőrzését. A múzeum haladó beállítottsága optimális feltételeket biztosított                
a vármegye összes etnikumának szoros együttműködéséhez, ami több mint haladó volt az akkori kulturá-  
lis-társadalmi viszonyok között.
          A XIX. és XX. század fordulóján viszont különböző kulturális hatások is lezajlottak, melyeket Európa 
múzeumait új megvilágításba helyezték. Ezek a pozitív irányvonalak nem kerülték el a Gömör vármegyei 
múzeumot sem, aminek bizonyítéka az a tény, hogy a Párizsban 1900-ban megrendezett Világkiállításon 
a múzeum gyűjteménye díszoklevelet szerzett azért a XVIII. századi olajfestményért, melynek címe Tábo-  
rozó huszárok, és Párizsban az ún. huszárteremben kapott helyet.22

          Bár a Gömör megyei múzeum ténykedésével és küldetésével kapcsolatos vélemények változtak, megala-  
pításától egészen az 1951-es államosításáig a múzeumnak „szövetségi múzeum“ jellege volt. Míg a múzeu-   
mot, szerencsére, kontinuitás és állandó jelenlét jellemzi az elmúlt 134 év során, az azt megalapító           
egyesületek, amelyek irányítása alatt működött, bizonyos idő után megszűntek. 

A vármegyei múzeum székhelyének története

AzAz újonnan alapított Gömör megyei múzeumnak már a kezdetektől hiányzott a saját székhely, hiányzott 
egy állandó tárlat is. Fábry János, mint a múzeum igazgatója és egyedüli munkatársa gondozta a gyűj-
teményeket.23 Egy idős ember számára ez eléggé megerőltető feladat volt, mivel egyedül vezette a múzeum 
dokumentációját, intézte az akvizíciós tevékenységeket, készítette az éves kimutatásokat és beszámolókat. 
Ami viszont nagyon lehangolta ezt az elhivatott tudóst, az a megfelelő helyiségek hiánya volt, mivel nem 
tudta megvalósítani a múzeum fontos prezentációs tevékenységét. Ez a hátrány nagy részben gyengítette 
őt,őt, és a múzeum 1882-es alapításától egészen az 1907-ben bekövetkezett haláláig állandóan arra töreke-  
dett, hogy a fiatal, ambiciózus múzeum egyre bővülő gyűjteményének egy megfelelő épületet szerezzen.
     1882 után, ill. 1883-ban a múzeum gyűjteményei elhelyezésének egyik lehetősége az Egyesített Protes-  
táns Gimnázium épülete volt a Bartók Béla utcában, amely később, az 1903/1904 tanévben átköltözött        
a gimnázium új épületébe, a mai Daxner utcába. Voltak olyanok, akik a múzeum megalapításának első 
éveiben az elhagyott tüzérkaszárnya épületére is úgy gondoltak, mint az új múzeum állandó székhelyére. 
De mégis a rimaszombati polgári fiúiskola és később az evangélikus iskola lett a Gömör vármegyei 
múzeum ideiglenes székhelye.24

      1902-ben Fábrynak egy rövid időre végül sikerült a vármegye vezetésében résztvevő lelkes férfiak 
közreműködésével bérbe venni 5 helyiséget az 1789-ben a Kishonti körzet Főtéren álló régi vármegyeháza 
bal szárnyában. Ma ez a gyönyörű épület a Matej Hrebenda Könyvtár székhelye. Az új helyiségekben  

____________________

22 A regionális múzeumalapítás gondolatának e kategóriájába sorolhatunk még egy javaslatot, mégpedig koháryházi Bahery Józsefét, 
   melyet Coburg Ferdinánd elé terjesztett 1906-ban, és amely egy múzeum alapításával volt kapcsolatos Murányváralján. Mint ahogy   
    ez már ismert, ez a javaslat nem talált támogatókra, és nem lett megvalósítva. 
23 Lásd 30. sz. megjegyzés.
24 FÁBRY, János: A Gömör megyei múzeum múltja és jelene. Rimaszombat: 1905, 8. oldal.
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Barnabáš Holló (1865-1917):
Založenie Uhorskej akadémie
vied v Prešporku v roku 1825
(zo zbierok múzea,
repro.: J. Ferleťáková)

Holló Barnabáš (1865-1917):
A Magyar Tudományos 
Akadémia megalapítása 
Pozsonyban 1825-ben
(a múzeum gyűjteményéből,
repro.: J. Ferleťáková)

végre lehetőség nyílt a gyűjtemények rendszerezésére, egyben számos gyűjteményt megtekinthetett már    
a lakosság is. 1902-ben a múzeum már 2 676 gyűjteményes tárgyat tartott nyilván. A múzeum pénzügyi 
helyzete viszont még rosszabb állapotban volt, mint az épület megszerzésével kapcsolatos problémák. 
Fábry János, a múzeum igazgatója, kénytelen volt felhasználni a múzeumegyesület tagdíjait is. Az új helyi-  
ségek berendezéséhez 93 korona összeggel személyesen is hozzájárult, ami a múzeum költségeinek körül-  
belül a negyedét jelentette.25 „A múzeum alapítása sokkal egyszerűbb, mint a fenntartása“ – állapítja 
meg az akkor 75 éves Fábry a meg az akkor 75 éves Fábry a „Gömörmegyei múzeum múltja és jelene“ című kiadványban 1905-ben.26

    1905-ben a múzeum gyűjteményei újra a régi Egyesített Protestáns Gimnázium épületének második 
emeletére kerültek a mai Bartók Béla utcában. A költözés 1905. szeptember 12-től 1905. október 5-ig tar-  
tott. A gyűjtemények itt egészen 1910-ig maradtak, amikor a múzeum véglegesen a mai helyiségekbe köl-  
tözött.
     1907 végén, 77-éves korában, Fábry János elhunyt. Nem élte meg azt a pillanatot, amikor szeretett mú-  
zeuma megtalálta tisztességes otthonát, ahol teljes gyönyörűségében tündökölhet számos gyűjteményé-   
nek méltósága és komolysága, melyeket saját maga és a Gömör megyei múzeumegyesületbe csoportosult 
munkatársai gyűjtöttek 1882 és 1907 között, tehát 25 éven át.
      Fábry János halála után a múzeum vezetését 1908-ban a múzeum sorrendben második igazgatója, 
Loysch Ödön vette át (született 1874-ben), aki ezt a tisztséget 1908-tól 1935-ig töltötte be.27 Loysch Ödön 
középiskolai professzor volt, történelmet és földrajzot tanított, 1897-től gimnáziumi professzor volt és 
1920-tól a gimnázium igazgatója, valamint számos tudományos tanulmány szerzője is volt. A gyűjtési      
tevékenységbe bevonta a gimnázium diákjait is, aminek tanúbizonysága számos, a mai napig fennmaradt 
múzeumi gyűjtemény, pld. 5 db. szeggel kivert tojásból álló tárgyegyüttes. Loysch Ödön már Fábry János 
múzeumigazgatómúzeumigazgató tevékenysége alatt a régiségek részlegvezetője volt a múzeumegyesületben. 1910-ben 
Walentíny Dezsővel együtt a Gemer - Gömör Szabadkőműves Páholy tagja is volt; a szabadkőművesek        
a gimnázium igazgatójának házában találkoztak a mai Cukorgyári utcában.             
____________________

25 Lásd 30. sz. jegyzet.
26 Lásd 30.sz. jegyzet.
27 Fábry János 1907. december 28-án hunyt el.
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A múzeum végre megtalálta helyét – 1910

LoyschLoysch Ödön, az új igazgató, közvetlenül a kinevezése után 1908-ban, elődje, Fábry nyomdokaiban ha-  
ladva, folytatta a helyprobléma megoldásáért folytatott küzdelmét, mivel a volt gimnázium által nyújtott 
aktuális elhelyezés sem felelt már meg az egyre szélesebb tevékenységi körnek. A szövetségi múzeum ve-  
zetése 1910-ben könyvelhetett el jelentős sikert, amikor az egyesületnek sikerült megvásárolni a most már 
véglegesen kiürült tüzérkaszárnya épületét a város vezetésétől. Abban az időben az épület második emele-  
te Fábry János leányiskolájának, a földszint jobb szárnya pedig Rimaszombat legrégebbi Postahivatalá-
naknak volt a székhelye. Az épület megvásárlásával Rimaszombat városától végleg megoldódott a múzeum 
gyűjteményeinek elhelyezésével kapcsolatos probléma. Ami viszont ennél sokkal fontosabb, új lehetősé-  
gek nyíltak meg a gyűjtemények hozzáférhetővé tételére a széleskörű hazai és külföldi nyilvánosság szá-  
mára.
     Mivel az épület eléggé leromlott állapotban volt, az új helyen fokozatosan kezdett felmerülni az épület 
felújításának kérdése, beleértve a múzeum homlokzatának megfelelő átépítését is. A múzeum vezetése 
nyilvános pályázatot hirdetett meg az épület felújítására. Annak ellenére, hogy a pályázatba számos neves 
rimaszombati tervező jelentkezett, mint pld. Tóth Béla, rimaszombati építész, a nyertes pályázat egy 
másik ismert rimaszombati tervező, Kalla Mihályé volt.28 Terve aránylag rövid időn belül lett megvaló-
sítva.
     Következő fontos és szerfelett aktuális feladat volt a múzeum gyűjteményeinek hozzáférhetővé tétele     
a nyilvánosság számára. Miután megtalálta méltó helyét a szövetségi múzeummal kapcsolatos pozitív fo-   
lyamatok kontextusába tartozik a helyi jogász és termelő, a rimaszombati Munkácsi Süteő István által         
a múzeumnak nyújtott adomány. Az oktatás és kultúra e nagyszerű mecénása 1910 végén Egyiptomba tett 
két útja egyikéről máig egyedülálló és különleges gyűjteményt hozott és adományozott a múzeumnak, 
amely bizonyos tekintetben máig híressé teszi a múzeumot. Az Abusir el Melek-ből, Közép-Egyiptomból, 
a a 21-25. dinasztiából (i.e. 1087-664) származó Tasherithnetiak nevű egyiptomi nő nagyméretű múmiája 
és szarkofágja a múzeum állandó kiállítási tárgyai közé tartozik, és az egyiptológusok rendkívülinek tart-  
ják azt a nő életkorára való tekintettel (50-70 év).
    1910 és 1913 között folyamatosan zajlottak az intenzív építészeti munkálatok az új épületben, de               
az egyesületben tömörült muzeológusok legambiciózusabb törekvése az első állandó tárlat előkészítése 
volt. A múzeum már 31 éve létezett, amikor az egyesület hathatós segítsége mellett sikerült megvalósítani 
az első állandó tárlatot. A széles nyilvánosság számára 1913. május 18-án nyitották meg.29 Ez egy figye-              
lemre méltó dátum, mivel 1977 óta ezen a napon ünnepeljük a Múzeumok világnapját (Múzeumok 
Nemzetközi Napját) is. A múzeumban azóta folyamatosan él e 103 éves tárlat kontinuitása, amely a régió 
természeti, történelmi, régészeti, etnológiai és festészeti remekeit dokumentálja.természeti, történelmi, régészeti, etnológiai és festészeti remekeit dokumentálja.

____________________

28 A múzeum tulajdonában van Tóth Bélának, rimaszombati építésznek a múzeum homlokzati kivitelezésére készített terve. A Tóth 
   család a XIX. század második felében és a XX. század első felében több nemzedéken át a város neves építészei közé tartozott.
29 A múzeum archívumában található a vendégkönyv az első állandó tárlat megnyitásának keltezésével, ami 1913. május 17., amikor        
   ténylegesen véget ért az első tárlat. Ezen a napon tekintették meg a tárlatot a múzeum hivatalos vendégei és a társulat tagjai. A széles 
   nyilvánosság számára azt 1913. május 18-án nyitották meg.
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A múzeum viszont az új helyen is a Gömör Vármegyei Múzeumi Társulat oltalma alatt működött, mely 
abban az időben, amikor a múzeum új helyet keresett, a múzeum rutin tevékenysége számára állandó és 
biztos pénzforrást jelentett. A társulatnak ez nem csak a beszedett tagdíjakból származó saját jövedelemé-  
nek köszönhetően sikerülhetett, de főként az alapító gyűlésen kitűzött feladat teljesítésének eredménye-  
ként, főleg azzal, hogy belépett a Múzeumok és Könyvtárak Országos Szövetségébe.30 A Társulat kinyom-  
tatta az alapszabályát, illetve felhívást intézett a vármegye lakosaihoz a múzeum népszerűsítésével és 
annakannak társadalmi jelentőségével kapcsolatban. A Társulat védnöksége alatt jelent meg 1905-ben a már 
említett „Gömörmegyei múzeum múltja és jelene“31 című kiadvány, bevezették az első vendégkönyvet, 
amely paradox módon máig fennmaradt.
    Az 1918 utáni, tehát Csehszlovákia megalakulása utáni időszak nem hozott jelentősebb változást                
a múzeum működésébe. A nagyobb épületben Loysch Ödön (1908- 1935) igazgatón kívül még egy takarí- 
tónő dolgozott. A múzeum éves jelentéseiben már csaknem 40 éve ugyanazt olvashatjuk: nem elegendő 
munkatárs, nem elegendő tevékenység… Bár a társulat később megszűnt, a múzeum tovább folytatta tevé-  
kenységét. 1925-ben a Belügyminisztérium engedélyét követően, a Gömör Vármegyei Múzeum Társulat 
tevékenységét az átszerveződésének feltételével újította meg. A feladatot az akkori kerületi vezető Emil 
HanesHanes látta el, aki a tevékenység újraindításáról tájékoztatta a volt Gömör vármegyei községi hivatalokat, 
kérve a tagok létszámának növelését. A Gömör-Kishonti Múzeumi Társulat alapító gyűlése 1926. március 
26-án zajlott.32 A társulat fő feladata a már meglévő múzeumról való gondoskodás, továbbá ennek fejlesz-  
tése, ill. gyűjteményeinek hozzáférhetővé tétele a széles nyilvánosság számára. Ami viszont hiányzott       
az akkori alapszabályból, az a vármegyei iskolákkal való kapcsolattartás volt. A múzeum egészen 1938-ig 
(1925–1938 között) a Gömör–Kishonti Múzeumi Társulat kezelése alatt állt.

A múzeum gyűjteményei 1882 és 1918 között (41 645 gyűjtemény)

A Gömör megyei múzeum az egyedüli és jelentős gyűjtő intézmény volt a Gömör–Kishonti régióban             
a XIX. század végén. A gyűjteményi alap, melyet az 1882-ben megrendezett kiállítás fektetett le, rendsze-  
resen bővül új műtárgyakkal. Rövid áttekintés formájában vázoljuk a gyűjtemények fejlődését a múzeum 
fennállásának első 36 esztendeje alatt. Az alapítás első évében (1882) a múzeum 95 adományozótól össze-  
sen 568 gyűjteményi tárgyat tart nyilván. 1883-ban ez 162 gyűjtemény volt, a következő évben, 1884-ben, 
a múzeum 274 növekményt jegyez, 1886-ban pedig már 286 új gyűjteményt.

____________________

30 VERES, Samu: A Gömörmegyei múzeum-egyesült évkönyve 1906 évről. I. évfolyam, Rimaszombat: 1907.
31 Csaknem 20 év stagnálás után, a múzeum megfelelőbb helyének és a múzeum gondolatának vármegyei vezetés általi támogatása ha- 
   tására, 1906. július 20-án újra meglapították, ugyanazzal a névvel, a Gömöri vármegyei Múzeum Társulatot. Egyben egy széles körű 
   kampány indult a társulat új tagjainak megszerzése érdekében. A társulat nem szűnt meg az első világháború idején sem. Az első 
  Csehszlovák Köztársaság megalakulása után 1918-ban a társulatot hivatalosan feloszlatták. A Társulat feloszlatásáról közvetve ír     
      Emil Hanes az 1926-ban megjelent körlevélben, amelyben a Belügyminisztérium községi hivataloknak intézett közleménye olvasható 
   a feloszlatott múzeumi társulat megújításának engedélyezéséről. Lásd c.d. SVOREŇ, Jaroslav: 1982, 71. oldal és a múzeum archívuma.
32 SVOREŇ, Jaroslav: c.d., 71. oldal Stanovy Gemersko-malohontského muzeálneho spolku , a Gömör-Kishonti múzeum archívumában.
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Pamätná tabuľa zakladateľom múzea
(zo zbierok múzea, foto: J. Ferleťáková)

A múzeum alpítóinak emléktáblája
(múzeum gyűjteményéből, fotó: J. Ferleťáková)

A múzeum megnevezései:
1. Gömörmegyei Múzeum Rimaszombatban (1882 -1926)
2.  Gömör-Kishonti Múzeum társulat Rimaszombatban (1926-1951)
3.  Járási Múzeum Rimaszombatban (1951-1959)
4.  Városi Múzeum Rimaszombatban 1960-ban
5.  Gömöri Múzeum Rimaszombatban (1961-1996)
6. Gömör-Kishonti Múzeum Rimaszombatban 1996-tól6. Gömör-Kishonti Múzeum Rimaszombatban 1996-tól

A vámosbalogi (nagybalogi) hagyományos magyar népviselet kiállítása érdekében a múzeum még 1885-  
ben próbababákat készíttetett az ún. "Gömör szoba" miatt, amelyet 1885-ben a Budapesten megrendezett 
Országos Általános Kiállításon mutattak be, a helyi evangélikus lelkésznek, Csabay Pálnak köszönhetően. 
Az 5 próbababa mindegyike a békéscsabai Werther Hugó Első magyar fa és machée-játékszergyárában 
készült Békéscsabán. A próbababák máig megmaradtak a múzeumban.
          Később, 1900-ban, a múzeum már 1 696 gyűjteményt kezel és 1905-ben, amikor a múzeum kiadta első 
brosúráját, már 12 968 gyűjteményt tartott nyilván. Az 1905-ös év volt a gyűjtemények gyarapodásának 
mérföldköve, amikor a múzeum pénzügyi támogatást kapott a Múzeumok és Könyvtárak Országos Fő-  
felügyelőségétől, egyben évente kapott pénzbeli támogatást a gyűjtemények gyarapítására. Ebben               
az időben jegyezzük a Felsőpokorágyról származó Hűvössy Lajos (1858-1939), evangélikus lelkész számos 
régészeti kutatását, aki a múzeum első régésze volt. Ez a neves régész 1905 és 1907 között számos kutatást 
ésés ásatást végzett a régióban, például ide tartozik a Méhin található halomsír kutatása is, ahol rendszere-
zett kutatása kapcsán Hűvössy egy 117 tárgyat magába foglaló bronz kincsre bukkant rá.
   1910-ben, amikor a gyűjtemények állandó helyet kaptak, a múzeumnak 27 232 gyűjteménye volt és 
végül, 1918-ban, ez a szám már 41 645 darab gyűjteményi tárgyra nőtt. A gyűjtési tevékenység az állami 
támogatásnak köszönhetően aránylag sikeres volt, a múzeum ebben az évben már saját székhellyel ren-  
delkezett, állandó tárlata volt, és megvolt a látogatói köre is, főként a helyi iskolákból.
     Hogy hogyan alakult a Gömör megyei múzeum későbbi sorsa, már egy másik fejezet témája.
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József Csütörtöky
130 rokov múzea v Komárne – historický prehľad vzniku a rozvoja múzea
 

MaďarskéMaďarské národné múzeum sa po svojom zriadení v roku 1802 a otvorení v roku 1846 stalo vzorom pre 
ďalších zriaďovateľov múzeí. K zakladaniu ďalších múzeí však došlo až po dlhšom čase: maďarská muzeo-
lógia bola 65 rokov len dejinami Maďarského národného múzea. Boli síce určité iniciatívy, ale do roku 
1867, čiže viac než polstoročie, nebolo v Uhorsku zriadené žiadne nové múzeum. V období 1867-1895 však 
udalosti nabrali spád a vzniklo 15 múzeí. Miléniové slávnosti a rozsiahla výstava podnietili vznik ďalších 
múzeí: v období 1896-1905 bolo na území Rakúsko-uhorskej monarchie zriadených ďalších 49 múzeí.
     Archeologické nálezy odhalené v druhej polovici 19. storočia počas rozsiahlych prác súvisiacich s regu-
láciou toku riek a výstavbou železnice výrazne prispeli ku vzniku viacerých múzeí aj na vidieku. Pri zakla-
daní viacerých vidieckych múzeí zohrala dôležitú úlohu významná osobnosť doby a jeden z priekopníkov 
maďarskej archeológie Florián Rómer. Aj v Komárne vďačíme za prvý pokus o zriadenie múzea začiatkom 
1870-tych rokov práve Floriánovi Rómerovi. Rómer vo viacerých novinových článkoch upozorňoval pred-
staviteľov župy na dôležitosť zachovania vzácnych rímskych nálezov objavených počas zemných prác           
v mestskej časti Ószőny. Akadémia schválila žiadosť župy o poskytnutie príspevku na výstavbu budovy 
skladu, ktorého výstavba sa žiaľ napriek tomu neuskutočnila, a problematikou založenia múzea sa pred-
stavitelia župy taktiež vážnejšie nezaoberali.
     Začiatkom 1880-tych rokov sa počas výstavby železničnej trate v mestskej časti Ószőny prechádzajúcej 
bývalým táborom rímskych legionárov Brigetio objavili ďalšie významné nálezy z rímskej doby. Časť 
týchto nálezov sa dostala do zbierky Maďarského národného múzea, ale žiaľ, mnohé kamenné pamiatky 
miestni kamenári spracovali alebo prepašovali za hranice. V roku 1886 vzniklo v Komárne nové hnutie    
na záchranu archeologických pamiatok, na čele ktorého už stáli predstavitelia župy a mesta a profesori be-
nediktínskeho gymnázia. Po pätnástich rokoch od objavenia prvých nálezov v Ószőnyi sa opäť vynorila 
myšlienkamyšlienka zriadenia múzea, ktorá si teraz už získala väčšiu podporu. V tejto súvislosti sa v miestnej tlači 
objavilo viacero výziev. Dňa 19. decembra 1886 bol na ustanovujúcom valnom zhromaždení zvolanom 
predstaviteľmi župy a mesta založený Historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Ko-
márna, ktorého predsedom sa stal župan József Zúber a tajomníkom profesor benediktínskeho gymnázia 
Rudolf Gyulai. Jedným z cieľov spolku bolo zriadenie stáleho župného a mestského archívu starožitností, 
kníh a dokladov a výstava dokumentov. Zbierka spolku, ktorú v tom čase tvorili najmä archeologické a pa-   
leontologické nálezy, bola od roku 1889 sprístupnená vo veľkej sále Reformovaného kolégia v Komárne. 
K výstave bol zostavený aj detailný katalóg, na základe ktorého si môžeme vytvoriť predstavu o charaktere 
expozície. Postupne sa rozrastajúca zbierka bola v roku 1897 presťahovaná do novopostavenej budovy 
justičného paláca, v ktorom 1. mája otvorili druhú výstavu spolku. Gyulai sa v roku 1897 odsťahoval z Ko-
márna a výkonom funkcie tajomníka bol poverený János Weszelovszký.
   K reorganizácii činnosti spolku výrazne prispel Hlavný inšpektorát múzeí a knižníc zriadený v roku 
1898. V zmysle nových stanov, ktoré valné zhromaždenie schválilo 6. mája 1900, sa spolok premenoval   
na Muzeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna. V organizačnej štruktúre spolku došlo         
k významnej zmene: boli vytvorené štyri oddelenia (archeologické, historické, etnografické a prírodo-     
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Rudolf Gyulai, profesor
Benediktínskeho gymnázia v Komárne

(dielo Endre Komáromiho-Kaczu)
(foto: László Szabó)

Gyulai Rudolf, a komáromi bencés
gimnázium tanára

(Komáromi Kacz Endre festménye)
(fotó: Szabó László)

vedné), na čele ktorých stáli strážcovia zbierok. Druhá významná zmena nastala v hospodárení spolku.   
Od roku 1900 spolok dostával na rozširovanie zbierky štátnu dotáciu vo výške 400-600 korún ročne, 
avšak na základe údajov uverejnených vo výročných správach môžeme skonštatovať, že na nákup umelec-
kých pamiatok sa použil len zlomok tejto sumy, vyplácali sa z neho totiž najmä honoráre. Na jeseň roku 
1900 sa zbierka spolku presťahovala do Esterházyho pavilónu, ktorý spolku darovalo mesto, a kde 18. no-
vembra 1900 otvorili tretiu výstavu múzea. V roku 1906 tajomník spolku Gyula Alapy vypracoval plán 
zlúčenia dvoch kultúrnych spolkov pôsobiacich v meste (múzea     
a osvetového) a župnej knižnice, ktorý bol však schválený až o päť 
rokov neskôr 5. marca 1911. Na základe stanov schválených v ok-
tóbri 1912 Jókaiho osvetový a muzeálny spolok bol rozdelený        
na štyri oddelenia (osvetové, literárne, muzeálne a umelecké), 
ktorých činnosť riadili predsedovia oddelení. Od roku 1913 až       
do svojej smrti v roku 1936 bol riaditeľom múzea hlavný župný ar-
chivár Gyula Alapy, ktorý bol zároveň riaditeľom župnej knižnice 
a zastával aj funkciu hlavného tajomníka Jókaiho spolku. Rôzno-
rodé povinnosti Alapyho vyplývajúce z jeho viacerých funkcií boli 
zrejme príčinou toho, že pod jeho vedením sa muzeálna práca    
dostala do úzadia.
     V roku 1913 bolo v zbierke múzea už viac než 15 000 predmetov 
a priestory Esterházyho pavilónu mu už nestačili. Preto Jókaiho 
spolok inicioval výstavbu objektu, ktorý by sa mohol stať domo-
vom múzea aj župnej knižnice. Túto iniciatívu podporilo aj vede-
nie mesta, ktoré Jókaiho spolku venovalo pozemok bývalého 
malého gymnázia v centre mesta, na ktorom do konca roku 1913 
na základe projektu univerzitného profesora Dr. Dezső Hültla    
postavili budovu v historickom štýle: Palác kultúry, dnešnú 
hlavnú budovu múzea. Po troch desaťročiach putovania si 
múzeum konečne našlo v Paláci kultúry stály domov a jeho prvá 
expozícia bola otvorená 12. apríla 1914. Počas 1. svetovej vojny 
bola vo veľkej sále Paláca kultúry zriadená vojenská nemocnica.    
V roku 1919 bolo Komárno pripojené k Československu, v dôsled-
ku čoho sa zmenila aj pozícia Jókaiho spolku. Spolok sa stal ná-
rodnostným kultúrnym spolkom, vďaka ktorému sa Komárno v rokoch 1920-1930 stalo intelektuálnym 
centrom maďarskej kultúry na Slovensku. Rozvoj múzea však stagnoval. Napriek tomu, že spolok                   
v rokoch 1920-1934 dostával každoročnú štátnu dotáciu vo výške 5 000 korún, budovanie zbierky sa vý-
razne spomalilo, keďže táto podpora sa z väčšej časti používala na vyplácanie honorárov. Upratanie 
múzea a prestavba zbierky a expozície múzea sa uskutočnila až v roku 1935, keď vedenie Jókaiho spolku 
poverilo tajomníka muzeálneho oddelenia Viktora Szombathyho zastupovaním chorľavého riaditeľa 
múzeamúzea Gyulu Alapyho, a napokon, v roku 1936, aj vedením múzea. Nová expozícia bola otvorená pri príle-
žitosti 25. výročia založenia Jókaiho spolku 9. apríla 1936 a v rámci nej bola zriadená aj Jókaiho pamätná 
izba. Po prvej viedenskej arbitráži koncom roku 1938 boli na základe nariadenia ministerstva vnútra vy- 
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Gyula Alapy, hlavný župný archivár,
hlavný tajomník Jókaiho spolku,
v období 1913-1936 riaditeľ múzea

(foto: László Szabó)

Alapy Gyula, megyei főlevéltáros,
a Jókai Egyesület főtitkára, 1913-tól
1936-ig volt a múzeum igazgatója

(fotó: Szabó László)

pracované nové stanovy Jókaiho spolku, ktoré však boli schválené až v roku 1942. V roku 1939 boli vecné 
pamiatky súvisiace s Československom vystavené v samostatnej sále. Vtedy sa pod vedením Viktora 
Szombathyho začala aj reorganizácia múzea, ktorá bola dokončená na jar 1940. V januári 1944 sa v rámci 
opatrení ochrany pred leteckými útokmi časť muzeálnej zbierky zabalila a premiestnila do pivnice proti-  
ľahlej budovy benediktínskeho rádu. Palác kultúry síce prežil vojnové udalosti len s menším poškodením, 
ale zo zbierky zmizlo množstvo predmetov. 
     Po 2. svetovej vojne sa majetky spolkov zoštátnili a tak sa muzeál-
na zbierka a knižnica Jókaiho spolku aj Palác kultúry dostali do štát-
neho vlastníctva. V roku 1947 bolo založené Okresné múzeum v Ko-
márne, ktoré od roku 1949 pokračovalo vo svojej činnosti pod 
názvom Podunajské múzeum. Do roku 1955 múzeum nemalo žiad-
nych stálych zamestnancov na plný úväzok. Riaditeľ školy Dr. Mi-
kuláš Dušek už v roku 1946 ako externý pracovník múzea spolupra
coval pri vybaľovaní evakuovaných predmetov a reorganizácii nie-
koľkých výstavných siení. Stála expozícia pravekých a rímskych pa-
miatok (na príprave ktorej sa podieľala aj Dr. Kraskovská, pracov-
níčka Slovenského národného múzea v Bratislave) bola otvorená 9. 
mája 1953 v dvoch výstavných sálach na prízemí múzea. O rok 
neskôr, 30. mája 1954, bola v jednej zo sál na prízemí otvorená pa-
mätná výstava pri príležitosti 50. výročia smrti Jókaiho. V tomto 
období prácu múzea sťažovalo aj to, že do roku 1968 niekoľko miest-
ností Paláca kultúry využívalo osvetové stredisko a ľudová škola 
umenia. Už začiatkom 1950-tych rokov sa začala inventarizácia 
zbierky, ale knihu prírastkov začali viesť až od roku 1955. V rokoch 
1951-1952 sa viac než 500 pamiatok archeologickej zbierky previez-
lo do SNM do Bratislavy za účelom vytvorenia antickej zbierky.          
V roku 1957 najvýznamnejšie pamiatky výtvarnej zbierky (takmer 
70 artefaktov) previezli do bojnického múzea, odkiaľ sa múzeu po-
darilo získať späť asi polovicu neoprávnene odvezených diel až         
po takmer 20 rokoch.
  Ďalšiu etapu rozvoja múzea môžeme vymedziť obdobím 
1960-1967, keď sa niekoľkokrát zmenila kvalifikačná kategorizácia 
inštitúcie (v rámci slovenskej siete múzeí) a zmenila sa aj jeho  
zberná oblasť a organizačná štruktúra. V roku 1960 malo múzeum iba 4 zamestnancov (riaditeľa, histori-
ka, konzervátora a upratovačku-dozorkyňu), ale do roku 1967 došlo k mnohým personálnym zmenám. 1. 
januára 1968 sa na čelo múzea dostal József Kajtár, ktorý sa až do svojho odchodu do dôchodku v roku 
1990 výrazne podieľal na všestrannom rozvoji inštitúcie.
    Obdobie 1970-1980 znamenalo v histórii múzea obdobie mimoriadne významného rozvoja. Postupne 
sa zvyšoval počet jeho zamestnancov a v polovici 1980-tych rokov malo múzeum už 30 zamestnancov vrá-
tane 11 muzeológov (kustódov), vďaka čomu pokračovala inventarizácia aj odborné spracovanie zbierky. 
V rokoch 1968-1969 prešiel Palác kultúry komplexnou rekonštrukciou, počas ktorej boli vytvorené aj
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nové skladové priestory. V novembri 1970 bola otvorená nová stála expozícia múzea, ktorá bola rozlohou 
(430 m2) dvakrát väčšia ako predchádzajúca. Od roku 1969 sa do správy múzea dostal aj gréckokatolícky 
kostol v Komárne a jeho zbierka. V roku 1975 bola pri príležitosti 150. výročia narodenia spisovateľa             
v budove vedľa kostola otvorená nová pamätná výstava Jókaiho.
     Vďaka mimoriadne rozsiahlej zberateľskej a výskumnej činnosti v období 1975-1984 sa počet zbierko-
vých predmetov múzea strojnásobil (z 35 000 vzrástol na takmer 108 000) a zvýšil sa aj počet konzervo- 

Palác kultúry, hlavná budova múzea, pochádza z roku 1913
(foto: László Szabó)

A Kultúrpalota, a múzeum főépülete 1913-ban épült
(fotó: Szabó László)

vaných a reštaurovaných predmetov. 
Od 1. januára 1975 múzeum pokračo-  
valo vo svojej činnosti už ako regionál-  
na inštitúcia, ktorej správcom sa stal 
Západoslovenský krajský národný 
výbor so sídlom v Bratislave. Jediná 
externá výstava múzea, expozícia ľudo-  
vejvej architektúry a bývania v Martov-  
ciach, bola otvorená v septembri 1975. 
Činnosť múzea výrazne podporuje aj 
takmer stočlenný Kruh priateľov 
múzea založený v roku 1972 a Jókaiho 
osvetové a muzeálne združenie, ktoré 
obnovilo svoju činnosť v roku 2000.     
VV roku 1978 sa múzeum rozrástlo           
o ďalšiu budovu: v zrenovovanom Zi-  
chyho paláci boli zriadené nové výstav-  
né sály, pracovne a sklady. Začiatkom   

1980-tych rokov sa do správy múzea dostala pevnosť č. VI., v ktorej bolo v roku 1993 zriadené rímske lapi-  
dárium, ktoré v roku 1994 získalo cenu „Europa Nostra“.
          Za uplynulých 25 rokov sa trikrát menil správca múzea. V roku 1991 sa zriaďovateľom inštitúcie stalo 
ministerstvo kultúry. Na základe novej zriaďovacej listiny sa múzeum ako inštitúcia s celoštátnou pôsob-
nosťou špecializovalo na muzeálnu dokumentáciu maďarskej kultúry na Slovensku a ochranu a prezentá-
ciu rímskych pamiatok. Od roku 1997 bol zriaďovateľom múzea Krajský úrad v Nitre a od roku 2002 Nit-
riansky samosprávny kraj. Počas uplynulých dvoch desaťročí sa výraze zmenil spôsob rozširovania zbie-
rok: v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov sa obstarávanie dostalo do úzadia a v priebehu 
uplynulých rokov sa budovanie zbierky realizovalo najmä formou darov; najčastejšie sa fond múzea rozši-
ruje prostredníctvom vlastného získavania pamiatok. Na konci roku 2005 sa do správy múzea dostala 
budova bývalého kráľovského súdu, kde si od roku 2009 návštevníci môžu pozrieť galériu múzea                    
a od februára 2015 výstavu Živý svet Podunajska. 
    Múzeum sa počas uplynulých desaťročí okrem bohatej osvetovej a metodickej činnosti venovalo aj      
príprave muzeálno-pedagogických programov pre študentov. V historickej knižnici Istvána Kultsára v sú-
časnosti výskumných pracovníkov a študentov očakáva takmer 50 000 zväzkov, z toho 8 000 v odbornej
knižnici. Od roku 1979 vychádza ročenka múzea a z publikácií múzea je pozoruhodných najmä šesť zväz-
kov série katalógov predstavujúcich rímske pamiatky.     
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     Inštitúcia má v súčasnosti 25 zamestnancov vrátane 11 muzeológov a 1 reštaurátora a zbierku pozostá-
vajúcu z viac než 140 000 umeleckých predmetov. Návštevníci Komárna si v súčasnosti môžu vybrať z 8 
stálych a 2 dlhodobých výstav, okrem ktorých múzeum každoročne pripravuje takmer 15 dočasných 
výstav.
     Medzi najdôležitejšie krátkodobé ciele múzea patrí renovácia interiérov Paláca kultúry, vybudovanie 
bezbariérového prístupu a príprava stálej expozície zodpovedajúcej požiadavkám muzeológie 21. storočia.
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Csütörtöky József
130 éves a komáromi múzeum – a múzeumépítés kezdetei és fejlődésének 
történeti áttekintése
 

AA Magyar Nemzeti Múzeum 1802-es alapítását és 1846-os megnyitását követően mintaként szolgált             
a későbbi múzeumalapítók számára. Erre azonban hosszú ideig nem került sor: a magyar múzeumügy 65 
évig egyet jelentett a Nemzeti Múzeum történetével. Kezdeményezések ugyan voltak, de 1867-ig, vagyis 
több mint fél évszázadon keresztül nem született új múzeum Magyarországon. Majd 1867 és 1895 között 
felgyorsultak az események – 15 múzeumot hoztak létre. Ezt követően a millenniumi ünnepségek bemu-
tatói, a nagy kiállítás újabb alapításokat ösztönöztek – 1896 és 1905 között további 49 múzeum született 
az Osztrák-Magyar Monarchia területén.
     A 19. század második felében megvalósított nagyszabású folyamszabályozási és vasútépítési munkála-
tok során előkerült régészeti leletek jelentősen hozzájárultak számos vidéki múzeum megalapításához.      
E korszak kiemelkedő egyénisége, a magyar régészet egyik úttörője, Rómer Flóris fontos szerepet játszott 
több vidéki múzeum létrejötténél. Komáromban is elsősorban Rómer Flórisnak köszönhető az első múze-
umalapítási kísérlet a 19. század hetvenes éveinek elején. Rómer több újságcikkében felhívta a megye ve-
zetőségének a figyelmét az ószőnyi földmunkák során előkerült értékes római kori leletek megmentésének 
fontosságára. Az akadémia jóváhagyta a megye támogatási  kérelmét egy raktárépület felépítésére. Sajnos 
azonban ez a terv ennek ellenére sem valósult meg és a múzeaumalapítás gondolatával sem foglalkoztak 
tovább komolyabban.
     Az 1880-as évek elején az ószőnyi vasútvonal, mely az egykori Brigetio nevű római légiós táboron haladt 
keresztül, építése során újabb jelentős római kori leletek kerültek elő. Ezek egy része a Magyar Nemzeti 
Múzeum gyűjteményeit gyarapította, sajnos, számos kőemléket a helyi kőfaragók használtak fel vagy kül-
földre csempésztek. E régészeti leletek megmentése érdekében 1886-ban Komáromban újabb mozgalom 
indult el, melynek élén immár a megye és a város vezetői, valamint a bencés gimnázium tanárai álltak. Így 
tizenöt évvel az első ószőnyi leletek előkerülése után ismét felvetődött a múzeumalapítás gondolata, mely 
azonbanazonban most már szélesebb körű támogatottságot élvezett. Ezzel kapcsolatban a helyi sajtóban több        
felhívás is megjelent, majd végül 1886. december 19-én a megye és a város vezetői által összehívott alaku-
ló közgyűlésen megalapították a Komárom Vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egyle-
tet, melynek elnökévé Zúber József főispánt, titkárává Gyulai Rudolfot, bencés gimnáziumi tanárt válasz-
tották meg. Az egylet céljai között szerepelt az állandó megyei és városi régiség-, könyv- és oklevéltár léte-
sítése és a dokumentumok kiállítása. Az egylet gyűjteményét, melyet ekkor még zömmel a régészeti és pa-  
leontológiai leletek alkották, 1889-től a komáromi Református Kollégium nagytermében mutatták be.        
E kiállításhoz részletes tárlatvezető is készült, melynek segítségével képet alkothatunk az akkori gyűj-
temény összetételéről. A fokozatosan gyarapodó gyűjteményt 1897-ben az akkor felépült Törvényszéki 
Palotába költöztették és május 1-én itt nyitották meg az egylet második kiállítását. Gyulai 1897-ben elköl-
tözött Komáromból, a titkári teendőket ezután Weszelovszky Jánosra bízták.
     Az egylet tevékenységének újjászervezéséhez jelentősen hozzájárult az 1898-ban alapított Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége. Az új alapszabályzatot az 1900. május 6-i közgyűlés    
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hagyta jóvá, melynek alapján az egylet új megnevezése „Komárom vármegyei és városi Muzeum-             
-egyesület“ lett. Az egyesület szervezési felépítésében jelentős változásra került sor: négy osztályt (régé-  
szeti, történelmi, néprajzi, természetrajzi) alakítottak ki, melyek élére gyűjteményőröket neveztek ki.          
A másik jelentős változás az egyesület gazdálkodásában nyilvánult meg. 1900-tól az egyesület évente 
400-600 korona állami támogatást is kapott a gyűjtemény gyarapítására, azonban az egyes évi „Érte-
sítőkben“ közölt adatok alapján megállapítható, hogy ennek csak a töredékét fordították műtárgyvásár- 

Jókaiho pamätná izba v 1930-tych rokoch
(fotografia z archívu múzea)

A Jókai-emlékszoba az 1930-as években
(a múzeum fotóarchívuma)

lásra, és főleg tiszteletdíjakat fizettek belőle. 
1900 őszén az egyesület gyűjteményét a vá-  
rostól ajándékba kapott Esterházy-pavilon-  
ba költöztették, ahol 1900. november 18-án 
megnyitották a múzeum harmadik kiállítá-  
sát. 1906-ban az egyesület titkára Alapy 
Gyula elkészítette a városban tevékenykedő 
kétkét kulturális egyesület (múzeum és 
közművelődési) és a Vármegyei Könyvtár 
egyesítésének tervezetét, melyet azonban 
csak öt évvel később, 1911. március 5-én ha-
gytak jóvá. Az 1912 októberében jóváhagyott 
alapszabályzat alapján a Jókai Közművelő-  
dési és Múzeum Egyesület négy osztályra ta-  
golódik (közművelődési, irodalmi, múzeumi 
és művészeti), melyek tevékenységét                
az osztályelnökök irányítják. 1913-  tól halá-  
láig, 1936-ig, Alapy Gyula, megyei főlevéltá-   
ros volt a múzeum igazgatója, aki egyúttal  

a megyei könyvtárat is vezette és a Jókai Egyesület főtitkári funkcióját is ellátta. Valószínűleg Alapynak      
e sokrétű tevékenysége okozta azt, hogy az ő vezetése idején a múzeumi munka háttérbe szorult.
          1913-ban a múzeum gyűjteményében már több mint 15 000 tárgyat tartottak nyilván, s már a gyűjte-   
ménynek helyet adó Esterházy-pavilon is szűkösnek bizonyult. Ezért a Jókai Egyesület kezdeményezte 
egy olyan székház felépítését, melyben a múzeum és a megyei könyvtár is elhelyezést nyerne. E kezdemé-
nyezést a város vezetősége is támogatta és a Jókai Egyesületnek ajándékozta a városközpontban lévő egy-
kori kisgimnázium telkét, melyen 1913 november végére Dr. Hültl Dezső, egyetemi tanár tervei alapján 
historizáló stílusban felépült a Kultúrpalota (napjainkban a múzeum főépülete). A három évtizedes ván-  
dorlás után állandó otthonra talált múzeum első kiállítását 1914. április 12-én nyitották meg a Kultúrpalo-
tában. Az I. világháború idején a Kultúrpalota nagytermében hadikórház működött. 1919-ben Komáro-
mot Csehszlovákiához csatolták, ennek következtében a Jókai Egyesület helyzete is megváltozott, nemze-
tiségi kulturális egyesület lett, mely Komáromot az 1920-1930-as években a csehszlovákiai magyar kultú-
ra szellemi központjává tette, viszont a múzeum fejlesztése elmaradt. Annak ellenére, hogy az egyesület 
évente (1920-tól 1934-ig) 5000 korona állami támogatást kapott, a gyűjtemény gyarapodása jelentősen 
csökkent és az említett támogatás túlnyomó részét tiszteletdíjak kifizetésére fordították. A múzeum kita-
karítására, valamint a gyűjtemény és kiállítás átrendezésére csak 1935-ben került sor, mikor a Jókai  
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A II. világháború után az egyesületek 
vagyonát államosították, ilyen formán    
a Jókai Egyesület múzeumi gyűjtemé-  
nye, könyvtára és a Kultúrpalota is 
állami kezelésbe került. 1947-ben meg-  
alapították a Komáromi Járási Múzeu-
mot, mely 1949-től Duna Menti Múze-  
umkéntumként folytatta tevékenységét. A mú-
zeumnak 1955-ig nem volt főállású ál-
landó alkalmazottja. Dr. Mikuláš Dušek 
iskolaigazgató már 1946-ban a múzeum 
külső munkatársaként közreműködött 
az evakuált tárgyak kicsomagolásánál és 
néhány kiállítóterem átrendezésében.   
A múzeum őskori és római kori gyűj-
teményéből rendezett állandó kiállítás 
(megvalósításában Dr. Kraskovská,
a pozsonyi Szlovák Múzeum munkatársa is közreműködött) 1953. május 9-én nyílt meg a múzeum két 
földszinti kiállítótermében. Egy évvel később, 1954. május 30-án Jókai halálának 50. évfordulója alkal-
mából emlékkiállítást rendeztek az egyik földszinti helységben. E korszakban a múzeum munkáját nehe-
zítette, hogy a Kultúrpalotában a Népművelési Otthon és a művészeti népiskola 1968-ig több helységet 
használt. Már az 1950-es évek elején megkezdődött a gyűjtemény leltárba vétele, azonban a szerzeményi 
naplót csak 1955-től kezdték vezetni. 1951-52-ben a múzeum régészeti gyűjteményéből több mint 500 tár-  
gyat a pozsonyi Szlovák Múzeumba szállítottak egy antik gyűjtemény kiépítése céljából. 1957-ben                   
a képzőművészeti tár legjelentősebb alkotásait (csaknem 70 darabot) a Bajmóci Múzeumba szállították, 
ahonnan csaknem húsz év után a jogtalanul elszállított alkotások csaknem felét sikerült visszaszereznünk.
     A múzeum fejlődésének következő időszaka az 1960-1967-es évekkel határolható be, amikor többször 
változott az intézmény minősítő besorolása (a szlovákiai múzeumhálózaton belül), módosult gyűjtő-
területe és szervezeti felépítése. 1960-ban a múzeumnak  csak 4 alkalmazottja volt (igazgató, történész, 

Expozícia ľudovej architektúry a bývania
v Martovciach, tzv. „čistá izba“

(foto: László Szabó)

A Martosi tájház ún. „tiszta szobája“
(fotó: Szabó László)

Egyesület vezetősége Szombathy Viktort, a múzeumi osztály titkárát bízta meg a betegeskedő Alapy Gyula 
igazgató helyettesítésével, majd 1936-tól a múzeum vezetésével. Az új kiállítást a Jókai Egyesület fennál-
lásának 25. évfordulója évében 1936. április 9-én nyitották meg, melyben külön Jókai-szobát is berendez-
tek. Az I. bécsi döntés után 1938 végén a belügyminisztérium rendelete alapján kidolgozták a Jókai        
Egyesület új alapszabályát, azonban ezt csak 1942-ben hagyták jóvá. 1939-ben a Csehszlovákiához kötődő 
tárgyi emlékeket egy külön teremben mutatták be. Ekkor Szombathy Viktor vezetésével megkezdődött        
a múzeum átrendezése is, mely 1940 tavaszán fejeződött be. 1944 januárjában a légoltalmi intézkedések 
miatt a múzeum gyűjteményének egy részét becsomagolták és a szemközti bencés rendház pincéjébe 
szállították át. A Kultúrpalota ugyan kisebb károsodással vészelte át a háborús eseményeket, viszont             
a  gyűjteményből   számos  tárgy  eltűnt.
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konzervátor, takarítónő-teremőr), azonban 1967-ig számos személycserére került sor. 1968. január 1-től 
Kajtár József került a múzeum élére, aki nyugdíjba vonulásáig, 1990-ig jelentősen hozzájárult az intéz- 
mény sokoldalú fejlesztéséhez. 
     Az 1970-1980-as évek a múzeum történetében a rendkívűli gyarapodás korszakát jelentik. Fokozatosan 
bővült az intézmény személyi állománya, 1980-as évek közepén a múzeumnak már 30 alkalmazottja volt, 
ebből 11 muzeológus (kusztód), ennek  köszönhetően folytatódott a  gyűjtemények leltározása és szakmai 

Rímske lapidárium bolo otvorené v roku 1994 v pevnosti č. VI.
(foto: László Szabó)

A római kőtár 1994-ben nyílt meg a VI. sz. erődben
(fotó: Szabó László)

feldolgozása. A Kultúrpalota teljes 
felújítására 1968-69-ben került sor, 
melynek során új raktárhelységeket is 
kialakítottak. A múzeum új állandó ki-
állítását 1970 novemberében nyitották 
meg, melynek alapterülete (430 m2)      
a korábbiakéhoz képest megduplázó-
dott. 1969-től a múzeum gondozásába 
kerül a komáromi görögkeleti temp-  
lom és gyűjteménye. A templom mel-
letti épületben 1975-ben a múzeum új 
Jókai-emlékkiállítása az író születésé-
nek 150. évfordulója alkalmából nyílt 
meg.

     A rendkívül széleskörű gyűjtő- és kutatómunka eredményeképpen 1975-től 1984-ig a gyűjteményekben 
őrzött tárgyak száma megháromszorozódott (csaknem 35 ezerről 108 ezerre növekedett), hasonlóképpen 
a konzervált és restaurált tárgyak száma is nagy mértékben emelkedett. 1975. január 1-től a múzeum 
immár területi intézményként folytatta tevékenységét, fenntartója a pozsonyi Nyugat-szlovákiai Kerületi 
Nemzeti Bizottság lett. A múzeumunk egyetlen kihelyezett kiállítása, a martosi tájház 1975 szeptemberé-
ben nyílt meg. Az intézmény munkáját nagy mértékben segíti az 1972-ben alapított, csaknem száztagú 
MúzeumbarátokMúzeumbarátok Köre és a 2000-ben újjáalapított Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület. 1978-tól    
a múzeum újabb épülettel gyarapodik: a felújított Zichy-palota egy részében új kiállítótermeket, dolgozó-   
szobákat és raktárakat alakítottak ki. Az 1980-as évek elején a VI. erőd került a múzeum kezelésébe, ahol 
1993-ban római kőtárat létesített, amelyért 1994-ben „Europa Nostra-díjat“ kapott.
     Az elmúlt 25 évben háromszor változott a múzeum fenntartója. 1991-től a kulturális minisztérium lett 
az intézmény alapítója. Az új alapítólevél alapján a múzeum országos hatáskörű intézményként a szlová-
kiai magyar kultúra múzeumi dokumentálására és a római kori emlékek megőrzésére és bemutatására 
szakosodott. 1997-től a múzeum alapítója a Nyitrai Kerületi Hivatal, majd 2002-től a Nyitrai Önkormány-
zati Kerület. Az elmúlt két évtizedben jelentősen megváltozott a gyűjteménygyarapítás módja: a szűkös 
anyagi források miatt háttérbe szorult a vásárlás, az utóbbi években már az ajándékozás is, leggyakrabban 
saját gyűjtéssel gazdagítjuk gyűjteményeinket. 2005 végén a múzeum kezelésébe került az egykori királyi 
törvényszék épülete, ahol 2009-től a múzeum képtára, 2015 februárjától pedig a Dunamente élővilágát 
bemutató kiállítás várja a látogatókat.
     A múzeum az utóbbi évtizedekben széleskörű közművelődési, módszertani  tevékenysége mellett múze-
umpedagógiai foglalkozásokat is kínál a diákoknak. Napjainkban a Kultsár István történelmi könyv-
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tárunkban mintegy 50 ezer kötet (ebből 8 ezer darab a szakkönyvtárban) várja a kutatókat és diákokat.      
A múzeum évkönyve 1979-től jelenik meg, a kiadványsorozatból figyelemreméltók a római gyűjteményt 
bemutató katalógusok, melyekből eddig hat kötet jelent meg.
    Az intézménynek jelenleg 25 alkalmazottja (11 muzeuológus, 1 restaurátor) van, a gyűjteményekben 
több mint 140 ezer műtárgyat tartunk nyilván. A Komáromba látogató turista napjainkban 8 állandó és 2 
hosszútávu kiállításból választhat, ezenkívül évente mintegy 15 időszaki kiállítást rendezünk.
          A közeljövő legfőbb célkitűzései között szerepel a Kultúrpalota belső felújítása, akadálymentesítése és 
egy olyan új állandó kiállítás megvalósítása, amely immár tükrözi a 21. századi muzeológiai szempontokat 
és elvárásokat is.
 

Felhasznált irodalom:

Új Mindenes Gyűjtemény 5: A komáromi múzeum száz éve. Bratislava, Madách, 1986, 187. s.

FEHÉRVÁRYOVÁ, Magda et kol.: FEHÉRVÁRYOVÁ, Magda et kol.: Sto rokov múzea v Komárne 1886-1986. Komárno, Oblastné podunajské 
múzeum, 1986, 290. s.

125 rokov múzea v Komárne 1886-2011, 125 éves a komáromi múzeum, 125 years of the museum in Komárno. 
Komárno, Podunajské múzeum v Komárne, 2011, 111 s.
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Robert Pollák
Z histórie prvých 60 rokov Východoslovenského múzea v Košiciach

Prvým,Prvým, ktorý verejne pripomenul zriadenie inštitúcie, ktorá by sa starala o zbieranie, ochranu a prezentá-
ciu pamiatok minulosti v Hornom Uhorsku bol Imrich Henszlmann (1813-1888). Po jeho smrti sa              
do múzea testamentárnym odkazom dostali zbierky, ktoré sa do dnešných čias využívajú. Grafiky, ktoré 
Henszlmann kupoval a zbieral prostredníctvom starožitníctiev po celej Európe, má vo svojich zbierkach 
múzeum dodnes. Jednou z najznámejších a najpopulárnejších grafík je Dürerov svetoznámy „Nosorožec“ 
z roku 1515.

Svetoznámy ,,Nosorožec“ od Albrechta Dürera,
drevorez z roku 1515

Albrecht Dürer világhírű ,,Rinocérosza“,
fametszet 1515-ből

Jeho testamentárny odkaz z roku 
1888 bol jedným z najväčších prí-  
rastkov do zbierok múzea. Podľa 
súpisu, ktorý bol publikovaný         
v Ročenke Hornouhorského mu-  
zeálneho spolku v roku 1889, táto 
zbierka obsahovala „570 publiká-   
ciícií v 819 zväzkoch a zošitoch, asi 
1170 grafických listov, množstvo 
fotografií, kresieb, obrazov a plas-  
tík, mincí a archeologického ma-
teriálu“. Presný počet sa určiť 
nedá, pretože evidencia v Knihe 
darcov (Adományok), kde sú dary 
zoradené chronologicky, v tom 
istom roku uvádza ako Henszl-  
mannov odkaz pod súbormi: 
knihy – 523 jednotiek, rukopisy – 
71 jednotiek, rytiny – 245 jedno-
tiek, malé a veľké portfóliá  A-G – 
886 jednotiek. V abecednom 
zozname darcov (Adományok) sa 
však ako Henszlmannov odkaz       
v roku 1889 uvádza len 304 pred- 

metov (por. č. 2502 – 2806), bez bližšieho určenia. Denník rytín a obrazov (Metszetek - képek) už pomer-  
ne presne, so stručným popisom eviduje 1931 predmetov z tejto pozostalosti. V roku 1904 Jozef Mihálik   
v katalógu  k výstave „Albrecht Dürer a jeho umenie“ (z pozostalosti I. Henszlmanna) spomína počet 
3000 kusov.

113



Vojtech Klimkovič (1833-1885),
prvý riaditeľ múzea

Klimkovics Béla (1833-1885),
a múzeum első igazgatója

Oficiálne dejiny Východoslovenského múzea v Koši-  
ciach začínajú založením Hornouhorského múzejného 
spolku 27. októbra 1872. Cieľom spolku bolo zachrániť 
chátrajúce cennosti či zaujímavosti pred zničením, od-  
borné ošetrenie a prezentácia múzejných zbierok, ako 
aj osvetová práca v oblasti múzejníctva. Bolo to obdo-  
bie rozsiahlych darov a odkazov hlavne umeleckohisto-  
rickýchrických predmetov, ktoré sú dodnes zachované v zbier-  
kach Východoslovenského múzea. Prvým riaditeľom 
múzea bol Vojtech Klimkovič, jeden z troch bratov, 
ktorí sa vo veľkej miere zaslúžili o vznik spolku a nes-  
koršieho múzea.
     Ako bolo v tom čase zvykom, všetky zbierky sa zapi-  
sovali do veľkých viazaných kníh – v Košiciach to bola 
Kniha darov. Prvý zápis v tejto knihe z 12. 11. 1872 patrí 
Františkovi Pulszkému vtedajšiemu riaditeľovi Národ-  
ného múzea v Budapešti. Pravdepodobne išlo o zámer-  
né „vyhradenie“ prvého zápisu pre tohto významného 
predstaviteľa uhorského múzejníctva.
        Prvá expozícia múzea bola otvorená 25. júna 1876      
v priestoroch teraz už nejestvujúceho domu U zlatej 
hviezdy na Hlavnej ulici. Dobová fotografia zachytáva 
aj nápis „Felsőmagyarországi múzeum“ na priečelí 
danej budovy. Poznáme aj rozloženie výstavných pries-  
torov v budove múzea, kde na prvom poschodí v 11 
miestnostiach sa vystavovali cenné zbierky Hornou-  
horskéhohorského múzea. Zachoval sa dobový zápis, ktorý 
hovorí o tom, že niektorí z návštevníkov, ktorí s obdi-  
vom zhliadli vystavené zbierky sa poponáhľali domov, 
vrátili sa s peknými umeleckými predmetmi, ktoré          
s radosťou odovzdávali a darovali vysvetľujúcim        
kustódom.
     Už behom krátkeho času sa ukázalo, že budova Zlatej hviezdy priestorovo nepostačuje aktivitám múzej-   
níkov. Miesto na vtedajšom námestí Františka Jozefa pre novú budovu múzea vybrali už v roku 1889.         
V roku 1892 sa slobodné kráľovské mesto Košice uznieslo, že dá postaviť samostatnú reprezentačnú 
budovu pre potreby múzea. Architektom, autorom projektov bol Arpád Jakab, staviteľmi firmy bratov 
Jakabovcov a Michala Répászkeho.
          Architektúra múzea je v duchu historizujúcej neorenesancie, detaily sú však už odľahčené cítením sece-  
sie. Projekt budovy bol spracovaný tak, aby poskytol priestory nielen na stále expozície a výstavy, ale aj    
na kancelárie a pracoviská zamestnancov, dielne, depozity a technické priestory. Stánok Košického múzea 
dodnes patrí k dominantám mesta. Prvým profesionálnym múzejníkom na čele múzea bol Jozef Mihálik.
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Dobová fotografia neorenesančnej budovy
,,Košického múzea“ zo začiatku 20. storočia

A kassai Múzeumi Palota neoreneszánsz épülete
egy korabeli felvételen a 20. század elejéről

Jeho zásluhou sa pripravila a slávnostne sprístupnila prvá stála expozícia, ktorá sa otvorila 21. júna 1903. 
Štyri dni chýbali, aby táto veľká udalosť, ktorú oslávili slávnostným obedom v najlepšom košickom hoteli  
„Schalkház“ pripadla presne na 33. výročie otvorenia expozície v budove U Zlatej hviezdy. Rozmiestnenie 
zbierok v jednotlivých priestoroch opisuje aj katalóg, ktorý je tiež dielom Mihálika.
          Aj v tomto období sa do múzea veľa zbierok dostalo prostredníctvom darov, najmä od miestnych zbera-  
teľov, veľkostatkárov, ale aj priemyselníkov. Z dobových fotografií expozície môžeme identifikovať viace-  
ré z nich, ktoré sú dodnes uložené v zbierkach nášho múzea. Zmena názvu múzea na Hornouhorské Rá-  
kócziho múzeum súvisela s poverením na zbieranie rákócziovských relikvií a pamiatok na znovupochova-  
nie kniežaťa v Dóme sv. Alžbety v roku 1906.
   Počas prvej svetovej vojny sa činnosť múzea utlmila. K najväčšej zmene v dovtedajšom živote múzea 
došlo po vzniku 1. Československej republiky. Na čele Štátneho Východoslovenského múzea stál Dr. Josef
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Dr. Josef Polák (1886-1944),
riaditeľ Východoslovenského múzea

v rokoch 1919-1938

Dr. Josef Polák (1886-1944),
a Kelet-szlovákiai Múzeum igazgatója

1919-1938 között

Polák, vyštudovaný právnik so silným umeleckým 
cítením, ktorý vtlačil svoju pečať do všetkých ob-  
lastí činnosti múzea. K jeho najvýznamnejším 
skutkom patrí založenie Krónovej grafickej a kres-  
liarskej školy v roku 1921 a usporiadanie vyše 200 
výstav s dôrazom na európsku grafiku. Bol v kon-  
takte s najvýznamnejšími výtvarníkmi pôsobiaci-  
mimi v prvorepublikovom Československu, z ktorých 
viacerí v múzeu aj vystavovali. Zaviedol prax, 
podľa ktorej plagáty na vlastnú výstavu si navrho-  
vali sami výtvarníci.
   Najväčšou zbierkou múzea je dodnes drevený 
kostolík z Kožuchoviec z roku 1741. Polákovou     
zásluhou bol odkúpený, rozobratý, pomocou 
armády prevezený do Košíc, kde sa stal v roku 
1928 základom zmýšľaného miniskanzenu v zá-  
hrade múzea.
    Môj príspevok mapuje vybrané problémy                   
z prvých 60 rokov histórie Východoslovenského 
múzea v Košiciach a uvedomujem si, že každá 
osobnosť, či obdobie by si zaslúžili podrobnejšiu 
pozornosť. Roky medzi 1872 a 1932 sú preto dôle-  
žité, že v živote mesta a tým pádom aj múzea         
nastali veľké zmeny. Východoslovenské múzeum   
v v Košiciach je dobrým príkladom toho ako sa dalo 
zvládnuť a zmysluplne prispôsobiť činnosť a rozvoj 
kultúrnych inštitúcií meniacim sa podmienkam. 
Musíme si uvedomiť, že spomínané roky sú rám-  
cované rakúsko-uhorskou monarchiou a neskôr    
1. Československou republikou. V roku 1932 ešte 
nikto nepredpokladal aké turbulentné zmeny       
zasiahnuzasiahnu do života Košíc a tým pádom aj nášho 
múzea...
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Budova Hornouhorského múzea
na dobovej fotografii z 2. polovice 19. storočia

A Felsőmagyarországi Múzeum épülete
egy korabeli fényképen a 19. század második feléből

   Henszlamm Imre 1888-ban megfogal-  
mazott végrendelete a múzeum gyűjtemé- 
nyének legnagyobb gyarapodását jelen- 
tette. Az összeírás szerint, amely a Felső-  
magyarországi Múzeumi Egyesület 1889-es 
évkönyvében jelent meg, ez a gyűjtemény 
570  db 819 kötetet magába foglaló publiká-
ciót,ciót, mintegy 1170 grafikát, számtalan foto-
gráfiát, rajzot, kisplasztikát, érmét és régé-  
szeti leletet foglalt magában.
   Ez utóbbiak pontos számát nem lehet  
meghatározni, ugyanis különböző adatokat 
találunk erre vonatkozóan. Az adományok 
között Henszlmann feljegyzése szerint,          
a tárgyak beérkezési időrendben szerepel-
nek, s itt a következő adatokat találjuk:      
könyvek: 523 db, kézirat: 71 db, metszetek: 
245245 db, A-G jelzetű portfóliók 886 db.         
Az adományozók abc szerinti lajstromában 
Henszlmann 1889-ben viszont csupán 304 
tárgyat jelöl meg (2502-2806 sorszámúak), 
minden közelebbi információ nélkül.             
A Metszetek és képek szerzeményi naplója 
1931 tárgyat ismertet ebből a hagyatékból 
viszonylagviszonylag részletes leírással ellátva. 1904-  
ben Mihálik József az Albrecht Dürer és 
művészete c. kiállításhoz készült katalógus-  
ban a Helszlmann Imre hagyatékából       
származó 3000 db tárgyat említ.

Robert Pollák
A Kelet-szlovákiai Múzeum történetének első 60 éve

Aki Kassán először nyilvánosan felvetette egy olyan intézmény létrehozásának szükségességét, amely          
a múlt emlékeinek gyűjtésével, védelmével és bemutatásával foglalkozna Felső-Magyatországon, Henszl-  
mann Imre volt (1813-1888).
        Halála után végrendeletével a múzeum tulajdonába kerültek az általa összegyűjtött műtárgyak, ame-   
lyek a mai napig a gyűjtemény részét képezik. A grafikák, melyeket Henszlmann a régiségkereskedések 
közreműködésével Európa-szerte gyűjtött és vásárolt, a mai napig múzeumunk tulajdonát képezik. 
Köztük található az egyik legismertebb Dürer grafika, a világhírű Orrszarvú 1515-ből (S 3236).
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Jozef Mihálik (1860-1925), prvý profesionálny 
múzejník Košického múzea

Mihálik József (1860-1925), a Kassai Múzeum
első hivatásos muzeológusa

A kassai Kelet-szlovákai Múzeum hivatalos története    
a Felsőmagyarországi Múzeumi Egylet megalakulá-  
sával veszi kezdetét 1872. október 27-én. A múzemi 
egylet létrehozásának az volt a célja, hogy megmentsék 
a kallódó történelmi és művészeti értékeket és érdekes-  
ségeket a megsemmisüléstől, azokat mint  múzeumi 
gyűjteményeket szakszerűen óvják, kezeljék és prezen-  
tálják,tálják, továbbá hogy felvilágosító tevékenységet foly-  
tassanak a muzeológia területén. Ezt az időszakot          
az adományok és hagyományozások gyakorisága jelle-   
mezte, melyek eredményeképp a múzeumba bekerült 
elsősorban művészettörténeti jellegű tárgyak a mai 
napig a gyűjtemény részét képezik. A múzeum első 
igazgatója Klimkovics Béla volt, azon három Klimko-  
vicsvics testvér egyike, akik a múzeumi egyesület majd        
a múzeum megalapításának legnagyobb kassai pártfo-  
gói voltak.
   Mint ahogy abban az időben szokás volt, minden 
szerzeményt bevezettek az un. Ajándékok könyvébe. 
Az első bejegyzés ebben a könyvben 1872. 11. 12-ből 
származik, és Pulszky Ferenc nevéhez kötődik, aki 
akkor a budapesti Nemzeti Múzeum igazgatója volt. 
Nagy valószínűséggel egy szándékosan kiemelt bejegy-  
zésről van szó, amelyet a magyar múzeológia eme híres 
képviselője számára tartottak fenn.képviselője számára tartottak fenn.
     A múzeum első kiállítását 1876. június 25-én nyitot-
ták meg a a kassai Fő utcán egykor létező Arany Csillag 
elnevezésű épületben. A korabeli felvétel megörökí-
tette a Felsőmagyarországi Múzeum feliratot is               
az épület homlokzatán.
  Ismeretes a kiállítási  helyiségek  elrendezése is                 
a múzeum épületén belül, ahol az első emeleten 11 te-            

remben a Felsőmagyarországi Múzeum legértékesebb tárgyait állították ki. Fenn maradt az a korabeli 
feljegyzés is, amely szerint a látogatók, miután csodálattal megtekintették a kiállított gyűjteményt, haza 
siettek és otthonukból csodaszép műtárgyakkal tértek vissza, amelyeket örömmel adták át a látogatókat 
kísérő kusztódoknak.
          Rövid időn belül egyértelművé vált, hogy az Arany Csillag épülete kicsinek bizonyul a múzeum aktivitá-
sai számára. Az akkori Ferenc József téren már 1889-ben kijelölték a helyet a felépítendő új múzeumi 
épület számára. 1892-ben Kassa szabad királyi város határozatot fogadott el arra vonatkozóan, hogy             
a múzeum részére egy célirányos épületet emeltet. A tervező építész Jakab Árpád volt, a kivitelező Repasz-  
ky Mihály és a Jakab testvérek cége lett. Az épület historizáló neoreneszánsz stílusban épült, a díszítések      
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Strana z katalógu prvej stálej expozície

Az első állandó kiállítás katalógusának lapja

ugyanakkor már a szecesszió  finom jegyeit is magukon 
viselik. Az épület úgy volt megtervezve, hogy nemcsak 
az állandó és időszaki kiállításoknak nyújtson teret, 
hanem helyet kapjanak benne az alkalmazottak mun-  
kahelyei, irodák, műhelyek, raktárak is. A kassai Múze-  
umi Palota a mai napig a város jellegzetes épületei közé  
tartozik. Az intézmény élén az első igazi szakember- 
-muzeológus Mihálik József volt.-muzeológus Mihálik József volt.
     Az ő közreműködésével és vezetésével került átadás-  
ra az első állandó kiállítás, amelyet 1903. június 21-én 
nyitottak meg. A nevezetes esemény – melyet a Schalk-  
ház szállóban nagyszabású ebéddel is megünnepeltek - 
négy nap híján szinte 33 évvel azután történt, hogy         
az Arany Csillagban megnyitották az első tárlatot.           
A gyűjteményi tárgyak elhelyezését a kiállításon belül   
a a mai napig őrzi a kiállításhoz készült katalógus, mely 
ugyancsak Mihálik József munkája.
   Ebben az időszakban ugyancsak számos műtárgy 
került a múzeum gyűjteményébe ajándékozás révén el-  
sősorban a helyi gyűjtőktől, birtokosoktól, iparosoktól. 
Az említett állandó kiállításon készült korabeli felvéte-  
lek segítségével identifikálni lehet azokat a műtárgya-  
kat, amelyek a mai napig a múzeum gyűjteményében 
találhatók. A múzeum nevének megváltoztatása Felső-  
magyarországimagyarországi Rákóczi Múzeumra összefüggött a Rá-  
kóczi relikviák gyűjtésére vonatkozó megbízással és       
a fejedelem testi maradványainak 1906-os újratemeté-  
sével a kassai Szent Erzsébet dómban.
   Az első világháború alatt a múzeum tevékenysége 
stagnált. A múzeum életében a következő fontos válto-  
zást az első Csehszlovák Köztársaság megalakulása 
hozta. Az Állami Kelet-szlovákiai Múzeum élére ekkor 
Dr. Josef Polák került, egy tanult jogász, aki kiváló 
műérzékkel rendelkezett, s aki meghatározó nyomot 
hagyott a múzeum összes tevékenységi területén.
        Legjelentősebb  cselekedetei  közé tartozik a Krón 
grafikai és rajziskola megalakítása 1921-ben és az euró-      
pai grafikát bemutató mintegy 200 kiállítás megrendezése. Kapcsolatban volt az első Csehszlovák Köztár-  
saság szinte összes jelentős képzőművészével, akik közül többen bemutatkoztak a múzeumban rendezett 
kiállításokon. Ő vezette be azt a gyakorlatot, hogy a kiállító művész saját maga tervezte meg a kiállítása 
plakátját.
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Plagát výstavy grafickej
a kresliarskej školy
Eugena Króna

A Krón Jenő
grafikai és rajziskola

kiállításának a plakátja

A múzeum leghatalmasabb gyűjteménye mind a mai napig az 1741-ből származó kozuchovicei fatemplom, 
melynek megszerzése szintén Polák nevéhez fűződik, hiszen ő intézte annak felvásárlását, szétszerelését 
és Kassára szállítását, ahol 1928-ban a múzeum általa megtervezett miniskanzenjében felállították.
        Rövid beszámolóm a Kelet-szlovákiai Múzeum történetének első 60 évét vázolja fel, de ugyanakkor       
véleményem szerint minden személyiség, esemény, kor megérdemli a részletes figyelmet. Az 1872-1932 
közötti időszak azért fontos, mert a város és a múzeum életében meghatározó események történtek. A Ke-  
let-szlovákiai Múzeum szép példája annak, miként lehet átvészelni a nagy változásokat, s az intézmény     
tevékenységét értelemszerűen igazítani a változó körülményekhez. Tudatosítanunk kell, hogy a vázolt 
időszakot az Osztrák-Magyar Monarchia és az első Csehszlovák Köztársaság államalakulatai keretezik. 
1932-ben1932-ben még senki nem gondolt arra, milyen újabb változások érik majd Kassát és benne a mi múzeu-
munkat...
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