A Miskolci Galéria Intézményei

Miskolci Galéria

Miskolc, Déryné utca 5.
[1967–1994]
A 19. század elején az épület elődjét Melczer-kúriának nevezték.
A névadó Melczer Gyula (1832?–1904), akinek élete és munkássága egyformán kapcsolódott Miskolchoz és a megye közigazgatási életéhez. Kúriája déli kapubejárójához, illetve főfalához
csatlakoztatva építették 1929-ben a Gazdakört, amelynek reprezentatív szállodai funkciót is szántak. A Gazdakör számos jeles
előadót hívott meg rendezvényeire. A maga korában „művelődési ház” volt, könyvtárral, biliárdteremmel, tárgyalókkal, s
a nagyteremben rendszeres előadóestékkel, felolvasó ülésekkel,
szakmai programokkal. A zsidótörvények (1938–1939–1941)
életbelépése során, 1942-ben zár alá vették az épületet. 1942–49
között ideiglenesen használták vagy üresen állt, államosítására
ezt követően került sor.
1948–52 között a városi könyvtár első korszaka is ehhez az
épülethez kötődik. 1960–1994-ig déli szárnyában működött a
városi könyvtár úgy, mint belvárosi könyvtár. 1964-ben nevesítették, ekkortól lett Szabó Lőrinc Könyvtár a neve.
A Miskolci Galéria 1968–1995-ig működött ebben az épületben,
a kezdeti években együtt a Miskolci Szimfonikus Zenekarral.
Kiállításaival, rendezvényeivel, művészklubjával negyed századon át ez volt a miskolci képzőművészet központja, itt kapott
helyet a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
Észak-Magyarországi Területi Szervezete.
Az 1990-es évek elején a nagy színházi rekonstrukción belül
az épületet Kamaraszínházzá alakították így 1996 nyarán a
Miskolci Galéria új központja az ekkor még felújítás alatt álló
Rákóczi-ház lett.
* Az intézményi leírásoknál Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben
című könyvsorozatát használtuk.
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Miskolci Képtár

egy szikszói görög kereskedőnek adta el. A 19. században a ház
és telke kincstári tulajdonba került. A házat lebontották, s helyére
1927-ben felépítették az egyemeletes római katolikus elemi iskolát.
Homlokzati megjelenése és belső téralakítása, azóta sem változott.
Az iskolák államosításakor ebben az épületben a VIII. számú iskola működött az 1960-as évekig. Ekkor a Miskolci Képtár kapott
itt helyet. 1974-ben a Herman Ottó Múzeum magába olvasztotta a
diósgyőri vármúzeum régészeti anyagát és a Miskolci Képtárat is.
Borsod-Miskolci Múzeum lett az új intézmény neve, amely valójában
a múzeum egy osztálya volt. Itt kapott helyet ekkor egy ideig Kondor
Béla emlékkiállítása, majd számos kiállítás után ideköltözött a múzeum
ásványtára.

Miskolc, Kossuth u. 13.
[1970–1974]
A 13. számmal jelölt ház telkén a 18. század elején, közepén Barkassy
András miskolci főbíró kúriája állt. Hivatalának megszűnése után házát

1. A Miskolci Képtár épülete
2. Végvári Lajos mt., Vargáné Zalán Irén országgyűlési képviselő,
Szabadfalvi József megyei múzeumigazgató 1974 k.
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Miskolci Galéria
Városi Művészeti Múzeum
Rákóczi-ház

Miskolc, Rákóczi u. 2.
[1996]

Az épület Miskolc egyik legrégibb emeletes kőháza, többszöri pusztulás, többféle tulajdonlás és hasznosítás után mai külső megjelenését 1996-ban nyerte el. Dőry-kúriának építtetőjéről nevezik, s mert
II. Rákóczi Ferenc 1704-ben és 1706-ban ebben az épületben is
szállást foglalt, a 19. századtól a Rákóczi-ház is bekerült a köztudatba.
Az 1940-es évek végének, 1950-es évek elejének államosítási hulláma ezt – a már erőteljesen lepusztult – épületet sem kerülte el.
Emeleti részén lakások, a főutcai, földszinti traktusokban üzletek
működtek. A 20. század első éveiben megjelenő képeslapokon
még látható teljes utcafronti megjelenésében az épület. A 1991-ben
elfogadott városi rekonstrukciós beruházási programmal egy időben vetődött fel a Miskolci Galéria új helyének kijelölése, mely a
Rákóczi utca 2. szám lett. A Viszlai József által tervezett új Galéria
átadására a XVIII. Grafikai Biennále megnyitásával egy időben került sor, 1996. június 30-án. A műemléki főépületet 1998-ban adták
át úgy, hogy a főbejárat (dalmát kapu) egyik oldalán az intézmény
nevét feltüntető táblát, a másikon Rákóczi Ferenc bronz portréját
(Jószay Zsolt alkotása) helyezték el. A műemléki szárny tetőterében
került kialakításra a fiatalon elhunyt grafikusművészről elnevezett
Kondor Béla terem. 2000-ben megnyitották a ház építőjének nevét
idéző Dőry-pincét. A pince hangulatos ódon boltozatait miskolci
képzőművészek (Feledy Gyula, Pataki János, Borgó György Csaba,
Urbán Tibor) szekkói és a kortárs művészekről Feledy Gyula által készített keretezett arcképek, karikatúrák díszítik. Immár több
mint fél évtized után a Dőry-pince tölti be a régi Déryné utcai
Galéria ún. Művészklubjának szerepét.
1–2.

A Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
(Rákóczi-ház) Széchenyi utcai frontja és bejárata

3–4.

A galéria új kiállítási épületének belső terei

5.

Információs Iroda–Internet Galéria

6–9.

A galéria új kiállítási épületének belső terei

10–12. A műemléki szárny kiállító terei
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Miskolci Galéria
Városi Művészeti Múzeum
Rákóczi-ház – Kondor-terem
Miskolc, Rákóczi u. 2.
1.

Feljárat a műemléki szárny tetőterében
kialakított Kondor terembe

2–7. A Kondor terem és a Kondor Béla emlékkiállítás
8.

Emlékezés Kondor Béla sírjánál a Farkasréti temetőben:
Baranyai András grm., Dobrik István mt., ig., Pásztor Gábor,
Somorjai Kiss Tibor grm. 2006.

9.

Kondor Mária a művész sírjánál 2006.
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Miskolci Galéria
Városi Művészeti Múzeum
Rákóczi-ház – Dőry-pince
Miskolc, Rákóczi u. 2.
1.

A pince Urbán Tibor km. falfestményével díszített
középső traktusa

2.

Feledy Gyula grm. festés közben 2001.

3.

Borgó György Csaba fm. falfestménye alatt

4.

Részlet a falfestményből

5.

Pataki János fm. az első terem festése közben 2001.

6.

Borgó György Csaba kolozsvári művészekkel
az általa festett térben

7.

Varga Findzsa István
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Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Feledy-ház
Miskolc, Deák tér 3.
[1988]

Műemlék-védettségű épület. A görög kompánia telkén álló
klasszicista stílusjegyeket hordozó, a XIX. század végén
magtárból kialakított lakóház volt. Felújítását Miskolc város
vezetése a Kossuth-díjas grafikusművész, Feledy Gyula állandó kiállításának elhelyezésére a művész 60. születésnapjára
készíttette el 1988-ban. Azóta ad helyet a város tulajdonába került alkotások bemutatásának. Itt kerül kialakításra a
Múzsák Kertje, ahol a városban élt művészeknek állítanak
emléket.
1

1.

A Feledy-ház utcai frontja a Deák téren

2.

A ház belső, zárt udvara, a kert kapu mögött
a Múzsák Kertje

3.

A bejárati előtér
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4.

A belső kiállító tér

5.

Feledy Gyula grm. (1929–2010)

6–12. A belső kiállító- és közösségi terek
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Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Petró-ház
Miskolc, Hunyadi u. 12.
[1992]

1927-ben épült fel a régi ház helyén a ma látható, felújított egyemeletes épület. Miskolc 1943-ban megjelent telefonkönyve már
Petró Sándor (1907–1976) orvos-műgyűjtőt tünteti fel tulajdonosként. Petró és családja miskolci volt, így kötődése a városhoz
és a múzeumhoz élete végéig megmaradt. Páratlan magángyűjteménye halála után Miskolc város tulajdonába került, amelyet ma
a Herman Ottó Múzeum gondoz és mutat be kiállításokon.
1988-ban született meg az a városi határozat, amely szerint az
épület muzeális célokat kell, hogy szolgáljon. Ekkor döntöttek az
emeletráépítés és a tetőtér kialakítása mellett. A Miskolci Galéria
első kiállításait 1992-ben nyitották meg az épületben. Itt volt látható Kondor Béla emlékkiállítása és Szalay Lajos kiállítása, majd
emlékkiállítása is. 2000-ben a tetőtérben műtárgyraktárt, 2009ben az épület földszint utcai részében dokumentációs és szakkönyvtárat, majd Szalay Lajos emlékhelyet alakítottak ki.

1

1. A Petró-ház utcai frontja
2. Szalay Lajos fm. és felesége, Héring Júlia 2003 k.
3. A kiállítás fogadó tere
4. Szabadegyetem előadása 2008.
5–6. Az emeleti kiállítóterek – Szalay Lajos kiállítás
7. Földszinti kiállítótér 2000.
8. A bejárati zárt kiállítási folyosó
9. Szalay Lajos „Hungary 1956” domborműve,
amely a Miskolci Egyetemen került elhelyezésre 2009-ben
10. Szalay Lajos és leánya, Szalay Klára 2003 k.
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Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Színháztörténeti és Színészmúzeum
Miskolc, Déryné u. 3.
[1996]

Az épület 1823–1843 között a város és a mai Magyarország első
kőszínháza volt. A tűzvész pusztította épületet a mai utcavonalban
újjáépítették, s az a 19–20. században számos funkciót töltött be.
A tűzvész után kőszínház maradványaiból új épületet varázsoltak,
amely katonai szálláshely lett. A köztudatba ezért került „ezredesi
lak” elnevezéssel. Az épület a 19. század vége és a 20. század közepe között iskolai oktatási célokat szolgált. Működött falai között
női ipari iskola, tanoncképző intézet, szakmunkásképző intézet, s
pedagógus szakszervezet is. Az 1991–1992 közötti nagy rekonstrukció részeként ebben az egyemeletes épületben 1996-ban nyílt
meg a Színháztörténeti és Színészmúzeum.

1.

A Színészmúzeum utcai frontja a Déryné utcán

2.

A múzeum bejárata a színházigazgatók mellszobraival
és az ekhós szekérrel

3–4. Az alapító, Gyarmati Ferenc színművész a kiállított
tárgyak között
5.

1

3

Gyarmati Béla színháztörténész kiállítás megnyitója

6–7. Részletek az álladó kiállításból
8.

Agárdi Gábor színművészt köszönti kiállítása alkalmából
Dobrik István, Simon Gábor és Kulcsár Imre
színművész

9.

Színészlátogatók a kiállításon

10. Mikita Gábor színháztörténész rendezés közben
11. Részletek a kiállításból
12. Kerékgyártó László és Szvoboda István
13–14. Részletek a kiállításból
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Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
Alkotóház
Miskolc, Csabai kapu 22.
[1980]

A Miskolcon 1902-től működő zsidó jótékonysági egylet, a „Bikur
Cholin” a Csabai kapuban (az Erzsébet Kórházzal csaknem szemben, az avasi domboldalon), kialakított egy 16 ágyas új kórházat. Ez mindössze másfél évig működött, majd a Vízgyógyintézet
Szanatórium Rt. tulajdonába került. Az 1904-ben épült gyógyintézet
fontos volt a miskolci fürdőkultúra alakulásában, alakításában is. Az
első világháború után a gyógyintézet és szanatórium épülete1920–
21-ben a miskolci és a Miskolcra érkező képzőművészek fellegvára
lett. A két épületben alakult meg és kezdte el működését a Magyar
Képzőművészeti Főiskola Lyka Károly (1869–1965) és Réti István
(1872–1945) nevével fémjelzett reformjához kötődően a Miskolci
Művésztelep. A két világháború közötti időszak számos kiváló művésze dolgozott a telepen. Benkhardt Ágoston (1882–1961) vezette
a művésztelepet megalakulásától 1937-ig. Ekkor új vezetőt kapott a
Művésztelep Burghardt Rezső (1884–1963) személyében.
A második világháborút követően a művésztelep a Magyar Nép
köztársaság Művészeti Alapja kezelésébe került. Itt kapott lakást és
alkotási lehetőséget lakást az „alsó” épületben Csabai Kálmán, Seres
János, Feledy Gyula, Lenkey Zoltán, Vati József.
A felső épület alagsorában fedezte fel Feledy Gyula a Meilinger
Dezső által itt hagyott rézkarcnyomó prést, és itt került szerény
körülmények között kialakításra az a grafikai műhely, majd később
kollektív műterem ahová barátai meghívásával egyedülálló módon a
fővároson kívül lehetőség adódott a műfaj gyakorlására. A művésztelep megmaradt „alsó” Csabai kapu 22. számú épülete 1980-ban felújításra került. Műtermek és vendégszobák kerültek kialakításra és a
Miskolci Galéria Alkotóháza néven került az intézmény kezelésébe.

1–2. Az alkotóház utcai frontja a Csabai kapuban

8.

Díjátadás a záró kiállításon. Nagy Szilvia
művészeti szervező, Putz Lászlóné, Lévai
Ádám, Csordás Zoltán

3.

Grafikai műterem

4.

Csordás Zoltán grm. a szabadiskola tanítványainak körében 9.

5.

Műtermi munka a szabadiskolán

6.

Eszik Alajos grm. a grafikai műhelyben tanítványai körében 11. Csordás Zoltán litográf kővel

7.

Szoboszlai Lilla muzeológus, ig.azgató-helyettes
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Munka közben a grafikai műhelyben

10. Műtermi munka a szabadiskolán

12. Lévai Ádám grm.
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