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A Városligetben megvalósí-
tandó öt múzeumi épületre 2014
februárjában írtak ki építésze-
ti tervpályázatot. December-
ben arról tudósítottak, hogy a
Néprajzi Múzeumot francia,
a Magyar Zene Házát japán,
a Magyar Építészeti Múzeu-
mot és a Fotómúzeumot ma-
gyar építészek tervezhetik. Ki
döntött úgy, hogy mégsem a
nyertes francia terv alapján
épül föl a Néprajzi Múzeum,
hanem meghívásos tervpályá-
zatot írnak ki?

– A tavaly kiírt és nyílt pá-
lyázat gyôztese egy francia
cég volt. A pályázat speciális
jellemzôjére a cég érdemben
jól reagált: a Dózsa György
út és az Ajtósi Dürer sor sar-
kára tervezte az épületet, ami
az elhelyezést kihasználva –
kis túlzással – L alakú lett
volna. Arra is ügyeltek, hogy
ne sérüljön a közelben lévô
platánfákkal tarkított gyö-
nyörû park. Közben megvál-
tozott a Liget-projekt kon-
cepciója, és kikerültek belô-

le egyes korábban oda terve-
zett múzeumok. Ezért már
„múzeumligetrôl” nem is cél-
szerû beszélni – viszont a pro-
jektbe plusz elemek kerül-
tek. Ilyen például a cirkusz,
amelynek az elhelyezését még
pontosítani kell, és az éppen
az említett sarkon eredetileg
állt színház visszaépítése. Így
nyilvánvaló, hogy a Népraj-
zi Múzeumnak új helyet kel-
lett keresni. Ezt meg is talál-
ták az Ötvenhatosok terén,
így nem ott lesz a jövôben az
eredetileg az emlékmû mel-
lé tervezett Fotómúzeum és
az Építészeti Múzeum. Az L
alakú épület-terve így dugá-
ba dôlt, mert hosszanti épü-
lettervezést kell biztosítani.
A meghívásos pályázatra azért
került sor – okulva az Új Nem-
zeti Galéria megismételt ver-
senyébôl –, mert az sokkal
gyorsabb. A meghívásos pá-
lyázaton magyar és nemzet-
közi résztvevôk együttesen
vesznek részt.

Az új tervpályázat kiírásá-
val mennyire módosult a költö-
zésük az eredeti elképzelések-
hez képest?

– A megvalósítás realitását
segíti, hogy a céldátum 2018-
ról 2019-re módosult. Nem
lesz nagy késés az eredeti el-
képzelésekhez képest, körül-
belül háromnegyed évet je-
lent a módosított határidô.
Számunkra ez a vázolt üte-
mezés megnyugtató és vál-

lalható is, ha a kiállítás-terve-
zéseket és az intézményi köl-
tözést vesszük figyelembe. Te-
hát az átadásra a Liget-projekt
második ütemében kerül sor.

Változtattak-e az új épület
koncepcióján?

– Az az idô, ami a tavaly
bejelentett gyôztes francia
terv és a változást bejelentô
kormánydöntés között eltelt,
elegendô volt a koncepció
pontosítására. Változatlanok
maradtak az alapterületi igé-
nyek például a múzeumpe-
dagógiai foglalkoztatókkal és
a kiállítóterekkel kapcsolat-
ban. De rájöttünk a francia
terv ismeretében, hogy job-
ban ki kell hangsúlyozni azt:
hogyan lehet az említett te-
reket a legjobban megköze-
líteni, mert nem szeretnénk,
ha a például diákcsoportok
és a tudományos konferen-
cia résztvevôi zavarnák egy-
mást. Tehát pontosítottuk a
tervet, de alapvetôen nem vál-
toztattunk rajta.

Ha egy család elköltözik egy
másik lakásba, akkor nagyon
ügyel a tárgyak biztonságos szál-
lítására. A múzeum esetében,
gondolom, ez kiemelten lényeges.

– Azért örülök ennek a kér-
désnek, mert általában a saj-
tó és a közvélemény a kiállí-
tásokkal azonosítja a múze-
umokat, holott bennük je-
lentôs kutatómunkát is vé-
geznek, és óriási értékeket
ôriznek. Közép-Európa leg-

nagyobb néprajzi szakkönyv-
tárát mûködtetjük, több mil-
lió oldalnyi archívumunk,
több százezres fotótárunk van,
és ezeket is mind költöztet-
ni kell a több mint 200 ezer-
nyi mûtárgy mellett. Ehhez
nagyon jól elô kell készíteni
a költözési folyamatot, szak-
emberek által kidolgozott
módszertannal – ami nem is
olcsó, de szerencsére a szak-
tárca a költöztetésre célzott
forrást biztosít. A Szabolcs
utcában elkészülô Országos
Múzeumi Restaurálási és Rak-
tározási Központ ôrzi majd
minden egyes mûtárgyunkat
2018-tól. Kidolgoztuk, hogy
a gyûjtemény egyes tárgyait
hogyan kell csomagolni, szál-
lítani. Egyes külföldi adatok
a költöztetés kapcsán hét-tíz
százalékos mûtárgyveszteség-
rôl számolnak be, mi viszont
arra törekszünk, hogy ne le-
gyen 1%-os kárunk sem.

Meddig látogatható a múzeum?
– 2016-ban még az eddigi

színvonalon kívánjuk kiszol-
gálni a közönséget. Addig is
szervezzük szokásos tárlata-
inkat, például a közelmúlt-
ban nagy sikerrel zajlott World
Press Photót. Jövô év végére
tervezzük a Kossuth téri épü-
letünkben az utolsó nagy idô-
szaki kiállítást, mely egy láb-
beli-válogatás lesz, jelképezi
a közelgô költözést, a múze-
um útra kelését. Ezt 2017-
ben még lehet látogatni, mi-

ként a megújult, mûtárgyös-
vénnyel bôvített állandó ki-
állítást is. Tehát úgy terve-
zem, hogy 2017-ben már nem
nyitunk új tárlatot, mert az
nagyon sok erôforrást, ener-
giát kötne le. Ameddig csak
lehet, fogadjuk a látogatókat,
és csak 2017 végén zárnánk
be. 2019-ben pedig már az új
helyszínen megnyílt múze-
umot lehet megtekinteni.

Ez a kétévnyi bezárás mek-
kora bevételi kieséssel jár?

– Ez is egy fontos szem-
pont, de ha azt vizsgáljuk,
hogy világszerte hogyan is
zajlanak a múzeumi költözé-
sek, akkor azt láthatjuk, hogy
a két év bezárás nagyon rö-
vid idô. A jegybevételünkbôl
származó kiesést pedig a ter-
vek szerint a fenntartó kom-
penzálja.

Elképzelhetô, hogy 2017 vé-
gétôl külsô helyszíneken tarta-
nak majd rövid ideig látogat-
ható kiállításokat?

– Összeállítottunk gyûjte-
ményeinkbôl egy olyan kí-
nálati palettát, mely által – a
Balassi Intézettel együttmû-
ködve – határon túli és ma-
gyarországi idôszaki tárlatok
szervezhetôk. Tehát lesznek
vándortárlatok külföldön, vi-
déken egyaránt. Tíz olyan ki-
állítást terveztünk, mely a
magyar népi kultúrát, és a fo-
tóanyagunk egy részét mu-
tatja be a határokon kívül és
Magyarországon.
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Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum fôigazgatója

Útra kel a múzeum
Zárva tartásunk idejére vándortárlatokat tervezünk a határon túlra

A Néprajzi Múzeum 1974-ben költözött az egykori Igazságügyi Palota keleti szárnyá-
ba. Most a Liget-program tervei szerint az intézmény újabb költözés elôtt áll. Meddig
látogatható a múzeum? Hol lesz az új épület? Hogyan tudják megoldani a biztonsá-
gos költözést? – többek közt ezekkel a kérdésekkel kerestük föl Kemecsi Lajos fôigaz-
gatót.

Advent

Manapság nagyon nehe-
zünkre esik a várakozás. Sze-
retünk mindent itt és most
megkapni. Valahol pedig
mégis érezzük, hogy azok az
események, amelyekre ké-
szültünk, amit nagy várako-
zás elôzött meg, bensôsége-
sebbek, tartalmasabbak, mint
az azonnal megszerzett dol-
gaink.

Advent, a Karácsonyra va-
ló várakozás ideje is erre szol-
gál: készüljünk, hogy meg-
hittebb legyen az ünnepünk.

Azonban, ha elhatározzuk
is, hogy szeretnénk felké-
szülni Karácsonyra, a kivi-
telezésben gyakran határa-
inkba ütközünk. Nem fér be-
le semmi az életünkbe, a
munkahelyünkön hatalmas

a hajtás, rengeteg sok köte-
lezettségnek kell eleget ten-
nünk az ünnepig.

Milyen is az a készület,
ami belefér a mindennapja-
inkba? Ferenc pápa azt kér-
te pár hónapja a családok-
tól, hogy hozzák vissza ott-
honaikba a közös étkezés
meghittségét, és ez idô alatt
tegyék le mobiljaikat és fi-
gyeljenek egymásra. Mennyi-
re egyszerû ez a cselekedet,
mégis hányszor éljük át azt,
hogy a mobilunk, a számí-
tógépünk képezi a legna-
gyobb falat köztünk és a csa-
ládtagjaink között. Nem jár
idôráfordítással, csak egy kis
szervezéssel, hogy legyen az
estének egy olyan félórája –
órája, ahol egymás számára
vagyunk jelen, és megoszt-
juk egymással gondolatain-
kat, tapasztalatainkat.

A készület másik nagy le-
hetôsége a megszólások meg-
szüntetése. Azért szeretünk
pletykálni, mert az nem ró-
lunk szól. Nem kell a dolga-
inkkal szembesülni, nem kell

rajtuk változtatni. Egy le-
genda szerint egyszer egy
idôs hölgy ment el Néri Szent
Fülöphöz, hogy tanácsot kér-
jen tôle. Arról panaszkodott,
hogy nagyon fel van vágva
a nyelve, nagyon pletykás.
Az idôs Fülöp atya arra kér-
te, hogy menjen haza, ve-
gyen egy nagy zsákot, tegye
tele madártollal, majd men-
jen vele végig a falu fô utcá-
ján, és szórja szét. Az idôs
asszony hitetlenkedve meg-
tette Fülöp atya kérését, majd
visszament hozzá. Az idôs
szent most arra kérte, hogy
szedje össze a tollakat. Mi-
re az idôs hölgy felsóhajtott,
hogy az nem lehet, hiszen a
szél szanaszét vitte a tolla-
kat. Fülöp atya ennyit mon-
dott: „Látja, ilyen a pletyka
is. Elindítani el lehet, de
megállítani nem.”

Milyen sokszor meg tud-
juk tapasztalni ezt az igaz-
ságot, hogy amikor valaki-
rôl valami elindul, az meg-
állíthatatlan. Nagy felelôs-
ségünk, hogy milyen dolgo-

kat kezdünk el terjeszteni,
akár családi körben is. A bé-
ke, amire lassan az egész vi-
lág, és már Európa is áhíto-
zik, az itt kezdôdik: nyugal-
mat, megértést sugárzok a
környezetemben, vagy meg-
szólást, éles, durva kritikát.

A harmadik készület ad-
ventben az adventi koszorú-
hoz kapcsolódik. Maga a ko-
szorú imádságra hív. Szeret-
ne egy kicsit kiemelni a min-
dennapokból, és az égre emel-
ni a tekintetünket. Az imád-
ság által tartalmasabbá, mé-
lyebbé válnak napjaink. Nem-
csak véletlenek halmazát al-
kotják a mindennapos ese-
mények, hanem az Isten fe-
lé emelve, alakítanak, for-
málnak bennünket.

Három apró kihívás, ami
nem igényel komolyabb idôt,
elfoglaltságot, de arra szol-
gál, hogy bensôségesebbé te-
gye az ünnepünket. Éljünk
ezekkel a lehetôségekkel,
hogy lélekben is meg tud-
junk érkezni Karácsony ün-
nepére.

Szûcs Balázs




