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Város a múzeumban, múzeum a 
városban: városmárkázás és 
múzeumszervezés Nagyváradon

Jelen tanulmány abból a tényszerű megállapításból indul ki, miszerint egy 
múzeum (vagy kiállítás) olyan kommunikációs eszköz, amelynek társadalmi 
hasznosságát részint a generációk közötti tudástranszfer-funkció, részint pedig a 
közösségi kohézió megteremtésének alapvetése adja (Koltai, 2014). 

A múzeumi kultúraközvetítés története az örökség, a patrimónium fogalmi 
változásainak története is egyben, így a gyűjteményrendszerek kialakulási folya-
matában tulajdonképpen a múlt hozzáférhetőségének demokratizálódása érhető 
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tetten (Koltai, 2014). Nem véletlen tehát, hogy az uralkodói, nemesi vagy éppen 
egyházi magángyűjtemények nagyközönség számára való megnyitása, az esztéti-
kai élménynyújtás, valamint a tudományos perspektívák mellett, politikai célok-
kal is egybeesett. Gondoljunk csak a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítására, 
amely a nemzeti identitás meghatározó gesztusa, s mint ilyen, a Habsburgokkal 
szembeni önállóság, a kisebbségekkel szemben pedig a kulturális elsőbbrendűség 
jelentését hordozza (Koltai, 2014). 

A múzeum következésképpen a hatalmi kommunikáció eszköze (Koltai, 
2014) is, annál is inkább, mert a kulturális identitás reprezentációjával (ami per 
defi nitionem gyűjteményi alapfunkció) szorosan összefügg az interpretáció ak-
tusa. A múzeumi kultúra-közvetítés így olyan többtényezős folyamat, amely nem 
ragadható ki saját társadalmi kontextusából, és mindig precízen leképezi azt, 
hogy az adott közösség, illetve annak vezetői mit gondolnak kiemelésre, vizsgá-
latra és közzétételre méltónak, végső soron hogyan viszonyulnak a múlthoz, mi-
lyen sémákat működtetnek, és az emlékezés milyen lehetőségeit kínálják a széles 
közönségnek.

Látogatóközpontból muzeális intézmény

A nagyváradi önkormányzat a város épített és szellemi örökségének tezaurá-
lását célzó ambiciózus projektje eredményeképpen 2016-ban hozta létre a Nagy-
váradi Vár- és Várostörténeti Múzeum – Kulturális Komplexumot, amely olyan 
fi ókintézményeket foglal magában, mint a nagyváradi vár épületegyüttese, a sze-
cessziós múzeumként pozicionált Darvas–La Roche-ház, a Városháza tornya, az 
Aachvas Rein zsinagóga, valamint a leendő szabadkőműves múzeumnak otthont 
adó egykori Szent László-páholy. A városi önkormányzat szervezeti alegysége-
ként működő kulturális komplexum célja a városi örökség feltárása, megőrzése, 
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ezen örökség hozzáférhetőségének és láthatóságának megteremtése, valamint a 
lokális identitás megerősítése (Alapító okirat, 2019). 

Figyelembe véve az alapító okiratban foglaltakat, az intézményhez rendelt 
épített örökség fontosságát, és nem utolsósorban az önkormányzat beruházásá-
nak mértékét, megállapíthatjuk, hogy a múzeum működése a város – vélt vagy 
valós – kulturális stratégiájának gerincét adja, tágabb értelemben véve pedig a vá-
rosmárkázási folyamat egyik pillére. De míg Nagyvárad brandjének másik esz-
szenciája egy természeti adottság köré épül (termálvíz), addig a történelmi emlé-
kezetre vonatkozóan felmerül a kérdés, hogy mennyire létező vagy éppen konst-
ruált az az identitás, amelyet – a 2018 decemberében átkeresztelt –Nagyvárad Vá-
ros Múzeuma hivatott legitimálni. 

Ebből a megközelítésből már az intézmény neve is megtévesztő, hiszen 2016 
óta múzeumként pozicionál egy olyan kiállítási egységet, amely mind a mai napig 
nem rendelkezik múzeumi besorolással. Mindez persze nem az intézmény birto-
kában lévő gyűjteményt minősíti (az állománnyal és a kiállításszervezéssel kap-
csolatban felmerülő kérdéses helyzetet a későbbiekben részletezem), hanem sok-
kal inkább a hozzá(nem)értés kérdését veti fel. 

Vitathatatlan, hogy a múzeumalapítás pozitív változást hozott a helyi lako-
sok műemlékfelfogásában, bár azt még korai lenne feltételezni, hogy tudatosan 
viszonyulnának épített környezetükhöz. Az elmúlt két-két és fél év eseményei leg-
inkább a mennyiségről (sorra nyitották meg kapuikat az ilyen-olyan múzeumok) 
és kevésbé a minőségről szóltak, így bár a város lakosai felfedezték maguknak 
ezeket a tereket, kérdés azonban az, hogy vajon elegendőek-e az erőforrások, és 
egyáltalán van-e politikai akarat ahhoz, hogy ilyen mennyiségű kiállítási teret va-
lódi tartalommal tölthessenek meg az illetékesek. 

Emlékezet és politika 

Egy múzeum egy adott közösségen belül vállalt szerepének elemzésekor a 
kiállított és archivált állományon túl a gyűjteményrendezés megvalósulását ér-
demes vizsgálni, hiszen tulajdonképpen ezen keresztül valósul meg a múzeumok 
alapfeladatához tartozó tudomány- és tudáskommunikáció. A gyűjtemények 
rendszerezése mögött felsejlő kurátori szándék ugyanakkor támpontot nyújt ah-
hoz, hogy a múzeum reprezentatív funkcióját azonosítsuk, azaz megértsük, ho-
gyan viszonyul az adott gyűjtemény a saját közegéhez. 

Első pillantásra a múzeum hiánypótló jellegére fi gyelhetünk fel: a 
Körösvidéki Múzeum csak kis részben koncentrál a város történetének bemutatá-
sára, törekvése sokkal inkább a regionális identitás nemzeti és globális identitás-
hoz való viszonyulásának bemutatása. Nagyvárad Város Múzeuma következés-
képpen a várostörténeti gondolkodás tere kíván lenni, amely a mindeddig megle-
hetősen elszigetelten működő, jobbára egyszemélyes várostörténeti műhelyek kö-
zeledésére adhat lehetőséget. 

A múzeum székhelye a város reprezentatív tere, a nagyváradi vár, amelynek 
példás felújítása nyomán ismét látogathatóvá váltak azok a belső terek, amelyeket 
mindeddig különböző állami intézmények (levéltár, egyetem) birtokoltak. A vár-
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ban végzett ásatások leletei képezik a várostörténeti múzeum magját, következés-
képpen nem csupán a gyűjteménynek, hanem egyáltalán a város szellemiségének 
is a nagyváradi vár a gravitációs súlypontja. 

A városi múzeum gyűjteménygyarapítási stratégiája meglehetősen kérdéses 
formában valósul meg, és nem a gyűjtemény mélységét érinti, hanem a gyűjte-
mény számosságát. Bár egy városi múzeumnak vállalnia kell egyfajta enciklo-
pédikusságot, amely által a városi ember változatos érdeklődését szemléltethe-
ti, szükségszerű kiválasztania azt a szempontot, amely egységes diskurzust te-
remt meg az adott város identitásáról. Nagyvárad Város Múzeuma esetében nem 
egyértelmű a gyűjteményszervezés szándéka: míg a szecessziós, zsidóságtörténe-
ti és szabadkőműves múzeumok egy-egy jól körülhatárolható témát képviselnek, 
addig a nagyváradi vár kiállítótereiben lapidárium, vártörténeti, a kommuniz-
mus áldozatainak emléket állító, a kommunizmus jellegzetes tárgyait bemutató, 
fotó- és vallástörténeti, valamint kenyérmúzeum is található. 

A széttartó gyűjteményi állomány problematikussá teszi a befogadást, rá-
adásul az egyes kiállítóterek között nem teremtődik meg az az átmenet, amely 
egységes mátrixba foglalná a különböző tárlatokat. A látogató a mindent összefo-
gó kurátori gondolkodás hiányát tapasztalhatja, amelyet a múzeumalapítás poli-
tikai felhangja magyarázhat. 

A város polgármestere, Ilie Bolojan többször is kifejezte szándékát, hogy a 
megyei önkormányzat fenntartásában több mint egy évtized óta székhely nél-
kül működő Körösvidéki Múzeumot költöztesse a várba. A várostörténeti mú-
zeum megalapítása csak azután került napirendre, hogy a megyei önkormány-
zat megakadályozta a vár tereinek ilyen módon történő hasznosítását, tekintettel 
arra, hogy folyamatban volt az egykori Hadapródiskola múzeumi térré való átala-
kítása. A múzeumi gyűjtemény társadalmi jelentősége tehát nem közművelődé-
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si funkciójánál fogva, hanem politikai kitettsége folytán vált aktuálissá (Corpaș, 
2012). 

Ennélfogva a városi múzeum nem önmagában, hanem valamivel szem-
ben határozza meg önmagát, és olyan alternatív identitást kínál a látogatóknak, 
amellyel könnyű azonosulni, annál is inkább, mivel a múzeum koncepciója tu-
risztikai-gazdasági szempontoknak látszik alárendelődni, ahol a kurátori tuda-
tosságot felváltja az esztetizálás, és felmerül a tudománykommunikáció hiteles-
ségének kérdése. 

Ez leginkább két helyszínen, a jelenleg felújítás alatt álló Darvas–La Roche-
ház, valamint a Városháza utcai zsinagóga esetében a legszembetűnőbb. 

A szcenírozott múlt – látogatás két múzeumi egységben 

A nagyváradi szecessziós építészet egyik legreprezentatívabbnak tartott ma-
gánvillájában, a Vágó testvérek által tervezett Darvas–La Roche-házban berende-
zett szecessziós múzeum (kép 1.) jelenleg, az épület teljes körű restaurálása mi-
att, zárva tart. Angela Lupșea, a múzeum főigazgatója több interjúban is kifejtet-
te, hogy a múzeum gyűjteményének gyarapítására az épület felújítását követő-
en kerül sor. A gyűjteményt, amelynek alapját a Simon-hagyaték képezi (kép 2.), 
több újonnan vásárolt műtárgy egészítette ki. Sajnálatos módon, a szakszerűtlen 
tájékoztatás mintegy zárójelbe teszi azt a lehetőséget, hogy a látogató bármilyen 
viszonyulást alakítson ki a szecesszió polgárságának ízlésvilágával szemben, hi-
szen nincsenek információs pannók, sőt, a kiállított műtárgyak jegyzéke is hiány-
zik (kép 3). A kiállítás nem törekszik tehát a szecesszió hozzáférhető, rendszeres 
és látogatóbarát feldolgozására, a kiállításszervezők pedig nem refl ektáltak sem a 
nagyváradi szecesszió, sem pedig a ház történetére (Biró&Keszeg, 2018). 
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A zsinagóga esete jól példázza, hogy az épületek funkcióváltása, valamint a 
tervezett gyűjtemény státuszát illető kérdések túlságosan hamar, állomány hiá-
nyában dőlnek el. 

A Darvas–La Roche-házhoz hasonlóan „kitalált” állományról beszélhetünk 
a 2018 második felében átadott zsidóságtörténeti múzeum esetében is, amely 
Nagyvárad legfi atalabb zsinagógájában kapott helyet. Vitathatatlan, hogy a zsi-
dóság történetét feldolgozó diskurzusnak helye kell, hogy legyen egy várostörté-
neti múzeumban, hiszen a századfordulón a város lakosságának egyharmadát ki-
tevő zsidóság jelentős módon hozzájárult a település gazdasági és szellemi felvi-
rágzásához. A múzeumalapítás azonban ebben az esetben sem mentes a politi-
kai felhangoktól: a városi önkormányzat a megyei önkormányzat fenntartásában 
működő Körösvidéki Múzeum korábbi tervét kérte számon, majd huszárvágás-
sal ajánlott megoldást a rég kihasználatlanul hagyott műemlék revitalizálásához. 

A zsidóságtörténeti múzeumban találkozhatunk először a 2018 decemberé-
ben közzétett vizuális identitás egyes elemeivel. Ezek köszönnek vissza a közön-
ségforgalmi térben (előtér, amelyben a látogatók kényelmét szolgáló sarok, vala-
mint a többfunkciós jegypénztár-museumshop-pult kapott helyet), valamint az 
információs pannókon is. Az előtérben a zsinagóga építésére vonatkozó adato-
kat találjuk. Zavarba ejtő ugyanakkor, hogy az olvasást a szövegekben felbukka-
nó gyakori szerkesztési és helyesírási hibák akasztják meg, a pannók kaotikus el-
rendezése pedig nem segíti a látogató tájékozódását. Mintha a kurátor nem lett 
volna tekintettel a nézői irányítás igényére: belépéskor, akármilyen irányba indul 
el, kontextusukból kiragadott információkkal találkozik a látogató (kép 4.). Bal-
ra a város zsidóságának jeles képviselői, jobbra – kellő információk nélkül csak 
vélhetően – zsidó családokhoz köthető műemlék épületek leírásai találhatók. Ért-
hetetlen, hogy a helyi zsidóság történetét kronologikusan bemutató pannók mi-
ért a bejárattól legtávolabbi falrészeken, ráadásul a helyiség két külön részében 
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kaptak helyet. A moza-
ikos elrendezésű adato-
lást tárlókban elhelye-
zett tárgyak egészítik 
ki, azonban ezekre vo-
natkozóan sem rendel-
kezünk teljes körű in-
formációkkal. Kérdé-
ses, hogy az így kiállított 
tárgyak mennyiben ha-
ladják meg az emlék- és 
kegytárgy kategóriáit, 
hiszen értelmezőjegy-
zék vagy jelentőségüket 
magyarázó kontextus 
nélkül a kiállítás nehe-
zen értelmezhető egysé-
ges muzeális állomány-
ként. Ezalól kivételt ké-
pez a Sonnenfeld-tárló, 
amelyben javarészt fény-
képeket találunk a jelen-
tős nyomdaipari vállal-
kozást működtető csa-
ládról, a kiállítás aránya-
it tekintve azonban fel-
merül a kérdés, hogy vajon legitim-e ilyen módon hangsúlyozni egyetlen család 
jelentőségét. 

Az emeleten homlokegyenest más koncepció mentén szerveződik a kiállí-
tást. Míg a földszinti anyagot a kronológia szervezi, addig az emeleten a színház 
paradigmája érvényesül. Frazon Zsófi a így ír erről a kiállításszervezési eljárásról: 
„A szcenírozás (...) a múzeumi/kiállítási műtárgyakhoz tartozó szövegek, tudások, 
az áttekintő és részletes információk, továbbá a kiállítás történetének térre fordítá-
sával, térbeli rekonstrukciójával egyenlő. (...) A szcenírozott rekonstrukciók a leg-
különfélébb médiumok alkalmazását teszik lehetővé – mint például a fotók, a vide-
ók, a fi lmek, az újságok, zenék és hangok –, amelyek a jelenetek hangulatát és ka-
rakterét teremtik meg” (Frazon, 2011). 

Mint ilyen, az emeleti rész áttekinthetőbb és koherensebb, hiszen már az 
első pillanattól fogva kijelöli az értelmezői pozíciókat. A lépcsőfeljáróban megje-
lenített falfestmény (kép 5.) egyik oldalt a deportáltak arctalan tömegét ábrázol-
ja, másik oldalt pedig Közép-Kelet-Európa jelentős gettóit, munkatáborait jelení-
ti meg egy stilizált térképen. A háttérben John Williams Oscar-díjas fi lmzenéje, a 
Schindler listája betétdala szól, a termek egyik oldalát információs pannók, a má-
sik oldalát a gettóélet jellegzetes (ám szintén jelöletlen) tárgyai, a padlót vonatsí-
neket ábrázoló ragasz szegélyezi.
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A múzeum leglátványosabb része az a beugró, amelynek falrészein (oldalt és 
a plafonon egyaránt) a munkatáborokban kényszerhalált halt nagyváradi lako-
sok nevei találhatók. (kép 6.) Középen látványos tárló állít emléket dr. Mózes Te-
réz etnográfusnak, a nagyváradi zsidóság történész-kutatójának. Sajnálatos, hogy 
a tárlóban elhelyezett tájékoztató olvashatatlan. 

A tárgyszegénységet mintegy ellenpontozandó, az emeleti kiállítás a „nagy-
váradi Anne Frank”, Heymann Éva előtt tiszteleg, s néhány idézetet emel ki a ti-
zenhárom éves deportált zsidó leány naplójából. (kép 7.) Az elsősorban érzelmi 
hatáskeltésre fókuszáló részt az épület másik, lezárt lépcsőháza teljesíti ki, ahol a 
festett tömeg alatt, a lépcsőkön, a zsidó hagyományoknak megfelelően kövekkel 
emlékeznek a halottakra. 

Ha a várban elhelyezett múzeumi részleg állományát (legalábbis az alapgyűj-
teményt) tekintve adottnak tekinthetjük a műtárgyak autentikusságát, akkor a 
szecessziós és a zsidóságtörténeti múzeumok esetében az állományok státuszának 
tisztázatlansága rávilágít a kiállításszervezés szakmaiatlanságára. Frazon Zsófi á-
nak a Terror Házáról írott fejezetéhez hasonlóan (Frazon, 2011), e két múzeumi 
egység műtárgyait is három csoportba oszthatjuk: az autentikus tárgyak mellett 
barkácsolt (például Heymann Éva piros biciklije) és tisztázatlan szerepű tárgyak 
lelhetők fel. A múzeumi történelemreprezentációban a fi kciónak jól körülhatá-
rolt szerepe van, amennyiben az a gyűjteményben található tárgyak által képvi-
selt összefüggések újrateremtését szolgálja: „A fi ktív elemek használatát az eredeti 
összefüggésrendszer és a múzeumi reprezentáció közötti kontextuskülönbség felol-
dása teszi indokolttá és szükségessé. (...) A tárgyakban rejlő információtartalom és 
a fi ktív elemek együttesen teremtik meg a reprezentáció szövetét, ami az autentikus 
tárgy szempontjából értelmezés és magyarázat, az intézmény részéről pedig egyfaj-
ta nyilvánosan bemutatott állásfoglalás” (Frazon, 2011). 

A múzeumi tárgy és illusztráció fogalmi kereteinek összemosódása, a bar-
kácsolt tárgyak magyarázat nélküli és gyakran triviális alkalmazása, a múzeum-
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szervezési paradigmák 
tisztázatlansága nem ad-
nak teret a mélyebb ösz-
szefüggések feltérképezé-
sének, így valójában sem-
mi újjal nem szolgálnak 
az érdeklődésük tárgyai-
ul választott történeti-tár-
sadalmi jelenségekről. A 
városi múzeum köteléké-
ben létrehozott alegysé-
gek nem képviselnek való-
di hozzáadott értéket a vá-
rostörténeti gondolkodás 
viszonylatában: politika-
ilag hasznosítható vállal-
kozásoknak tűnnek, ame-
lyek csupán felületesen 
tűzik napirendre a városi 
emlékezet egy-egy jelen-
tős mozzanatát, anélkül, 
hogy azok refl ektált hasz-
nálatának fontosságára, 
az összefüggések tovább-
gondolhatóságának lehe-
tőségére hívnák fel a fi -
gyelmet. 

Város a múzeumban: lehetőségek az örökség élővé tételére

Nagyvárad Város Múzeuma gyűjteményi helyzete, illetve az ebből követke-
ző társadalmi szerepkonfl iktus alapvetően befolyásolja a márkázási folyamato-
kat. A korábbiakban vázolt távlatvesztettség köszön vissza a bukaresti Globencer 
ügynökség által készített arculati kézikönyvben is. A grafi kai megjelenítést be-
mutató kétperces videóban (Globencer, 2018) közzétett kvázi közvélemény-ku-
tatás a múzeumok általános tematikus fókuszait jelöli ki, sem képi szinten, sem 
szövegi szinten nem tartalmaz utalást azokra a helyi jellegzetességekre, amelyek 
a Nagyvárad Város Múzeuma által képviselt egyedi értékrendszert tennék felis-
merhetővé. 

Ennek eredménye egy univerzálisan használható, letisztult betűlogó, amely 
sem színeiben, sem formáiban nem idézi meg sem a nagyváradi vár, sem pedig 
a századelő (mint a város kulturális-gazdasági fellendülésének aranykora) jelleg-
zetes korstílusát. A betűlogó eredetisége is kétségbe vonható, hiszen a cég által 
javasolt grafi kai megoldás kísértetiesen hasonlít az amerikai Motion Poems cég 
betűlogójára1. 
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Nagyvárad Város Múzeuma vizuális arculatának tisztázatlansága jól láttat-
ja, hogy a múzeumalapítási folyamatból éppen a nagyváradi polgárt zárták ki, 
akinek városélményén keresztül hiteles képet nyújthatunk a kilencszáz éves te-
lepülés múltjáról, jelenéről és jövőképéről egyaránt. A modern városimázs kiala-
kításában elengedhetetlenül fontos azoknak az emlékezethelyeknek az azonosí-
tása, amelyek a lakosság tudatában léteznek, és amelyek tulajdonképpen szerve-
zik a „hely szellemét”. Egy társadalmi konzultációval létrehozott helyi értéktár 
létrehozása annak a mi-tudatnak az erősítését szolgálja, amelynek lenyomatait, 
kialakulástörténetét a városi múzeum hivatott bemutatni. Jelen tanulmány cél-
ja volt, hogy a városi múzeum jelenleg látogatható fi ókszervezetei leírása által ké-
pet nyújtson arról, hogy milyen lehetséges perspektívák mentén értelmezhető a 
nagyváradi önkormányzat várostörténeti fejlesztése, és hogyan viszonyul mindez 
a városvezetés által kezdeményezett városmárkázási folyamathoz.  
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