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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A  Magyar  Nemzeti  Múzeum  3508/01086. számú  pályázati  azonosítóval  jelölt 
pályázata 300.000 forint támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiuma  döntése  alapján.  A  támogatásból  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  Vay  Ádám 
Muzeális  Gyűjteménye „Tudományos emlékülés és a Kuruc Vay Ádám Múzeum alapítója,  
Molnár Mátyás születésének 90. évfordulója alkalmából Vaján. Kapcsolódó rendezvényként  
Rákóczi vetélkedő” című programot valósította meg, a pályázatban leírtak szerint.

A tudományos emlékülésről készült ismertető elérhető az alábbi 
honlapcímen:  www.vajavar.hu     közérdekű információk/pályázatok

A tudományos emlékülés időpontja: 2013. szeptember 27. 

A tudományos emlékülés a pályázatban megjelölt időpontban, 2013. szeptember 27-én került 
lebonyolításra. Célként fogalmaztuk meg  pályázatunkban „A múzeumalapító, Molnár Mátyás 
munkásságán  keresztül  a  vidéki  múzeumhálózat  és  az  alkotóotthonok  kialakulásának 
történetét  az 1950-60-as években.” – Az „egyszemélyes  muzeális  intézmények szerepének 
bemutatását a magyar muzeológiában”.

Az  emlékülés  Nagy  Csaba  tárogatóművész  kamarakoncertjével  indult.  Ezt  követően  a 
hallgatóságot Tisza Sándor, Vaja polgármestere és Tamás Edit, a MNM Rákóczi Múzeuma 
igazgatója köszöntötte. Megnyitóbeszédet Kovács Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
közgyűlés alelnöke mondott. (Halasi Tibor, a MNV Zrt. elnök-igazgatója betegsége miatt nem 
tudott eljönni, egy héttel később személyes látogatást tett intézményünkben)

R.  Várkonyi  Ágnes  írását  Pregitzer  Fruzsina,  a  nyíregyházi  Móricz  Zsigmond  Színház 
színművésze  olvasta  fel.  A  professzor  asszony  értekezésében  Molnár  Mátyást,  a 
múzeumalapítót,  rejtőzködő  mecénásként  aposztrofálta.  Mint  írja,  egy  sivár  korban  tett 
nagyszerű  dolgokat  a  magyar  vidéki  Rákóczi-kutatás  elővitele  területén  elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. A két-három évente rendezett Rákóczi-kori konferenciákra nagy örömmel 
jöttek korszak kiváló kutatói pl.  Benda Kálmán, Benczédi László,  Esze Tamás,  Heckenast 
Gusztáv,  Hopp  Lajos,  Köpeczi  Béla,  Zachar  József.  Vaján  nemcsak  véleményeinket 
mondhattuk el egymás kutatásairól, hanem a konferenciák tanulmányokká érlelt előadásai az 
akkori  szűkös viszonyok  ellenére  megjelentek.  A Folia  Rákócziana  sorozatban napvilágot 
láttak  külön korabeli  írásokat  közlő  forráskötetek.  Létrehozta  a  kastély  déli  tornyában  az 
alkotóházat. Mindezekért is mondhatjuk Molnár Mátyást mecénásnak. 

Mezey  Katalin  Egy régi  Kísérletről  c.  írásában  a  múzeumalapító  szervezőkészségéről,  az 
irodalom iránt érzett szeretetét emelte ki. A KÍSÉRLET c. lap valóban kísérlet maradt. Az 
irodalmi írásokat tartalmazó kiadványnak csak a borítója készült el. A tartalmát bezúzták…

Mercs  István  Molnár  Mátyás  irodalomtörténeti  tevékenységét  elemezte,  kitérve  Móricz, 
Petőfi, Tompa Mihály Szabolcs-Szatmár megyei emlékeinek gyűjtésére. 

http://www.vajavar.hu/


Dr. Németh Péter az országban kialakult megyei múzeumi hálózat szerepéről, fontosságáról 
szólt.  Részletesen  bemutatta  megyénkben  a  folyamat  létrejöttét,  kiemelve,  Csiszár  Árpád, 
Farkas József, Szalontai Barnabás és Molnár Mátyás múzeumalapítók áldozatos munkáját. 

Bene János előadásában lámpásként mutatta be a vajai múzeumalapítót. A fentiek értelmében 
ez teljes mértékben érthető.

Rakó  József,  a  hagyományőrző  munkásságát  helyezte  előtérbe,  kiemelve  a  gyerekekhez 
fűződő kapcsolatát. 

Lakatosné Síra Magdolna Molnár Mátyásnak Túristvándiban, az 1950-es években betöltött 
szerepéről  szólt.  Kifejezte  a  település  köszönetét  Molnár  Mátyás  tevékenysége  iránt. 
Elmondta, örömmel választotta az iskola 2002-ben az Ő nevét névadóul. 

Felhősné  Csiszár  Sarolta  gyermekkori  emlékeivel  kezdte  előadását,  hisz  édesapja  Csiszár 
Árpád, a vásárosnaményi Beregi Múzeum alapítója volt. 

Lackfi János egy verset küldött el, melyet szintén Pregitzer Fruzsina színművésznő olvasott 
fel. Címe: AZ EMLÉKET KASTÉLYA 

Molnár Mátyásra gondolva

Az emlékülés végén Molnár Sándor prof. Dr. Kovács Árpád köszöntőleveléből idézett.  „A 
múzeum  alapításával,  a  Rákóczi-kori  tudományos  kutatások  szervezésével,  a  Folia 
Rákócziana sorozat elindításával, az egyedülálló szoborgaléria kialakításával hozzájárult az 
egyetemes magyar kultúra megőrzéséhez, gazdagításához. – Megalapozta a feltételeket ahhoz, 
hogy immár a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményévé vált Muzeális Gyűjtemény tovább 
folytathassa eredményes tevékenységét”. 

Az emlékülés anyagát a Vay Ádám Múzeum Baráti Köre – a hagyományoknak megfelelően – 
megjelenteti 2014. októberére az intézmény alapításának 50. évfordulója tiszteletére. 

A tudományos emlékülést megelőzően szeptember 26-án este a helyi Református templomban 
Demen Szabolcs, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközösség orgonistája adott koncertet, Ezt 
követően Erdélyi János és Zsigmond Dezső által 1984-ben készült „Fordulj kedves lovam” c. 
tévéfilm  bemutatásra.  A két  eseményen  mintegy  120-an  vettünk  részt.  –  Az emlékülésen 
közel 60 érdeklődő volt. 

Pályázatunkhoz  kapcsolódott  egy  múzeumtörténeti  -  történelmi  vetélkedő  meghirdetése 
megyénk  általános  iskolái  részére.  Felhívásunkra  24  csapat  jelentkezett.  A  kiírásnak 
megfelelően két fordulós lett a verseny. Az első forduló írásban már lezajlott, s a napokban 
tájékoztatjuk a csapatokat az eredményről. A döntőre 2013. december 10-én 10 órától kerül 
sor, melyre 15 csapat jutott be. 

Vaja, 2013. november 21.

    Molnár Sándor
mb. gyűjteményvezető
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című konferencia fotódokumentációja

A Magyar Nemzeti Múzeum képviseletében Tamás 
Edit üdvözölte az érdeklődőket

Németh Péter előadása

Az emlékülés résztvevői Molnár Mátyás emlékfájánál  
tiszteletüket fejezték ki, a múzeumalapító iránt

A hallgatóság
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Sajtóanyag

http://www.vajavar.hu/index.php/hu/programok/konferenciak
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