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felhasználásáról
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Időpont: 2013. október 16-18. (a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan)
Helyszín: Munkácsy Mihály Múzeum Lenkefi Terem (Békéscsaba, Széchenyi u. 9.)
Támogatás összege: 600.000,- Ft
Pályázati azonosító: 3508/01102
A projekt szakmai felelőse: Martyin Emília
Két évtizede annak, hogy az Aradi Múzeum és a Munkácsy Mihály Múzeum együttműködése
megkezdődött, melynek során közös kutatásokra, kiállítások cseréjére került sor, de a két
intézmény 2004-től kezdődően 5 közös, néprajzi témájú, határokon átívelő, interetnikus
PHARE CBC projektet is megvalósított. A két múzeum szakembereinek eddigi közös
munkája eredményesnek és kétoldalúan hasznosnak bizonyult.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében megrendezett Múzeumi
gyűjtemények – tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című konferencia az intézmények
közötti szakmai kapcsolatok folytatását, erősítését, valamint a múzeumi gyűjteményekben
őrzött műtárgyak kölcsönös megismerését és népszerűsítését célozta.
Az Aradi Múzeum munkatársainak közreműködésével és a 140 év múltán, 2010-ben
újjáalakult Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat tagjainak
részvételével szervezett tanácskozás az eddig nem ismert gyűjteményrészek feltárásának
lehetőségét és a múzeumi gyűjteményekre alapozott jövőbeni közös kutatások meghatározását
célozta.
A három napos rendezvény első napjának programjában szerepelt a Munkácsy Mihály
Múzeum 2008-ban létrehozott állandó kiállításainak bemutatása az intézmény
szakmuzeológusai által. Az aradi kollégák és a rendezvényen résztvevők képet kaphattak
Békéscsaba és a megye régészeti, természeti értékeiről, történetéről és néprajzáról. A
programban szerepelt az Aradi Múzeum és a Munkácsy Mihály Múzeum 2014. évi
együttműködési tervének megbeszélése.
A konferencia programjában magyar és román nyelven elhangzott, szakmailag megalapozott
előadások szerepeltek:
– Rodica Elena Colta (Ro): Az Aradi Múzeum üvegikon-gyűjteménye
– Deli Tamás (Hu): A Maros-völgy biogeográfiai szerepe
– Sorin Sabău (Ro): Fazekastarnói fazekas mesterek
– Gabriel Hămăgean (Ro): A kenyér néprajza Arad megyében
– Gyarmati Gabriella (Hu): A Munkácsy Mihály Múzeum Munkácsy gyűjteménye
– Florin Mărginean – Victor Sava – Pascu Hurezan (Ro): 10 év preventív régészet Arad
megyében
– Medgyesi Pál (Hu): 10-11. századi leletek a Munkácsy Mihály Múzeum
gyűjteményében
– Ioan Paul Colta (Ro): Az 1848-49-es Forradalmi Múzeum festményeinek restaurálása
– Radu Tunaru (Ro): Az Aradi Múzeum képzőművészeti gyűjteményéhez tartozó barokk
szék restaurálása
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– Liska András (Hu): Rendhagyó tárlatvezetés a Megmentett örökség – Kincsek Európa
szívéből című régészeti kiállításban (Tégla Terem)
A változatos témák minden szakág munkájának eredményeit érintették. Az Aradi Múzeum
üvegikon gyűjteményéről szóló előadás bemutatta az üvegikon készítő központokat és a
különböző központokban készült alkotások jellegzetes jegyeit, néprajzi és művészeti
megközelítésben. A természettudományi szakág munkatársa a Maros-völgy biogeográfiai
szerepét a mollusca kutatás eredményei és a gyűjteményben meglévő puhatestűek alapján
vizsgálta. Több előadás szólt a két intézmény legújabb régészeti feltárásainak eredményeiről,
az ásatások során előkerült leletanyagról. A résztvevők néprajzi dokumentumfilmeket
láthattak a fazekasmesterségről és a kenyérsütés hagyományairól, illetőleg rendhagyó
tárlatvezetések keretében megismerhették a Munkácsy Múzeum Munkácsy-gyűjteményét és a
Megmentett örökség – Kincsek Európa szívéből című időszaki kiállítás anyagát. A
konferencia zárásaként a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult rendezvényen
résztvevő munkatársak és vendégek részt vettek a Jövőnk a múltunkban című, szlovák
néphagyományokat bemutató kiállítás megnyitóján.
A program utolsó napján látogatást szerveztünk a békéscsabai Szlovák Tájházba. A tájházban
lévő életmód kiállítás alapján a résztvevők megismerkedhettek a békéscsabai szlovákok tárgyi
emlékeivel, valamint lehetőségük volt arra, hogy a múzeum szlovák kutatásokkal foglalkozó
néprajzos muzeológusa előadásában képet kapjanak a hazai szlovákok néphagyományairól,
népszokásairól.
A pályázat szakmai beszámolója elérhető a Munkácsy Mihály Múzeum honlapján
(www.munkacsy.hu) az aktuális pályázatok menüpontban.
Békéscsaba, 2013. november 20.

Ando György
múzeumigazgató
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A konferencia meghívója:
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Fotók a konferenciáról:
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