Bevezető

Miskolc képzőművészeti életét a 20. század második felében gazdag sokszínűség és sokszínű gazdagság jellemezte. Kiépült az intézményrendszer, amely fontos hátteret jelentett az alkotó munka, a
bemutatkozás és az értékmegőrzés számára. Kialakultak a szervezeti
keretek is, természetes módon magukon viselve a társadalmi-politikai elvárások és változások szomorú ellentmondásait. Erről a fél
évszázadnyi időről valamelyest hiteles képet adni korunkban ma már
természetesen csak a kultúra komplexitását figyelembe véve lehet és
érdemes. A kutatóknak tehát majdan a létrejött művek, életművek,
kiállítások és kiadványok, gyűjtemények és rendezvények számbavételén, művészettörténeti elemzésén túl figyelemmel kell lenniük
a század állandóan változó történelmi- társadalmi- politikai körülményeire, a művészet fogalmának korhoz kötődő értelmezéseire, az
értékteremtésnek a nemzeti és az európai kultúrán belüli összefüggéseire. Ehhez nyújthat szerény adalékot ez a Miskolci Galériáról szóló
kötet is, amely a Miskolci Galéria létrejöttének és munkájának alábbi
rövid történeti áttekintése mellett, intézményeinek bemutatásával,
eddigi igazgatóival készült személyes hangvételű interjúkkal, az eltelt
időszak hazai kiállításainak teljes, kiadványainak és eseményeinek válogatott bibliográfiájával és sok képpel törekszik bemutatni a Városi
Művészeti Múzeum eddigi múltját és mai napig gyümölcsöző gazdag
tevékenységét.
A nyitányt az 1948. október 2–17. között a Kossuth szálló kiállítási
termében az Országos Magyar Képzőművészeti Főiskola Miskolci
Művésztelepének „Miskolc 25 éve a magyar festőművészetben” c.
jubileumi tárlata jelentethette, melyet dr. Bóka László államtitkár nyitott meg. A katalógus előszót a telep múltjára emlékezve Lyka Károly
írta.1 A rendezvény szelleme is jelezte, hogy a miskolci művészetben fontos szerepet szántak az itt élők a művésztelep és Nagybánya
örökségének. A Csabai Kálmán (1915–1992) vezetésével szerveződő
művészek Imreh Zsigmond (1900–1965), Meilinger Dezső (1892–
1960), Nyitray Dániel (1890–1971), Klaudinyi László (1904–?), Döbröczöni Kálmán (1899–1966) ezt az utat képviselték.

A Magyar Képzőművészek Szövetségének létrejöttével megalakult a
megyei munkacsoport is, melynek első titkára Csabai Kálmán volt.
Sokat tett a művészek presztízsének megteremtéséért, a művésztelep
sorsáért, a helyi, megyei és országos kiállítások megrendezéséért.
Munkájának nyomatékot adott az is, hogy hosszú éveken keresztül
tagja volt a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának. Az 1951-ben
megrendezésre került Borsod megyei képzőművészek kiállítását később több is követte. Országos viszonylatban is fontos áttörést jelentett, hogy 1955-ben a Képzőművész Szövetség, a Herman Ottó
Múzeum és a Műcsarnok rendezésében megnyílt az I. Miskolci Országos Képzőművészeti Kiállítás, amely az első nagyszabású vidéken
rendezett seregszemle volt. A kiállítást július 9-én Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes és Hajdu Rezső Miskolc Város Tanácsa
Végrehajtó Bizottságának elnöke nyitotta meg. Ez az országos tárlat,
amelyen a magyar kortárs képzőművészet reprezentánsai is szerepeltek, több éven keresztül fontos vidéki fóruma volt a magyar képzőművészetnek és egyben elődje a későbbi országos kitekintésű, majd
regionális-helyi fontosságú Téli Tárlatoknak.
A kiállításokat javarészt a Herman Ottó Múzeum (Papszer 1.) épületében rendezték, bár a negyedik országos tárlat kapcsán már a kritika észrevételezte: „El kell ismerni, hogy a múzeum termei, ódon
falai, zegzugos beosztása, ha meghittségében történeti levegőbe ringatja is a látogatót, a képzőművészeti kiállításokra nem alkalmas.”
A nagybányai hagyománnyal szemben megjelenő újító fiatalok, Feledy
Gyula (1928–2010), Vati József (1928), Kunt Ernő (1920–1994),
Tóth Imre (1929–2004), Seres János (1920–2004) nemcsak festészeti
formanyelvükben hoztak új színt a helyi képzőművészetbe, hanem
egy eddig háttérbe szorult képzőművészeti technikának, a sokszorosított grafikának is műhelylehetőséget teremtettek. Elsősorban
Feledy Gyula vállalt ebben oroszlánrészt, aki krakkói tanulmányai
nyomán e műfajban találta meg adekvát kifejezési lehetőségeit formanyelvi kísérleteihez, nagyfokú társadalmi érzékenységet tükröző
mondanivalójához. A műhely köré az évek során egyre többen csoportosultak: Ágotha Margit (1938), Barczi Pál (1933–2004), Csohány
Kálmán (1925–1980), Kass János (1927–2010), Kondor Béla (1931–



1972), Lenkey Zoltán (1936–1983), Pető János (1940–2009), Reich
Károly (1922–1988), Rékassy Csaba (1937–1989), Würtz Ádám
(1927–1994). A miskolci festők közül is sokakat hozott lázba az újra
felfedezett műfaj adta és többen elkezdtek foglalkozni grafikával
(Ficzere László (1910–1967), Kunt Ernő (1920–1994), Lukovszky
László (1922–1981), Mazsaroff Miklós (1929–1997), Papp László
(1922), Tóth Imre (1929–2004). Ennek a termékeny műhelymunkának sikerein felbuzdulva a helyi képzőművész csoport vezetése a
krakkói nemzetközi grafikai biennále mintájára kezdeményezte egy
országos grafikai biennále létrejöttét. 1961-ben a Miskolci Nemzeti
Színházban Nógrádi Sándor nyitotta meg az első Miskolci Országos
Grafikai Biennálét, mely a mai napig a grafikus szakma megbecsült,
rangos seregszemléje.
A felpezsdülő képzőművészeti életet az országos jelentőségű tárlatok mellett a helyi képzőművészek gyakori csoportos és egyéni bemutatkozásai, a fellendülő szakköri mozgalom, az iskolai rajzoktatás megreformálása, a közgyűjtemények kialakulása, a muzeológiai
munka megerősödése is jelezte. Egyre több művész telepedett le
Miskolcon.
A régi művésztelep mellet a város 1958-ban a Kilián városrészben
adott át új műtermes lakásokat. 1978-ban a régi telep egy részének
szanálásával a Derkovits utcán épültek újabb műtermes lakások.
A művészeti életet a sokszínű pluralitás jellemezte. Nem szerveződtek a művészek egy irányzat, vagy egy mester köré. Nem teremtődött a művésztelepekre jellemző szellemi, esztétikai egység az itt
élők között. Karakteres különállás, a szervezeti keretek fegyelmezett
tisztelete, mozgalmas közéletiség, tartózkodó barátságok a jellemzők
általában ezekre az évtizedekre.2
A 20. század képzőművészeti életében Miskolc tehát elsősorban a
század második felében vívott ki jelentős szerepet magának. Bár a
19. század szórvány öröksége, a felvidéki vándorkiállítások (1906–
1910), a nagybányai hagyományokra építő művésztelep (1919–1948),
a Lévay József Kulturális Egyesület kiállításai (1924–1937) igen értékes előzmények, mégis e fél évszázad eseményeinek a fontossága
emelte e várost igazán a művészettörténeti érdeklődés homlokterébe.
Az első vidéki országos kiállítások megrendezése ugyanolyan jelentős tett volt, mint a grafikai biennálék elindítása. A városban ekkor
letelepedő művészek, munkásságukra épített rangos fórumokkal és
kiállítások megteremtésével kapcsolódtak be az országos képzőművészeti életbe. Az évek hosszú során e vállalásban komoly szerep



jutott a már meglévő, szerveződő majd átalakuló közgyűjteményi,
művészeti-közművelődési intézményeknek is. A Borsod-Miskolczi
Múzeum, majd a Herman Ottó Múzeum, a Miskolci Képtár és a
Miskolci Galéria igen jó hátteret biztosított – vidéken ekkor szinte
egyedülálló módon – mindezek megvalósításához.
A Miskolci Galériát önálló városi kiállítási intézményként 1967-ben
alapította Miskolc Megyei Jogú Város Tanácsa a budapesti Műcsarnok mintájára – vidéki viszonylatban elsőként – Miskolci Kiállítási
Csarnok néven.3 1968. január 1-től kapta a Miskolci Galéria nevet.
1968-ban fejeződött be a Diósgyőri vár rekonstrukciója és műemlék
a város kezelésébe került. A vár működtetését a Miskolci Galéria feladataként határozták meg, így 1968. augusztus 20-tól az intézmény
neve Diósgyőri Vármúzeum–Miskolci Galéria lett.4 1970-ben újabb
intézménnyel, a Miskolci Képtárral gazdagodott a város, amelynek
anyagát a Herman Ottó Múzeum képzőművészeti gyűjteménye, valamint a miskolci képzőművészek gyűjteményes kiállítása adta. Bővült az intézmény neve: Diósgyőri Vármúzeum–Miskolci Galéria–
Miskolci Képtár.5 A hatályos múzeumi törvény alapján, helyi döntés
szerint 1974-ben a Diósgyőri Vármúzeum és a Miskolci Képtár a létrehozott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatósághoz
(Herman Ottó Múzeum) került gyűjteményeivel együtt és a Miskolci
Galéria kiállítási intézményként a város kezelésében maradt.6 A Herman Ottó Múzeum egyre gazdagodó képzőművészeti gyűjteményei
és muzeológiai munkája mellett a Miskolci Galéria sokirányú kiállításaival (Országos Grafikai Biennále, Rajzok, Téli Tárlat, Ötvös és
Fémműves Quadriennále, Jelmez,- és Díszlettervező Triennále) és
lassan gyarapodó kortárs gyűjteményével meghatározó komponensévé vált az e korszakról kialakítható képnek.7
A Miskolci Galéria létrejötte szorosan kötődik az 1961-ben létrejött
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Észak-magyarországi
Területi Szervezetének munkájához, aktív kezdeményező tevékenységéhez.8 Az 1966-ban művészeti titkárrá választott Seres János már
megválasztásának évében levélben fordult a város vezetéséhez azzal a kéréssel, hogy biztosítsanak helyet egy, a már előző években
is több fórumon szorgalmazott miskolci kiállítóhely létrehozásához.
A Miskolc Megyei Jogú Városi Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
1966. június 1-jén született határozatával ki is utalta Művelődési Osztályának a Miskolci Nemzeti Színház használatában volt, korábban
Kamaraszínház céljait szolgáló Déryné u. 5 szám alatti helyiségeket,
ahol az 1967 augusztusában befejezett felújítás után helyet kaphatott az óhajtott kiállítási csarnok, a képzőművészeti kör és a Képző

művészeti Szövetség irodája. Itt kapott próbatermet a Miskolci
Szimfonikus Zenekar is, akivel a Miskolci Galéria évekig, az Ifjúsági
Házba való költözéséig társbérletben lakott. 1968. január 1-től lett a
Miskolci Galéria önálló költségvetési intézmény. A vezetői feladatokkal – művészeti főelőadó besorolásban – a már egy éve ott dolgozó
Dusza Árpádnét bízták meg. 1968. június 1-től a szervezeti és névváltozás nyomán igazgatójának Czeglédi Ilonát nevezték ki. 1969ben a Miskolci Galéria részeként jött létre a Miskolci Művészklub.9
A Miskolci Galéria kiállításai a kezdeti években a Területi Szövetség által tervezett és a Lektorátus által jóváhagyott tárlatok voltak. Ezeket az akkori visszatérő nagy kiállítások mellett (Országos
Képzőművészeti Kiállítás, Grafikai Biennále, Észak-magyarországi
Területi kiállítás) a Kiállítási Intézmények (Műcsarnok) és munkatársai, valamint művészek rendezték. A kiállítások rendezéséhez kötődően visszatérő művészettörténészek voltak a városban: Baranyi
Judit, Batári Ferenc (1934–2005), Bodnár Éva (1922–1994), B. Supka
Magdolna (1914–2005), Dévényi István, Kovács Béla, Ritly Valéria
(1925–1967), Szathmári Gizella. Igazán változás 1975-től, a Kiállí
tási Intézmények feladatkörének korlátozása nyomán következik be,
melynek következtében az intézmény még nagyobb önállóságot és
kezdeményezőkészséget tudhatott magának.10 A Miskolcra költözött Végvári Lajos (1919–2004) művészettörténész a Galéria, majd
később a Herman Ottó Múzeum munkatársaként a továbbiakban
sokat segített a szakmai tervezésben és megvalósításban. Nem csak
a kiállítások szervezésében, hanem az ismeretterjesztő munkában,
a Miskolci Képtár létrehozásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett.11 A Miskolci Galéria művészettörténész munkatársa volt még
ezekben az évtizedekben Borbély László, S. Nagy Katalin, Jurecskó
László, Nagy T. Katalin. Munkájukat jól felkészült tehetséges kiállításrendező-, grafikus- és fotós kollégák segítették: Kamarás Jenő,
Szakál Edit és Bogár György személyében.
A Miskolci Galéria intézményrendszere és gyűjteményei a század
utolsó évtizedeiben bővültek jelentősen. 1980-ban átadásra került
a felújított művésztelepi Alkotóház12, l988-ban Feledy Gyula gyűjteményével gazdagodott a város, melynek egy része a Deák téren
felújított volt görögkereskedő házban került állandó kiállítás formájában bemutatásra.13 1992-ben a Miskolcra hazatért Szalay Lajosnak
(1909–1995) és a városhoz szoros szálakkal kötődő Kondor Bélának
(1931–1972) nyílt állandó kiállítása a Petró Sándor orvos műgyűjtő
polgári házából kialakított múzeumi térben.14 A város képzőművészeti gyűjteménye így tovább bővült a Szalay Lajos által adományo-

zott rajzokkal, grafikákkal.15 Vásárlás útján, majd halála után hagyatékként újabb értékes művek és dokumentációk kerültek a gyűjteménybe. A méltán híres Petró-gyűjtemény szintén a város tulajdonát
képezte, azonban e történeti anyag kezelését szakmai indokok alapján a város a Herman Ottó Múzeumra bízta, mivel ez a kollekció
képezte gerincét a múzeum magyar nemzeti festészetet reprezentáló
gyűjteményének és kiállításának. A közel két évtized alatt a Miskolci
Galéria Alkotóházában készült grafikák egy-egy példánya szintén a
városi gyűjtemény kortárs anyagát gyarapította. A Miskolci Nemzeti
Színház rekonstrukcióján belül (tervező: Bodonyi Csaba) a Miskolci
Galéria Déryné utcai épületében ismét Kamaraszínház került kialakításra és ugyancsak a színházi együttesen belül kapott helyet a Színháztörténeti és Színészmúzeum, amely Gyarmati Ferenc színművész
(1929–1997) sok évig tartó gyűjtőmunkája és kezdeményezése nyomán valósult meg. Ez a gyűjtemény is a város tulajdonába került,
melyből a Herman Ottó Múzeum, valamint a Megyei Levéltár segítségével és anyagával kiegészítve készült el az első állandó kiállítás.
A múzeum működtetésével 1996-ban a városi önkormányzat a Miskolci Galériát bízta meg.16 A millecentenárium évében 1996 júniusában került átadásra a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum új
épülete is, amely a Déryné utcai, a színházi rekonstrukció részeként
Kamaraszínházzá alakított régi Galériát váltotta ki (tervező: Viszlai
József). A műemléki Rákóczi-ház a hozzácsatolt új udvari szárny felépítésével a Galéria központi épülete lett, melyben a kiállítótermek,
kellék- és műtárgyraktár, fotólabor, és kiszolgálóhelyiségek mellett
az intézmény igazgatósága is helyet kapott. A Rákóczi-ház végső rekonstrukciója 1998–99-ben fejeződött be. Ekkor kerülhettek végleges helyükre az átmenetileg a Petró-házban őrzött gyűjtemények és
az ezekből készült, kibővített anyaggal gazdagodó Szalay Lajos és
Kondor Béla életműve előtt tisztelgő kiállítások. A Petró-házban a
világhírű Szalay Lajos életművét és munkásságát méltó módon bemutató kiállítás (gyűjtemény, könyvtár, adattár) került kialakításra,
még Kondor Béla állandó kiállítása a Rákóczi-ház tetőterében e célra
kialakított kiállítótérbe került.
Az intézményépítő munka fontos állomása és meghatározó eredménye volt, hogy a Miskolci Galériát 1995 decemberében a Magyar
Nemzeti Múzeum szakhatóságának felterjesztése nyomán a Művelődési és Közoktatási Minisztérium szakmúzeummá nyilvánította:
a sokszorosító művészetek területén (grafika, fotó) országos, a festészet és szobrászat vonatkozásában Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyűjtőkörrel. Az intézmény a Miskolci Galéria Városi Művészeti
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Múzeum nevet vette fel. Fontos eleme e változásnak a Herman Ottó
Múzeummal, mint megyei fenntartású intézménnyel való egyre gazdagodó, példaértékű szakmai együttműködés.17 Műtárgygyarapodás
egyrészt a város költségvetésében évente biztosított vásárlási keretből a Kulturális Bizottság által miskolci művészektől vásárolt alkotásokból, másrészt a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus, valamint a Nemzeti Kulturális Alap
támogatása nyomán megvásárolt művekből, adományokból és az Alkotóházban dolgozó művészek által itt készített munkákból történt.
Kiemelést érdemelnek Szalay Lajos rajzai, Kondor Béla grafikái, fotogramjai, a dr. Nagy Róbert által ajándékozott önarcképgyűjtemény,
több jelentős grafikai mappa, az Almár György hagyatékából kapott
művek, Halmy József adománya, a „Fiatal magyar fotó 90” c. országos pályázati anyaga és a Grafikai Biennálék díjazottjaitól történt
vásárlások.18
A galériának a kezdeti évtizedekben elsősorban az értékközvetítésre
épülő, a művészeti szerveződéseket közvetve stimuláló hatása és szerepvállalása további lényeges elemekkel egészült ki az utóbbi másfél
évtized során: az értékmegőrzés és az értékteremtés körén belül a
gyarapodó gyűjtemények muzeológiai feldolgozásával, a kortárs helyi művészek munkásságának feltárásával és dokumentálásával, kiadványozással, tudományos kutatómunkával, a regionális szerepvállalás erősítésével, a tehetséggondozással. A Miskolci Galéria Városi
Művészeti Múzeum alapvető feladatai közé tartozott a város képző
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művészeti közgyűjteményének a gondozása, gyarapítása, őrzése és
védelme, tudományos nyilvántartása és feldolgozása. Szerves részeként a Miskolcon szerveződő művészeti életnek időszakos és állandó
kiállításokat rendezett, tudományos konferenciákat szervezett, kiadványokat jelentetett meg, művészeteket népszerűsítő rendezvényeket
lebonyolított. Miskolc város képzőművészeti életének dokumentálása mellett a régió vizuális művészetét is figyelemmel kisérte, Alkotóházában hazai és határon túli művészeket fogadott, művészeti szabadiskolát működtetett, együttműködött hazai és nemzetközi társintézményekkel. A Miskolci Galéria 1993-ban létrehozott Művészeti
Tanácsa a folyamatos szakmai kontroll mellett, egyben elfogadta az
intézmény hosszú távú működési elveit, melyek szerint: „A Miskolci Galéria szerves része a Miskolcon szerveződő művészeti életnek.
Adatolja az itt élő képzőművészek munkásságát, rendszerező figyelemmel követi a Miskolcon bemutatott vendégkiállítások hatását, figyelemmel kíséri az időszakosan Miskolcon alkotó képzőművészek
munkáját és a miskolci képzőművészettel foglalkozó művészetkritikai, művészettörténeti tanulmányokat. A Miskolci Galéria feladatának tekinti, hogy a hagyományosan „miskolci képzőművészet” fogalma alatt számon tartott képzőművészeti, képzőművészet-kritikai,
illetve művészettörténeti tevékenységet kritikai értékrendhez mérje.
Erre feljogosítva érzi magát Miskolc képzőművészeti hagyománya
alapján, amely igényes és felkészült gondozást kíván (Művésztelep,
Grafikai Biennálék, Téli Tárlatok). A Miskolci Galéria érdeklődési

köre ugyanakkor kiterjed a Miskolc korábbi
organikus kapcsolatainak megfelelő közép
kelet-európai képzőművészeti élet figyelemmel kísérésére is, valamennyi hagyományos
és újonnan kialakuló képzőművészeti, művészetkritikai, művészetoktatási központjával
együtt. A Miskolci Galéria rendezvényeiben
tekintettel van egyfelől az így értelmezett régió alkotóira és befogadóira, másfelől pedig
a Miskolcon egyre növekvő számú egyetemi
hallgatóságra és egyetemi oktató gárdára.”19
A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum értékközvetítő munkájának gerincét
ebben az időintervallumban is változatlanul
a kiállítások képezték: a gyűjteményekből
rendezett állandó kiállítások (Szalay, Kondor,
Feledy), a visszatérő periodikus nagyrendezvények (Országos Grafikai Biennále, Téli
Tárlat), kiállítás sorozatok (Művészek Művek
Műgyűjtők, Elfeledett életművek) és az idő- Mazsaroff Miklós
szakos kiállítások rendszere. A hagyományos
értékrend mellett igyekezett teret adni a kísérletező törekvéseknek is.
Kiállításokat rendezett külföldön, más közművelődési, oktatási intézményekben. A Megyeháza Galériának is a Miskolci Galéria volt
létrejöttétől kezdve hosszú ideig szakmai gondozója.
Regionális szerepvállalását, az egymás mellet élő nemzetek művészetének jobb megismerését segítették és erősítették nemzetközi kapcsolatai. Az intézmény életében és munkájában évtizedek óta mindig
fontos szerepet játszottak ezek az együttműködések, amelyek kiállítás-, művész-, szakember- és kiadványcserében nyilvánultak meg
elsősorban. Ezek a kapcsolatok a külföldi galériákkal, múzeumokkal,
képzőművészeti főiskolákkal, hivatalosan megkötött együttműködési megállapodások, szerződések keretében történtek (Kassa, Besztercebánya, Katowice, Ungvár, Kolozsvár, Nagyvárad, Szabadka, Újvidék). 1997-ben Miskolcon került megrendezése a Közép-európai
Régió Társgalériáinak és Múzeumainak első találkozója, melyet második alkalommal a kassai Vojtech Löffler Múzeum rendezett meg.
A külföldi kiállításokon elsősorban a magyar grafika értékeinek
bemutatására, a kortárs magyar művészet megismertetésére töre
kedett.20

Siklósi László

A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum több tudományos
konferenciát szervezett, többeknek adott otthont. Ezek közül kiemelésre méltó a sokszorosított grafikával foglalkozó „Egy és sok a
grafikában”, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci
Területi Csoportjával és a Miskolci Egyetemmel közösen szervezett
„Irodalom és képzőművészet” sorozat, az „1956 fotókon köz,- és magánygyűjteményekben” című konferencia és kiállítás.
A Magyar Nemzeti Galériával közösen, kutatásokra épülő kiállítás
sorozatot indított el a „Magyar sokszorosított grafika száz éve” címmel,
melynek első nagysikerű kiállítását a hozzá kapcsolódó konferenciával és kötettel 1997-ben rendezték meg „A szecessziós könyvillusztráció
Magyarországon” címmel. A sorozat második kiállítására „A modern
magyar litográfia (1890–1930)” és a hozzá kapcsolódó tudományos
konferenciára 1998-ban került sor. Ezt követte 2005-ben „A modern
magyar fa- és linóleummetszés (1890–1950)” című kiállítás és tudományos ülés.
A Miskolci Galéria életében és munkájában meghatározó szerepe volt alkotóházának. Az Alkotóház története az 1920-as évekre



vezethető vissza, amikor Meilinger Dezső miskolci festőművész egy
létrehozandó szabadiskola helyszínéül fölfedezte a volt szanatóriumi épületet. A művésztelep anyagi-szervezeti feltételeit Lyka Károly
és Réti István közbenjárásával továbbá a minisztérium segítségével
teremtette elő a város. Így vált egyre inkább „közüggyé” sorsa és hamarosan a Képzőművészeti Főiskola nyári művésztelepe lett. A 30-as
években a folyamatos működése pénzügyi okok miatt ellehetetlenül.
A Képzőművészeti Főiskola nyári telepeként 1950-ig maradt fenn,
ezt követően a Művelődési Minisztérium, majd a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának kezébe került az épület sorsa, miközben
többször funkciót is váltott: először művészlakásoknak adott helyet,
majd 1980-tól ismét városi tulajdonba kerülve a képzőművészek
befogadására újra nyitott alkotóházzá alakították át. Fenntartási,
működési feltételételéhez szükséges kiadásait Miskolc város önkormányzata a Miskolci Galéria költségvetésében biztosította. Az Alkotóház századforduló után épült eklektikus stílusú épülete többszöri
felújítás, korszerűsítés után jelenlegi állapotában egyszerre 10 képzőművész alkotói tevékenységéhez tudott megfelelő feltételeket biztosítani. A művésztelep fő profilját elsősorban a város sokszorosított
grafikai múltja határozta meg: az ötvenes években létrejött a Miskolci
Grafikai Műhely, majd Kollektív műterem és az 1961-ben létrehozott
Országos Miskolci Grafikai Biennálék máig tartó sorozata. Számos
Biennále nagydíjas fordult meg az Alkotóház műhelyeiben Kondor
Bélától a mai fiatal grafikusnemzedékig bezárólag. A műhelyek kézi
sokszorosító gépekkel felszereltek, ezért az itt dolgozó alkotóknak
egyaránt módjukban állt magas-, mély- és síknyomásos technikával
foglalkozni. A műtermek méretei és világítási adottsága lehetővé tették, hogy a grafikusok mellett festőművészeket is tudott fogadni.21
Egy évben átlag 30–40 képzőművész látogatta meg a művésztelepet, akik a számukra biztosított anyag- és eszközfeltételekért cserébe
munkáikból egy-egy darabot itt hagytak a galéria kortárs-gyűjteménye számára. Évekig itt rendezte a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a kolozsvári Képző- és Iparművészeti Főiskola (Universitate
de Artă şi Design) nyári vagy őszi gyakorlatát. Az 1994-től működő
Nyári Képzőművészeti Szabadiskola évente 20–25, művészetekre
nyitott és érzékeny fiatalt fogadott, akik művésztanárok irányításával
két héten keresztül alkothattak.22 Hagyományosnak tekinthető volt
a kapcsolat a régióbeli nemzetek művészeivel: így fogadott az intézmény évenkénti cserelehetőséggel vajdasági, szlovák, kárpátaljai,
erdélyi művészeket. Ugyanakkor a művésztelepen dolgozott olasz,
holland, német, osztrák, cseh, francia, finn, de még tanzániai gra-

10

fikusművész is. Ide kötődött az 1993-ban életre hívott Túlsó P’Art
csoport.23 Az Alkotóház a kortárs alkotók, a művészetszervezés, és
a tehetséggondozás fontos helye volt. Együttműködési megállapodás erősítette a Kassai Műszaki Egyetem Képzőművészeti Karával
kialakult kétoldalú kapcsolatot, melynek keretében az Alkotóházban
dolgozhattak tanáraikkal a kassai növendékek. Ugyanilyen feltételekkel a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola és az egri
Esterházy Károly Főiskola hallgatói is itt lehettek az Alkotóházban.
1999-ben indult és mai napig él meghívott művészekkel a „Miskolci
Művésztelep” néven szervezett, tematikus programsorozat.24
A Miskolci Múzeumpedagógiai Műhelyt a Miskolci Galéria ösztönzésére 2001-ben alapították, a Magyar Iparművészeti Egyetemen
végzett, múzeumpedagógiai szakos gyakorló pedagógusok. A nyitott
szerveződésű Műhely munkájához az alapító tagok meghívása által
lehetett csatlakozni. A Miskolci Múzeumpedagógiai Műhely elsősorban a miskolci múzeumokban fellelhető kulturális értékek felhasználását segítette, a tanulás, a kultúra iránti érdeklődés felkeltésével.
A miskolci múzeumok népszerűsítésével a múzeumok által nyújtott
művelődési, ismeretszerzési és speciális tanulási módszerek megismertetésével, fejlesztésével és alkalmazásával – fontos része kívánt
lenni a Miskolcon folyó értékmegőrző, értékteremtő és értékközvetítő munkának.25
Az elmúlt évtizedekben kiszélesedett és színesedett az intézmény
közművelődési tevékenysége is. E változást egyrészt a lehetőségek
kedvező alakulása (új intézmények: új művelődési színterek), másrészt a személyi feltételek javulása, az intézmény munkatársainak
stabilizációja tette lehetővé. E programok a hagyományos múzeumi
tárlatvezetések mellett elsősorban társművészeti – zenei, irodalmi,
színházi, mozgásművészeti – események, rendezvények. Ilyen programok voltak többek között a Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak
koncertjei, a „Péntek esték a Rákóczi udvarban” tehetséggondozásra is figyelő nyári eseményei, a Petró-házban működő Miskolci
Képes Műhely irodalmi-képzőművészeti rendezvényei. Új színfoltot
jelentettek és egyben az intézménynek a „művészetek háza” iránti
elkötelezettségét is jelezte, hogy 1997 végétől otthont adott a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének hallgatóiból
alakult Kamarazenekarnak, amely felvette a Miskolci Galéria nevét
és a tehetséges fiatal zenészekből álló Click jazz-rock Együttesnek.
A mindkettővel kötött együttműködési megállapodás nyomán rend-

szeres és eredményes lehetőség nyílt a komolyzene és az igényes
könnyűzene népszerűsítésére. A közművelődési, művészeti rendezvények legfontosabb helyszíne a Rákóczi-ház (annak kiállítótermei,
a Dőry-pince művészklub, nyáron a Rákóczi-ház udvara). A Rákócziházban zenei programok (Operafesztivál programjai, Hassler Énekegyüttes és barátai), irodalmi rendezvények (Új holnap kötetbemutatók26, kamaraszínházi előadások), kamarakoncertek, egyéb kötetbemutatók és közművelődési programok várták a közönséget. A Dőrypince többek között rendszeres lehetőséget biztosított nagy sikerű
közéleti bemutatkozásokra (Disputa estek) és fiatal irodalmároknak
és érdeklődőknek a találkozásra (JAK – József Attila Kör).27
A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum a város meghatározó
közgyűjteményi-, közművelődési-, művészeti intézményévé vált.28
Ezt az átalakulást ugyanúgy késztette a város gazdag képzőművészeti
hagyománya, mint a város mindenkori vezetésének és az itt élő szakembereknek az értékek iránti fogékonysága és kitartó építő munkája.
Az intézmény adottságaival alkalmas lett arra, hogy a saját identitását
kereső város polgárainak egyik biztos pontja legyen a valós értékekben való eligazodásban és azok megőrzésében. Lehetőséget adjon
a szellemi építkezéshez, a művészeteknek az emberi lelkiismeretre
építő erejével megnyugvást adjon az idelátogatóknak és kiállításaival,
rendezvényeivel az egymásra figyelés késztetésén és a tanító kikapcsolódáson túl figyelmeztessen a már új évezred új kihívásaira.29
Dobrik István
[Jegyetek]
1.

2.

A kiállításon Balogh András, Bartha László, Barzó Endre, Bánovszky Miklós,
Benedek Jenő, Bényi László, Bod László, Breznay József, Benkhard Ágost,
Burghardt Rezső, Dudás Jenő, Elekfy Jenő, Emőd Aurél, Fónyi Géza, Istokovits
Kálmán, Iván Szilárd, Lorberer Anna, Miháltz Pál, D.Nagy Edith, Oelmacher
Anna, Ősz Dénes, Pirk János, Réti István, Rozgonyi László, Szabados Jenő, Szabó
Vladimír, Szalatnyai József, Szalay Lajos, Szentiványi Lajos, Szilvássyné Simon
Margit, Szin György mellett a miskolci művészek is szerepelnek: Csabai Kálmán,
Döbröczöni Kálmán, Imreh Zsigmond, Meilinger Dezső. A tárlaton Pátzay Pál
Lyka Károlyról készült szoborművét is kiállították.
A bevezető a szerző eddigi írásait felhasználva készült: Miskolci képzőművészet
a 20. század második felében. / = Miskolc a Millecentenárium évében. Megyei
Levéltár 1996. / Számvetés. A Miskolci Galéria /= Magyar Múzeumok 1998/2
Nyár 33-37 p.

3.

1967. Miskolci Kiállítási Csarnok a Miskolci Szimfonikusokkal együtt „társbérletben”. A költségvetésen belül egy üres álláshelyen Dusza Árpádnét alkalmazzák az
új feladatok ellátására „gondnok-fűtő”beosztásban 1967. december 31-ig.
4. 1968. január 1-től: a Miskolci Galéria önálló költségvetési intézmény. Vezetője
ekkor már művészeti főelőadó besorolásban Dusza Árpádné. Gazdasági előadó
másodállásban Dogi Györgyné, Edit a Miskolci Nemzeti Színház gazdasági előadója. 1968. 06. 01.-től már új szervezeti változás nyomán az intézmény neve
Diósgyőri Vármúzeum-Miskolci Galéria és igazgatójának Czeglédi Ilonát nevezik
ki (1973. december 31-ig marad pozíciójában).
5. 1970. A bővülés után ismét új intézménynév: Diósgyőri Vármúzeum–Miskolci
Galéria–Miskolci Képtár. Igazgató: Czeglédi Ilona, aki 1972-ben aspirantúrára
megy, helyette a megbízott igazgató Dusza Árpádné 1973. december 31-ig.
6. 1974. január 1-től a Diósgyőri Vármúzeum, Miskolci Képtár átkerül a B.-A.-Z.
Megyei Múzeumi Igazgatósághoz, amely az 1963. év 9. sz. Múzeumi törvény
alapján jött létre.
7. Az 1974-ben a Megyei Múzeumigazgatósághoz került, a város által vásárolt és
nyilvántartásba vett műtárgyak (vásárlások, Petró-gyűjtemény) az Önkormányzati törvény alapján 1990–91-ben jogilag papíron visszaadásra kerültek a város
tulajdonába, a kezelői jog megadása mellett azonban változatlan helyükön maradtak a Herman Ottó Múzeumban. 1974. január 1-től a Miskolci Galéria városi
intézmény marad. 1974. 01. 01.-től az igazgató: Dusza Árpádné.
8. Az 1949-ben alapított magyar Képzőművészek Szövetségének 1951-ben jött létre
a megyei munkacsoportja. Ennek első művészeti titkára Csabai Kálmán festőművész volt. Őt váltotta, majd követte Vati József (1954–1966-ig), Seres János
(1966–1973-ig), Mazsaroff Miklós (1973–1990-ig) és Szanyi Péter (1990–). Adminisztratív szervező titkára a szervezetnek először dr. Zsadányi Guidó (1925–
1965), a Herman Ottó Múzeum munkatársa, majd 1965-től hosszú éveken keresztül Siklósi László (…), a Miskolci Nemzeti Színház főtitkára volt. 1961-ben
alakultak meg az ország hat nagy tájegységének centrumaiban, így Miskolcon is
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye összevonásával) a Magyar
Képző- és Iparművészek Szövetségének Területi Szervezetei. 1980-ban már 18
szövetségi tag és 22 alaptag él Miskolcon. Irodája a Csabai Kapu 22. szám alatt
működött (1967–1970-ig a Miskolci Galériában). A területi szervezet volt kezdeményezője a Salgótarjáni Rajzbiennáléknak, valamint az 1968-ban induló Egri
Akvarell Biennáléknak is.
9. A klub célját és eszmei alapját az alapszabály a következő képen fogalmazta meg:
Az Észak-magyarországon területén és Miskolcon dolgozó művészek állandó
fóruma. A különböző művészeti ágak képviselőinak összejövetelei a művészek
ideológiai, szakmai, kulturális és tudományos tájékozódásait szolgálják szervezett
rendezvények és spontán foglalkozások formájában. Ezzel egyenrangúan a Klub
biztosítja a kulturált szabadidő töltését, a szórakozást, a pihenést… Az érintett és
az érdekelt művészeti ágak és csoportok: írók, építészek, fotó,- és filmművészek,
képző,- és iparművészek, régészek, színművészek, előadóművészek, újságírók,
zeneművészek. Ld.: A Miskolci Művészklub Alapszabálya. MGVMM Adattára
10. 1975. január 1-től a Kiállítási Intézmények (Műcsarnok) feladatköre módosul,
mely szerint ez időtől csak Budapesten rendez kiállításokat. A helyi Szövetség
egy Észak-magyarországi Kiállítási Intézmény létesítését szorgalmazza, ez a terv
azonban nem valósul meg. Helyette módosításra kerül a Miskolci Galéria mellett
más kiállításokkal foglalkozó intézmények feladatköre is.
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11. Ld. „Általuk híres e város…Miskolc” Végvári Lajos. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum. Koncepció: Bán András. Szerkesztette: Dobrik István, Kákóczki
András. Miskolc 2010.
12. Lebontásra kerül a művésztelep „felső” épülete és helyén 1975-ben felépülnek a
Derkovits utcai műtermes lakások (tervező: Plesz Antal). A nyolc új művésztelepi
lakást kapják sorrendben: Szanyi Péter–Varga Éva, Barczi Pál, Tóth Imre, Seres
János, Máger Ágnes–Végvári Lajos, Feledy Gyula, Csabai Kálmán, Lenkey Zoltán
– később Kalló László. A régi lakók, akik az „alsó” épületből felköltöztek: Csabai
Kálmán festőművész (első traktus), Seres János festőművész (középső traktus),
Lenkey Zoltán grafikusművész (középső traktus), Feledy Gyula grafikusművész
(hátsó traktus – Varga Éva mai műterme). Vati József (hátsó traktus–mai gondnoki lakás) már nem költözik az új helyre, Budapestre költözik. 1980-ban kerül
átadásra a Miskolci Galéria Alkotóháza (a régi művésztelep felújított és átalakított
„alsó” épülete) a Csabai kapu 22.
13. 1988. átadásra kerül a Feledy-ház, Deák tér 3. Feledy Gyula gyűjteményes állandó kiállítása. A műemlék jellegű épület felújítását a MISKOLCTERV tervezte,
építész: Szabó József. A kiállítás létrejöttében nagy szerepe volt Kovács László
akkori tanácselnöknek.
14. 1992. átadásra kerül a Petró-ház, Hunyadi. u. 12. Szalay Lajos, Kondor Béla és
a miskolci képzőművészek állandó kiállítása. A kiállítást Csoba Tamás Miskolc
polgármesterének jelenlétében Fekete György államtitkár nyitotta meg. A háznak
múzeumi célra történő hasznosításában Szanyi Péter szobrászművésznek, mint a
területi szervezet művészeti titkárának volt kezdeményező, segítő szerepe.
15. Ld.: „Általuk híres e város… Miskolc” Szalay Lajos Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum. Koncepció: Bán András. Szerkesztette: Dobrik István, Miskolc
2009.
16. Az ország legnagyobb múltra visszatekintő teátruma a Miskolci Nemzeti Színház,
amely az 1991–1996 között folyó színház rekonstrukció eredményként színházi
negyeddé bővült. Az elhunyt miskolci teátristák emlékhelye, a Színháztörténeti és Színészmúzeum a Déryné utcában kapott helyet, ott ahol 1823-tól 1843ig az első magyar nyelvű kőszínház állt. A miskolci színészmúzeum gondolata Gyarmathy Ferenc színművészben fogalmazódott meg, aki az 1980-as évek
közepétől gyűjtötte pályatársai relikviáit. A színművész és a köréje szerveződő
Színész Emlékház Egyesület kezdeményezésére született meg a Miskolci Galéria által működtetett intézmény, amely 1996. október 22-én nyitotta meg kapuit.
A leégett első kőszínház helyén emelt klasszicista épület felújítására és a múzeum kialakítására az Európa Tanács támogatásával került sor. A terveket Bodonyi
Csaba Ybl- és Széchenyi-díjas építész és az Interplan Kft. készítette, a kivitelezést
Simon Gábor beruházási főmérnök irányította. Az önkormányzati megbízott
Szilvássy Zsuzsa volt. A múzeum a miskolci színház múltját, művészeinek életpályáját dokumentálja és mutatja be a közönségnek. A gyűjtemény törzsanyagát mintegy ötven színművész személyes hagyatéka, illetve a XX. század második felének dokumentációja adja. A múzeum a Színész Emlékház Egyesület
otthonául is szolgált, s helyszíne volt a Miskolci Nemzeti Színház és a Színész
Emlékház Egyesület által közösen létrehozott Színházbarát Kör, „Színházbarátestek” programsorozatának: a társulat tagjaival és vendégművészeivel folytatott
beszélgetések, pódiumestek, színháztörténeti előadások, könyvbemutatók várták
az érdeklődőket.
17. Alapvetések a miskolci Herman Ottó Múzeum és Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum együttműködésére: „A két intézmény képzőművészeti gyűjteményei – a különböző tulajdonjogok ellenére – egymást kiegészítő, egymásra
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épülő, magyarországi viszonylatban különleges értékkel bíró korpuszt képeznek.
A történeti anyag (19–20. századforduló magyar festészete), a magyar sokszorosított grafika történetét napjainkig nyomon követő műtárgy együttese, a helyi
művészetet reprezentáló alkotások, a monografikus nagyobb gyűjteményi egységek (Szalay Lajos, Kondor Béla, Feledy Gyula, Domján József, Andrássy Kurta
János, Várady Sándor), a továbbfejleszthető kisebb monografikus kezdemények
(pl.: Kmetty János, Seres János, Kunt Ernő, Mazsaroff Miklós), mindenképpen
igénylik a velük való foglalkozás nagyobb szervezettségét. Ennek alapján, elsősorban és elsődleges hangsúllyal a muzeológiai szempontokat figyelembe véve,
kézenfekvőnek látszik azok egységes szakmai szempontok szerint történő kezelése. A múzeumi területen várható szerkezeti átalakulásokat is figyelembe véve,
példaértékűen azokat megelőzve, a két intézménynek a jövőben mindenképpen
átgondoltabbá, szervezettebbé, hatékonyabbá szükséges tenni az együttműködést, az együttgondolkodást az alábbi kiemelt területeken. A műtárgyak raktározása, kezelése; műtárgyvédelem, restaurálás; a műtárgyak nyilvántartása; a
gyűjtemények és segédgyűjtemények kutathatóvá tétele, tervszerű feldolgozása;
a gyűjteményfejlesztési koncepció kidolgozása; kutatási és publikációs terv elkészítése; tudományos műhelyekkel való együttműködés; kiállítási koncepciók
és tervek, a közművelődési munka összehangolása; a múzeumpedagógia műhely
erősítése. Építeni kell arra a lehetőségre, amely a kortársművészettel is foglakozó városi múzeum és a történeti anyagot gondozó megyei intézmény térben és
időben, izgalmas kontinuitásában rejlik. .Gondoskodni kell a két intézményben
dolgozó fiatal szakemberek továbbképzéséről, összehangolt foglalkoztatásáról,
publikációs lehetőségeiknek megteremtéséről. Érdemes ugyanezeket rávetíteni az
irodalomtörténet, a színháztörténet és a fotótörténet területére is, és a művészeti
muzeológiát egységben kezelve gondolkodni. A fenti szakmai érveken túl ezt a
részleteiben további átgondolásra érdemes együttműködést a gazdaságosság, takarékosság, hatékonyság egyre szigorúbban érvényesülő elve még indokoltabbá
teszi. „ Miskolc, 2006. december 12. Ld.: MGVM Adattár
18. A Miskolci Galéria múzeummá válásának évében, 1995-ben az intézmény gyűjteménye 365 db műtárgyból állt, amely 2009-ig 1864 darabbal gyarapodott.
19. 1993. 07. 01-től az intézmény élére Dobrik István művészettörténészt nevezi ki a
város közgyűlése. A gazdasági igazgató-helyettes Mihálszki Józsefné marad nyugdíjba vonulásáig (2005) akit Magyarné Nagy Klára követ. A színházi rekonstrukción belül, 1994-ben zárt be a Miskolci Galéria a Déryné utcán (az épületben újra
a Kamaraszínház kerül kialakításra). 1995-ben az intézmény múzeumi besorolást
kap: Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum néven. 1996-ban kerül átadásra
kiváltó beruházásként a Rákóczi-ház új épületszárnya, Rákóczi utca 2. (tervező:
Viszlai József, beruházási főmérnök: Simon Gábor, önkormányzati megbízott:
Szilvássy Zsuzsa). A kivitelezésnél az intézmény részéről az igazgató mellett
komoly konzultatív szerepet vállalt Koncz Károly műszaki vezető-gondnok, fő
tanácsos.
20. Nemzetközi kiállításait az intézménynek az első két évtizedben elsősorban a
Területi Szövetség testvérvárosi kapcsolatai irányították (Kassa, Katowice, Vologda). Később ez bővült finnországi (Tampere), olaszországi (Riva del Garda),
németországi (Aschaffenburg) barátságokkal is. Az utóbbi évtizedben további jó
kapcsolat alakult ki a kassai Löffler Béla Múzeummal, a besztercebányai Városi Galériával, a szabadkai Likovni Susrettel (Képzőművészeti Találkozó) intézménnyel, az újvidéki Zlatno Oko Centar za Vizuelnu Culturu –val, a kolozsvári
Universitate de Artă şi Design-nal, a nagyváradi Tării Crişurior Múzeummal és a
katowicei BWA Galériával, a kassai Műszaki Egyetem Képzőművészeti Karával.

21. Az Alkotóház munkáját irányító munkatársak voltak: Bogár Edit 1983–1995ig, Szoboszlai Lilla 1996–2006-ig, Varsányi Emília 2006–2009-ig. Az alkotóházi
programok szervezésében 2000-től folyamatosan rész vett Madarász Györgyi.
22. Meilinger Dezső festőművész és Nyitray Dániel szobrászművész a múlt század
elején indított szabadiskolájának nyomdokain haladva született újjá a művésztelepen működő Alkotóházban a Képzőművészeti Szabadiskola. A kéthetes kurzust
középiskolás fiatalok számára hirdette meg a galéria. A program középpontjában az alkotóház technikai lehetőségét maximálisan kihasználva a sokszorosító
grafikai technikák álltak - többek között a rézkarc, a linómetszés, a kőlitográfia
műhelytitkait ismerhették meg a résztvevők. Meghatározóak voltak az elméleti
előadások, beszélgetések is, hiszen a technikán túl az önmagukat kereső fiatalok
számára is a legfontosabb a személyiség alakítása, a pályaorientáció, a sokrétű
iránymutatás. Ezért is meghatározó szempont volt, hogy alkotóként, pedagógusként is nyitott, érzékeny művészek vezessék a tábort. A tábor művészeti vezető
voltak többek között: Kőnig Frigyes, Eszik Alajos, Kovács Tamás, Csordás Zoltán, Szarvas Ildikó, Lévai Ádám, Gyenis Tibor, Orosz Csaba grafikusművészek.
23. Túlsó pART, Túlsó p’art (Budapest, 1992) A MAMÜés a Vajda Lajos Stúdió
szellemiségéhez is közelálló csoportot Borgó György Csaba, Uta Heinecke, Erőss
István, Rohonczi István, Tasnádi József, Maczkó Zsolt, Keserue Zsolt és Sándor
János hozta létre Miskolcon. Alkotóira a természeti népek rítusai, a népi kultúra
és az ezoterika is hatott. A névadó kifejezés a mesék, a mágia és a miszticizmus
világát idézi. Csoportos kiállításaikon szuverén világképek elemeiként jelennek
meg festményeik és szobraik. Közös műveik többnyire rituális ráolvasásokból,
mágikus cselekményekből álló performance-ok, amelyek a valóságon túli valóság
felé irányulnak. A csoport művésztelepeire, szimpozionaira tizenöt ország ötvennél több művészét hívta meg (Miskolc 1997, Szárhegy [RO]).
24. A meghívásos tematikus sorozat képzőművész kurátora Szabics Ágnes képzőművész. A szabadiskola mintájára kezdte meg működését 2003-ban a B.-A.-Z.
megye Közoktatásáért Közalapítvány tehetséggondozó hálózatába beépülve a
,,Képzőművészeti Stúdiumok a Miskolci Galéria Alkotóházában” című tehetséggondozó műhely. Ez a kurzus az un. szorgalmi időben, hosszabb időszakot
felölelve ugyancsak a középiskolás fiatalokat várta. A grafikusművész tanárok
– Varsányi Emília, Titkó Ildikó és Horváth Kinga – gyakorlati foglalkozásai
mellett a Miskolci Egyetem tanárai tartottak itt előadásokat. Otthonra talált az
intézményben a rajztanárokból, képzőművészekből szerveződött Vizuális Nevelési Munkacsoport is. Pedagógiai programjuk középpontjában a vizuális tehetség
felismerése, gondozása áll, s több éve dolgozzák fel a régió nemzeti, etnikai kisebbségeinek szellemi és tárgyi örökségét is. A galéria 2003-ban kötött együttműködési megállapodást a Rézművesné Nagy Ildikó rajztanár, szaktanácsadó
vezette csoporttal. Befogadó intézményként segítette a csoport pályázatainak
lebonyolítását, helyet adott szakmai rendezvényeiknek. Az intézmény közreműködésével született meg 2005-ben a galéria honlapjáról elérhető Vizuális Nevelés
Adattár, amely a B.-A.-Z. megyei tehetséggondozás eredményeit dokumentálta
tanulmányok, tanulói életutakat összefogó adatbázis, a tanulók képzőművészeti
munkái révén. 2005-től a régió nemzetiségi kisebbségeinek kultúráját bemutató
CD-ROM elkészítésében is közreműködött az intézmény. A munkacsoport kutatási eredményeit tartalmazó CD-ROM felhasználásával készült oktatási segédlet
ugyancsak mindenki számára elérhető volt a Miskolci Galéria honlapján.
25. A Magyar Iparművészeti Egyetemen múzeumpedagógiai szakos, szakmai gyakorlatukat a galériában végző pedagógusok Dobrik István kezdeményezésére hozták
létre a csoportot, amely számos programot indított el. Alapító tagjai Éliás István,

Nyitrai Viktória, Szabó László, dr. Zelenák Gellértné voltak. A város múzeumait
összefogó vetélkedőket szerveztek, a múzeumpedagógiai CD-ROM-okat készítettek. Az alapítók közül Éliás István vállalta a továbbiakban a munka és a szervezés jelentős, érdemi részét. Hozzá társult segítőtársként Tuczai Rita kulturális
antropológus. Legfontosabb tevékenységük a galéria múzeumpedagógiai foglalkozásainak szervezése volt. Kéthetente szombat délelőttönként egy-egy aktuális
kiállításhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetés és kézműves foglalkozás várta
az óvodás és általános iskoláskorú gyerekeket és szüleiket. A családi délelőttökön
a kicsik készítettek elektrografikát, türelemüveget, fotomontázst, repülő szerkezetet, linóleummetszetet. Az időszakos tárlatok megtekintése mellett időről-időre
ellátogattak a galéria állandó kiállításaira is, Szalay Lajos, Feledy Gyula munkásságával éppúgy megismerkedtek, mint a galéria színháztörténeti gyűjteményével
a Színháztörténeti és Színészmúzeumban. Az alkalmi vendégek mellett kialakult
egy kb. harmincfős gyerekközönség, akik minden második szombat délelőttjüket
a galériában töltötték, s elmondhatták, hogy az utóbbi évek szinte mindegyik kiállítását látták (s a szó legnemesebb értelmében végigjátszották) – otthon vannak
a galériában.
26. A város irodalmi életének is centruma lett a galéria – s nemcsak alkalmi könyvbemutatók, író-olvasó találkozók helyszíneként: 1999-ben ugyanis nehéz helyzetbe
került a régió kulturális folyóirata, az Új Holnap, s a Miskolci Galéria és a Szépmesterségek Alapítvány vállalta a lap gondozását. A folyóirat szerkesztőinek fontos törekvése volt, hogy a lap félévszázados hagyományainak megfelelően olyan
sokoldalú kulturális lapot jelentessenek meg, amely nem csupán a művészetekre
fókuszál, de a kultúra fogalmának minél szélesebb értelmezésével a régiót, a várost formáló aktuális jelenségek, társadalmi kérdések körbejárására is vállalkozik.
Mindegyik szám megjelenését bemutató is követte, s a felolvasásokkal, zenével,
beszélgetésekkel fűszerezett estek a város közéletének egyik fontos fórumává
nőtték ki magukat.
27. A Disputa esteket Papp Ferenc népművelő, az irodalmi rendezvényeket Kupcsik
Lidi költő szervezte.
28. A Galéria 1995-től szervezte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő kisgalériák és kiállítóhelyek vezetőinek, szakembereinek tanácskozásait, továbbképzéseit Miskolcon és a megye városaiban. Ez Sárospataktól Mezőkövesdig több
mint húsz kiállítóhelyet jelentett. A Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet a Miskolci Galériát az amatőr művészeteket támogató és segítő munkájában,
mint a vizuális művészetek bázishelyét jelölte meg és kérte fel erre a feladatra.
Mind a tágabb értelemben felfogott regionális igények, mind a lassan változó
kiállítás látogatói, illetve művészetet befogadó réteg igényeinek hatékony kiszolgálása szükségessé tette a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum komplex,
multimédiás publikációs tevékenységének erősítését. Támogatók segítségével
1996-ban INTERNET Galéria nyílt, ahol 12 gépen teljes körű internet szolgáltatást nyújtott. Az Internet Galéria mellett a Megyei Területfejlesztési Tanács
támogatásával a megyei integrált információs rendszeren belül bekapcsolódott
egy megyei kulturális információs rendszernek (MKIR) a kialakításába. 2005-től
a galéria a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Közoktatásért Közalapítvány vizuális
nevelési módszertani bázisintézménye volt, 2006-tól pedig múzeumpedagógiai
bázisintézmény is: biztosította a közművelődés és az oktatás különböző területein működő szakemberek közötti együttműködést, a hatékonyabb kommunikáció létrejöttét a különböző területeken illetve oktatási intézményekben dolgozó
szakemberek között. Ennek jegyében a szakmai tanácskozások előadói között
szerepelt egyetemi oktató, tehetséggondozásban részt vevő pedagógus, illetve

13

közgyűjteményben dolgozó művészettörténész-muzeológus, s ugyanazt a témát
más-más aspektusból járta körül egy-egy rendezvény. Az együttműködés, az egymásra figyelés jegyében nem csupán a galéria tehetséggondozói munkájáról esett
szó, de a konferenciánkon, s külön kiállítás révén lehetőséget kaptak a bemutatkozására más tehetséggondozó műhelyek is. A régió pedagógusai, közművelődési dolgozói, egyetemistái szakmai programokon, továbbképzéseken a vizuális
nevelés aktuális kérdéseiről, az iskolán kívüli tehetséggondozás lehetőségeiről, új
szakmai módszerek alkalmazásainak tereiről kaphattak szakmai mélységű tájékoztatót.
29. 2008. január 1-től Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum igazgatói posztjára Bán András Phd.
műkritikust nevezte ki.
Az intézménynek a jelenleg is érvényben lévő alapító okirata:
Alapító okirat
Az intézmény neve:
Az intézmény székhelye:

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.

Az intézmény telephelyei:
Rákóczi-ház 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2.
Feledy-ház 3525 Miskolc, Deák tér 3.
Petró-ház 3525 Miskolc, Hunyadi u. 12.
Színháztörténeti és Színészmúzeum 3525 Miskolc, Déryné u. 3.
Alkotóház 3529 Miskolc, Csabai kapu 22.
Az intézményalapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város (mint jogutód)
Az alapítás éve: 1967.
Az intézmény felügyeleti szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR szám): 473479
Alaptevékenységi szakágazat 910200 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség
védelme
Szakfeladat szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése
Szakfeladat
száma

Szakfeladat
megnevezése

75192-2
92321-5
92601-8

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Múzeumi tevékenység
Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

Alaptevékenység
A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum elsődleges feladata a Miskolc város
által rábízott műalkotások, gyűjtemények gondozása, őrzése, védelme, tudományos
nyilvántartása és feldolgozása; az Észak-magyarországi régióban és Miskolcon szerveződő művészeti élet segítése; időszakos és állandó kiállítások rendezése, kiadványok
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megjelentetése; városi művészeti internetes oldal működtetése; a Színháztörténeti és
Színészmúzeum szakmai működtetése és a város színháztörténeti gyűjteményének
gondozása.
9102 Múzeumi tevékenység
Alaptevékenységet kiegészítő tevékenység
A Miskolci Galéria közművelődési színtér. Művészetpártoló és tehetséggondozó tevékenysége: Miskolci Galéria Baráti Köre, Nagy Kunszt Kortárs
Képzőművészeti Tanulmányi Múzeum, M.ICA – Miskolci Kortárs Művészeti Intézet működtetése által.
Helyi vizuális kultúra kutatása, archiválása, bemutatása.
Film, videó, DVD (könyv, eseti kiadvány, katalógus, brossúra) készítése, szerkesztése és terjesztése.
A Miskolci Galéria együttműködik hazai és nemzetközi társintézményekkel,
az MTA Miskolci Akadémiai Bizottságával, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiával, a Miskolci Egyetemmel, a miskolci Herman Ottó Múzeummal, a Magyar Nemzeti Galériával és más szakmai szervezetekkel.
A Miskolci Galéria felnőttképzési hely.
5811 Kiadói tevékenység: könyvkiadás
5819 Kiadói tevékenység: katalógus, brossúra
6312 Világháló-portál szolgáltatás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (közművelődési tevékenység)
Kisegítő tevékenységek
4761 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4778 Kiadványok, műtárgyak és műtárgy másolatok értékesítése
5520 Szálláshelyek esetei hasznosítása
5814 A MŰÚT c. művészeti lap kiadásának segítése
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 Filmvetítés
6820 Termek, helyiségek bérbeadása
7420 Fényképészet
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8552 Kulturális képzés
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8542 Felsőfokú oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
Az intézmény kiegészítő tevékenysége az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
Az intézmény gazdasági jogállása: Önálló gazdálkodási tevékenységet folytató helyi
önkormányzati költségvetési intézmény.
Az intézmény vezetője: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által nyilvános pályázat útján határozott időre megbízott igazgató.

A feladatellátást szolgáló vagyon (2007. évi mérleg adatai szerint):
– Miskolci Galéria – Rákóczi-ház
3530 Miskolc, Rákóczi u.2.
Terület: 1126 m2
Vagyoni értéke: bruttó:
nettó:
– Miskolci Galéria – Petró ház
3525 Miskolc, Hunyadi u. 12.
Hrsz: 15
Vagyon értéke: bruttó:
nettó:

102.738 eFt
77.100 eFt

37.915 eFt
27.465 eFt

– Miskolci Galéria – Feledy-ház
3525 Miskolc, Deák tér 3.		
Hrsz: 2630
Terület: 774 m2
Vagyon értéke: bruttó:
2.724 eFt
nettó:
1.879 eFt
– Miskolci Galéria Alkotóháza
3529 Miskolc, Csabai kapu 22.
Hrsz: 8247/1
Terület: 2162 m2
Vagyon értéke: bruttó:
nettó:
– Színháztörténeti és Színészmúzeum
3525 Miskolc, Déryné u.3.
A Miskolci Nemzeti Színház kezelésében
A vagyon feletti rendelkező: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

[A kötetben előforduló rövidítések]
fm.
ftm.
grm.
ig.
ipm.
k.gr.
km.
mk.
szm.
tm.

festőművész
fotóművész
grafikusművész
igazgató
iparművész
kiállításrendező, grafikus
képzőművész
műkritikus
szobrászművész
textilművész

B.-A.-Z.
KVAT
MAB
ME

Borsod-Abaúj-Zemplén
Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
Miskolci Akadémiai Bizottság
Miskolci Egyetem

19.418 eFt
13.516 eFt

mj.
Megyei jogú
MMJV PH Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
MTA
Magyar Tudományos Akadémia
MÜPI
Művészeti és Propaganda Iroda
NEFM
Nemzeti Erőforrás Minisztréium
PB
Pártbizottság
SZIMA
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
SZIMA MTCS Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci
Területi Csoportja
SZMT
Szakszervezetek Megyei Tanácsa
TIB
Történelmi Igazságtétel Bizottság
VB.
Végrehajtó Bizottság

[Ajánlott irodalom]
Bán András–Dobrik István: World treasure. Gallery Miskolc. Graphic Arts the
Gallery of Miskolc: an historical perspective Grapheion, 1/99. Prága
1999. 10–15 p.
Bozsik István: Miskolc képzőművészete, Ezredvég XV. Évfolyam 8–9.sz., 2005.
Dobrik István: Miskolc képzőművészete. Miskolc története V/2. 1918–1949-ig.
Szerk.: Dobrossy István és Veres László Miskolc 2007. 457–473 p.
Dobrik István: Miskolci képzőművészet a 20 század második felében. /=Miskolc a
Millecentenárium évében. Megyei Levéltár 1996.
Dobrik István: Számvetés. A Miskolci Galéria /= Magyar Múzeumok 1998/2 Nyár
33–37p.
Szoboszlai Lilla: „ Az út röges és verejtékes” A miskolci Alkotóház története az alapítástól a válságokon keresztül a mai lehetőségekig
Új Holnap 50. évfolyam (új folyam) 2005/4
Zsadányi Guidó: A megye képzőművészetének helyzete, képtárai és képzőművészeti
irodalma. HOM Közlemények 5. (1963)
Film:
Miskolci Galéria
Felelős szerkesztő: Dr. Dobrik István.
Forgatókönyv: Mikita Gábor
Lektor: Filip Gabriella
Narrátor: Homonnai István
Fotó: Dobrik Rezső
Zene: Bajtala Emese (hárfa)
Rendező-operatőr: Fésűs László
© Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, 2007.
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