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Bár a múzeumok is több 
hónapon keresztül bezárták 
kapuikat, a látogatókkal nem 
vesztették el a kapcsolatot. A 
tudásátadás, a tárlatvezetések, 
a kiállítások világa átköltözött 
az online térbe, születtek új, 
kreatív megoldások, válaszok 
a járványhelyzet diktálta 
kihívásra, megújultak a mun-
kamódszerek. A felújításokra 
összpontosít a Szatmár Megyei 
Múzeum és a Csíki Székely 
Múzeum is – mondták el a 
közgyűjtemények vezetői.

 » SIMÓ HELGA, ZOLTÁN ILDIKÓ

A világjárvány alaposan fel-
forgatta és átírta a kulturális 
intézmények tevékenysége-

it. A múzeumok is több hónapon 
keresztül bezárták kapuikat, vi-
szont a látogatókkal így sem vesz-
tették el a kapcsolatot. A Szatmár 
Megyei Múzeum is alkalmazkodott 
az új helyzethez, eközben újdon-
sággal is gazdagodott.

Virtuális séta a Szatmár
Megyei Múzeumban
„A múzeum alapfeladatait – azaz 
a gyűjteményezést, a feldolgozást, 
az állagmegőrzést és a bemutatást 
– igyekeztünk a lehetőségeinkhez 
mérten ellátni. Nagyobb újdonsá-
got az elmúlt év során elsősorban a 
múzeumlátogatókkal és általában a 
szélesebb közönséggel való kapcso-
latokban tapasztaltunk, azaz ab-
ban, ami az alapfeladatok közül a 
leginkább látható. Ahogy ebben, a 
többi feladat ellátásában is a digitá-
lis lehetőségek voltak segítségünk-
re, így akarva-akaratlanul több 
téren megújultak munkamódsze-
reink” – erősítette meg a Króniká-
nak Szőcs Péter Levente, a Szatmár 
Megyei Múzeum igazgatója. Minde-
mellett negatív következményekkel 
is szembe kellett néznie az intéz-
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Megújult munkamódszerek a múzeumokban

Kulturális oázis. A szatmárnémeti múzeumban koncertekkel egybekötött tárlatmegnyitókat is tartottak 

 » „Ez az idő-
szak a terve-
zésre jó ugyan, 
de bizonyos 
események 
megvalósulása 
a járványhelyzet 
alakulásának 
függvénye. Rövid 
távon abban 
bízom, hogy az 
idei fontos és lát-
ványos idősza-
kos kiállításunk, 
az Elit alakulat 
2.0 látogatott-
sága növekedni 
fog, a helybéliek 
újra visszame-
részkednek az 
amúgy már fél 
éve nyitva tartó 
múzeumba” – 
mondta el a csíki 
múzeum igazga-
tója, Gyarmati 
Zsolt. 

 » „A járvány-
hoz kötődő 
muzeológusi 
tevékenységgel 
is próbálkoztunk: 
kezdeményez-
tünk egy gyűj-
tést, azaz olyan 
képeket, rajzo-
kat, emlékeket 
várunk, amelyek 
lenyomatát adják 
ennek a kivéte-
les időszaknak, 
amely még nem 
ért véget. ”

ménynek. Előfordult, hogy a látoga-
tók száma csökkent, illetve teljesen 
hiányoztak, de ami a legnehezebb 
és legszomorúbb volt: több munka-
társ megbetegedése vagy elhuny-
ta. A Szatmár Megyei Múzeum már 
2019-ben bevezette a Qulto digitális 
múzeumi nyilvántartást, de az áttö-
rést csak 2020-ban érték el. Az online 
csatornák használata régebbre nyúlik 
vissza, azonban most vált rendszeres-
sé ez a típusú kommunikáció. „Ami 
nekem személy szerint nagyon bejött, 
azok a kiállításmegnyitókkal, tárlat-
vezetésekkel egybekötött kis koncer-
tek, irodalmi vagy színházi délutá-
nok, amelyek valóságos kulturális 
oázist jelentettek a lezárásokkal súj-
tott mindennapjainkban. Ezt konkré-
tan is lehet érteni, mert a Szépművé-
szeti Múzeum (Vécsey-palota) udvara 
kertszerű elrendezésével nyáron való-
di oázis volt, ha úgy tetszik, szellemi 
paradicsomkert az ott zajló, a fi lhar-
mónia és a színház művészeivel kö-
zös rendezvények során” – fogalma-
zott az intézményvezető. Szőcs Péter 
Levente arról is tájékoztatott, milyen 
módszereket használnak, hogy a láto-
gatók továbbra is élvezhessék a Szat-
már Megyei Múzeum tevékenységeit, 
programjait. Az igazgató a régi mód-

szerek mellett tette le voksát, amelyek 
eddig is kiváló segítséget nyújtottak a 
népszerűsítésben. „A weboldalunkon 
évek óta elérhető az alapkiállítása-
ink virtuális sétája. Most ezeket na-
gyobb hangsúllyal népszerűsítettük. 
Ugyanígy igyekeztünk tudatosan a 
szociális hálók adta lehetőségeket is 
rendszeresen kihasználni. Ami tény: 
a virtuális vagy online megjelenés rá-
kényszerített, hogy szisztematikusan 
készítsünk tárgyainkról vagy a me-
gyei műemlékekről 3D-s szkennelé-
seket és rekonstrukciókat, hogy aztán 
legyen valódi tartalom is, amit bemu-
tassunk online vagy éppen offl  ine, a 
hologramok révén” – vázolta Szőcs 
Péter Levente.

Megújul a főépület
A jövőre nézve várják a múzeum fő-
épülete felújítási munkálatainak be-

fejezését – egy európai uniós projekt 
keretén belül újul meg az ingatlan –, 
illetve új kiállításokkal is készülnek. 
„Idén bontjuk a csaknem 20 éves 
alapkiállításainkat, és készülünk az 
újakkal, amelyek egy részét 2023 ja-
nuárjában már fel is kell avatnunk. 
Ez a kollégák energiájának és idejé-
nek jó részét felemészti, de mellette 
a tagintézményeink – a művészeti 
múzeum, a nagykárolyi és a tasná-
di városi múzeumok, valamint me-
gyeszerte a csaknem 25 tájház és ki-
állítóhely – igyekeznek visszatérni a 
remélhetőleg minél közelebbi vírus-
mentes időszak hétköznapjaihoz” 
– osztotta meg a múzeumigazgató. 
Hozzátette, ezekben a közgyűjte-
ményekben az újrainduló turizmust 
és ezzel párhuzamosan a múzeum 
látogatóit természetesen számos lát-
ványos időszakos kiállítással várják.

A világjárvány időszakának 
lenyomata
Gyarmati Zsolt történésszel, a Csíki 
Székely Múzeum igazgatójával azok-
ról a kihívásokról beszélgettünk, 
amikkel a járvány idején kellett 
szembenézniük, illetve az új per-
spektívákról. Az igazgató lapunknak 
elmondta, a járvány a múzeum életé-
re is erőteljesen rányomta bélyegét. 
Márciust követően a betervezett te-
vékenységeket halasztaniuk, felfüg-
geszteniük, illetve törölniük kellett. 
Ebben az időszakban egyetlen kiál-
lítást sem nyitottak, a múzeum há-
rom hónapig zárva tartott. Az irodai 
munka, a muzeológusi tevékenység 
egy része visszafogottabb üzemmód-
ban ugyan, de folytatódott. Nagy 
lendülettel indult a honfoglalás kori 
kiállításukhoz kapcsolódó múzeum-
pedagógiai foglalkozás, sajnos azon-
ban az is abbamaradt. „A járványhoz 
kötődő muzeológusi tevékenységgel 
is próbálkoztunk: kezdeményeztünk 
egy gyűjtést, azaz olyan képeket, raj-
zokat, emlékeket várunk, amelyek 
lenyomatát adják ennek a kivételes 
időszaknak, amely még nem ért vé-
get. Ezúttal is javaslom, akinek van 
ilyen, juttassa el hozzánk, vagy tegye 
félre, mert később begyűjtjük” – nyi-
latkozta az igazgató.

Nyitott kapukkal
a belföldi turizmus előtt
Elmondta azt is, hogy a múzeum 
látogatottsága messze elmaradt a 
korábbi mutatóktól. Az addigi 35–
40 ezer látogató helyett 2020-ban 
mintegy 8500 érdeklődő kereste fel 
intézményüket, és hozzátette, a kö-
rülményekhez képest ezzel a szám-
mal elégedettek. A júliusi újranyitást 
követően a hagyományosan nagy 
számban érkező magyarországi és 
helyi kultúrabarátok, iskolás cso-
portok elmaradtak, ellenben a nyár 2 
hónapjában érezték a belföldi turiz-
mus érdeklődését.

„Amikor lehetőség nyílt rá, a Mi-
kó-vár hangulatos udvarán a vonat-
kozó szabályok betartásával teret 
adtunk a különböző kulturális ren-
dezvényeknek, de ezek száma és lá-
togatottsága is jelentősen elmaradt a 
korábbi évekhez képest” – emeli ki a 
Gyarmati Zsolt.

A múzeum korszerűsítésére 
koncentrálnak
Elsősorban a beruházások, javí-
tások és tudományos munka vég-
zésére nyílt lehetőségük az elmúlt 
évben. Leginkább annak örül, hogy 
sikerült két kiadványt megjelentet-
niük. A Csíkszereda 460 című kötet 
egy korábbi helytörténeti konferen-
cia előadásait tartalmazza, illetve 
Patina néven új múzeumi periodi-
kát indítottak, amelyet kollégáik 
írtak, szerkesztettek és az első szá-
mot a múzeum kettős évforduló-
jának szentelték. Beszereztek egy 
Qulto elnevezésű komplex digitális 
tárgynyilvántartási rendszert, en-
nek kapcsán képzésre is sor került, 
folyamatban van a kezelése.

Ami a beruházásokat illeti, jelen-
tős lépések történtek: kazánt vásá-
roltak, modern villámhárítót szerel-
tek a zsögödi Nagy Imre Galériára. A 
Mikó-várban a mozgáskorlátozottak 
számára lift et szereztek be, amely se-
gítségével akadálymentesen érhetik 
el az emeleti kiállításaikat. Sikerült 
raktárakat korszerűsíteni, valamint 
a szabadtéri részleg parasztházain 
állagmegóvó munkálatokat végez-
ni. Végül, de nem utolsósorban, 
tűzvédelemmel és hidroizolációval 
kapcsolatos terveket készíttettek. 
A múzeum nem kísérletezett új, a 
közgyűjtemények anyagát népszerű-
sítő megoldásokkal, módszerekkel, 
ugyanis nem látták értelmét. A tör-
ténész úgy gondolja, hogy ez egy új, 
születőben levő műfaj. Képzettnek 
kell lenni arra, hogy online módon, 
érdekesen közöljenek tartalmakat, 
felhívják magukra a fi gyelmet.

Emellett az általuk kezdeményez-
tek „koronás gyűjtés” felhívásra is ér-
kezett be anyag, azonban látják, hogy 
az emberekben még messze nem 
ülepedett le ennek az időszaknak az 
átélése. Időt kell adniuk nekik, türe-
lemmel kell lenniük, folytatni kell a 
gyűjtést.

A tervezés időszaka
„Ez az időszak a tervezésre jó ugyan, 
de bizonyos események megvalósu-
lása a járványhelyzet alakulásának 
függvénye. Rövid távon abban bí-
zom, hogy az idei fontos és látványos 
időszakos kiállításunk, az Elit ala-
kulat 2.0 látogatottsága növekedni 
fog, a helybéliek újra visszamerész-
kednek, az amúgy már fél éve nyit-
va tartó múzeumba” – magyarázta 
Gyarmati. Azt is elmondta, nagyon 
várják, hogy teret adhassanak a 
Márton Árpád 85 kiállításnak, amely 
a mester több mint fél évszázados 
munkásságából nyújtana váloga-
tást. Emellett szeretné, ha életet 
tudnának lehelni a zsögödi Nagy 
Imre-képtár kínálatába, vonzó hely-
színné alakítani azt.

Az intézményvezető kifejtette, kö-
zéptávon törekedni fognak arra, hogy 
megoldják a múzeum akkreditáció-
ját, illetve előrelépjenek a műtárgyak 
digitális nyilvántartása területén. 
A város vezetőségével közösen arra 
készülnek, hogy újrafogalmazzák a 
szabadtéri részlegük rendeltetését, 
fi gyelve a népi építészeti értékek meg-
óvására is.
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