
ERDÉLYI NAPLÓ  2018. március 8. 9RIPORT
 

A múzeumigazgató szerint a re-
torzió általában abból fakad, hogy 
már a középkor idején többségi ro-
mán nemzetről beszélnek, holott a 
szász, székely, magyar falvak, vá-
rosok arányait nézve a románok 
nyilvánvalóan kisebbségben voltak 
a 16. századig, majd a szász egy-
kézés szokása, a török–tatár pusz-
títások és a betelepítések változtat-
tak az arányokon.

A kétnyelvűség nem volt kérdés

A múzeumban minden kiállított 
történelmi lelet vagy műtárgy mel-
lett románul és magyarul is elol-
vasható, hogy éppen mire csodál-
kozik rá a látogató. A Magyaror-
szágról érkező kiállítás anyagá-
nak leírását is mindig lefordítják 
románra. Soós elmondta, a román 
kollégákkal együtt vallják, egy 
többnemzetiségű megyében mű-
ködő kulturális intézmény nem en-

gedheti meg magának, hogy csak 
egyik közönsége felé hajoljon, a 
többnyelvű felirat a látogatók iránti 
tisztelet megadását jelzi. Az igaz-
gató hozzátette, a múzeumot fenn-
tartó megyei tanácsban vagy az el-
nök, vagy valamelyik alelnök ma-
gyar, így az elöljárók között fenn-
álló egészséges egyensúly segít az 
intézmény támogatásában.

A kétnyelvűség a múzeumban 
sosem volt kérdés, bár kezdetek-
kor a méltatlankodások nem ma-
radtak el. Soós Zoltán 2006 óta ve-
zeti a múzeumot. Elmondása sze-
rint kinevezésekor rögtön neki-
látott az addigi, szakmaiságukat 
és színvonalukat tekintve hadilá-
bon álló kiállítások lebontásának, 
amelyek nem történeti-művészeti 
értékű tárlatok, hanem kommunis-
ta politikai üzenetek voltak.

Kiállítás a pestisjárványról

„Az emberek megunták, hogy 
Szatmártól Konstancáig ugyan-
azt a kiállítást látják ugyanazzal 
a gyenge érvrendszerrel. Mi olyan 
helytörténeti vagy kultúrtörténe-
ti momentumok kiragadására és 
bemutatására törekszünk, ame-
lyek képesek újat mutatni és visz-
szavonzani a látogatókat egyfajta 

szellemi lazításra: elfelejteni a na-
pi problémákat, az aktuális politi-
kai irányvonalat akár a művészet, 
akár a történelem ékei között ba-
rangolva” – fogalmazott az intéz-
mény vezetője. Szerveztek kiállí-
tást a pusztító pestisjárvány témá-
jával, hiszen ez univerzális, egyet-
len nemzetet sem kímélő, fájdal-
mas, közös pontja mindenki törté-
nelmének. Székelyudvarhelyről el-
hozták Leonardo da Vinci találmá-
nyait, amelyeket az itáliai mester 
rajzai alapján egy nagyváradi asz-
talosmester készített el, és amely-
nek köszönhetően az iskolák diák-
jai egymás kezébe adták a kiállí-
tótermek kilincsét. Mindemellett 
azonban ugyanolyan fontos, hogy 
valamilyen formában mindig be-
mutassák saját múzeumi gyűjte-
ményüket is.

Kiárusított múzeumi tárgyak

Az idén egy nagyobb, nívósabb 
kiállításra készülnek az elmúlt 

tíz év alatt megvásárolt, begyűj-
tött több mint ezer műkincs be-
mutatásával. Soós elmondta, szá-
mos értéket Németországból hoz-
tak haza. Az 1990-es évek elején 
ugyanis Romániában semmilyen 
kulturális örökségvédelmi tör-
vény nem gátolta a szabadrab-
lást, aminek következtében ma, 
egy erdélyi tematikájú tárlathoz 
sokkal nagyobb eséllyel találnak 
a kutatók anyagot Magyarorszá-
gon vagy Németországban, mint 
belföldön. A régész hozzáfűzte, 
a múlt században gyakorlatilag 
nem volt szakemberállomány Er-
délyben, a rendszer hozzá nem 
értői dolgoztak a kiállítások kö-
rül, akik nem egy esetben a mú-
zeumból adtak el tárgyakat sze-
mélyes haszonszerzés céljából.

Babacipőben toporgó 
múzeummenedzsment

A szakértő elmagyarázta, a va-
lóban élvezhető, szakmai hite-
lesség szempontjából is helytál-
ló kiállítások megszervezésében a 
menedzsment játszik főszerepet, 
amely Romániában éppen csak fej-
lődik. A nagyszebeni, jól kialakított 
Brukenthal Múzeum a követen-
dő példa, míg az abszolút negatív 

a kolozsvári Történelmi Múzeum, 
amely az Erdélyi Múzeum Egyesü-
lettől kapott örökségével gyakor-
latilag első helyen áll Erdélyben a 
leggazdagabb, egy helyen megta-
lálható kulturális hagyatékot te-
kintve, és amelynek kincsei gya-
korlatilag lakat alatt, raktárban po-
rosodnak. Soós elmondta, a múze-
umok leltárait törvény kötelezi há-
rom évenkénti ellenőrzésre, illet-
ve arra, hogy biztosítsák a tulajdo-
nukban lévő tárgyak mozgósítását. 
Amíg azonban a törvény betartását 
senki nem kéri számon, addig a ní-
vós múzeumi élet nem valósulhat 
meg nálunk.

Bernády-gyűjtemény 
Székelyudvarhelyen

A marosvásárhelyi múzeum szak-
embereinek az a politikája, hogy 
saját anyagaikat is minél gyak-
rabban kölcsönözzék, ezzel is nö-
velve a város hírnevét. Nemrég a 
székelyudvarhelyi múzeumnak 

adták kölcsön a mecénási vénával 
megáldott, egykori polgármester, 
Bernády festészeti gyűjteményét: 

több mint negyven értékes alko-
tást, amelyeket többek közt Mun-
kácsy Mihály és Ferenczy Kár-
oly jegyez. A szakértő felhívta a 
figyelmet, a nyugati múzeumok 
gyakorlatilag abból élnek, hogy 
gyűjtenek, és egymásnak kölcsön 
adják a népszerű, értékes tárla-
tokat. Marosvásárhelyen évente 
két-három jelentősebb kiállítást 
és még három-négy helyi jelentő-
ségűt szerveznek meg. Jelenleg 
Sükösd Ferenc helyi festő alko-
tásai, a történeti termekben má-
sodik világháborús fegyvergyűj-
temény csodálható meg. A külön-
leges csemege azonban távolról 
sem merül ki a működőképes gép-
puskában. Kiderült,  jelentős fes-
tőiskola Marosvásárhelyen is mű-
ködött a 20. században, a múze-
um pedig hamarosan megmutat-
ja közönségének a 2500 darabos 
festménygyűjteményét Vásárhelyi 
panteon címszó alatt.

Sajátos romániai szabályozás

A gazdag tárlat után a felújított 
vár még marasztal: szerencsénk-
re hófödte szépségében csodál-
hatjuk meg, amelyet 2010 és 2015 
között újítottak fel részben uni-
ós, részben önkormányzati tá-
mogatással. Mint a legtöbb erdé-
lyi vár, ez is sokáig a katonaság 
tulajdonában volt, majd a kilenc-

venes évek közepén demilitari-
zálták. 2000-ben pedig a részben 
a megyei tanácshoz, részben az 
önkormányzat tulajdonába ke-
rült. 2007-ben adták át az épület-
részt a múzeum javára, romos ál-
lapotban, amelyet hiába sikerült 
felújítani, számos termet nem 
használhatnak ki. Romániában 
ugyanis sajátos szabályozás vo-
natkozik az európai uniós támo-
gatások során felújított épületek-
re: míg nyugaton a cél az, hogy a 
helyre pofozott ingatlant kihasz-
nálják, addig nálunk a renová-
lás után öt évig nem lehet profitá-
ló intézmény részeként használ-
ni az adott épületet. A tárlatok-
nak ma otthont adó termeket ön-
kormányzati támogatással újítot-
ták fel egykor, így ezekre nem vo-
natkozik az egyedi szabályozás. 
Pedig a múzeum alkalmazottjai-
nak számos ötlete lenne a táton-
gó termek megtöltésére. A régé-
szek a felújítás során a területnek 
nagyjából 15 százalékát feltár-
ták, amely a négy hektárnyi lelő-
helyhez viszonyítva jó eredmény-
nek számít. A tárgyi leleteknek 
már 30 százalékát feldolgozták, 
jelenleg két gótikus kályha újjá-
építésén szorgoskodnak, a nyár-
ra pedig a tervek szerint a lele-
tek 60 százalékát is feldolgozzák. 
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A régészek a feltárt leletek 30 százalékát már feldolgozták, de nyárra tovább bővül a múzeum kínálata

Bernády íróasztala: ezen dolgozott a korszerűsítő polgármester

A Kultúrpalota lenyűgöző termeiben.  Marosvásárhely éke Erdély legszebb szecessziós épülete
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