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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrás Támogatáskezelő terhére biztosított,  

vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 

 

 

A pályázat célja: A Munkácsy Mihály Múzeum Helytörténeti gyűjteményében található 

Munkácsy Mihályhoz kötődő kegyeleti koszorúszalagok restaurálása 

A megvalósítás teljesítési időtartama: 2021. augusztus 1. – 2022. március 31. 

A támogatás összege: 400.000 Ft 

Pályázati azonosító: 209111/00061 

 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, 

tapasztalatai és a megvalósítás eredményessége 

 

Munkácsy Mihály 1900. május 1-jén Endenichben bekövetkező halálát és az azt 

követő eseménysort a Munkácsy Mihály Múzeum Munkácsy-relikviagyűjteményének tárgyai 

segítségével napról napra követhetjük. E darabok egy részletgazdag kirakós elemeiként állnak 

össze. A hagyatékban lévő, drámai erejű fotódokumentációhoz 2019-ben adományként kapott 

gyászjelentések és egy keretbe foglalt hajereklye kapcsolódik. Az 1900. május 9-én 

Budapesten zajló temetés után kerültek a sírra azok a koszorúk, amelyekről később gondos 

kezek bontották le és őrizték meg az utókor számára a koszorúszalagokat. A magyar kormány, 

a politikai és művészeti elit, külföldi és magyar oktatási intézmények érezték kötelességüknek 

a méltó búcsút. 104 koszorúszalag rajzolja meg az utókor számára a Munkácsytól való búcsú 

fennköltségét. 

 

A kegyeleti szalagok a Munkácsy Mihály Múzeum Történeti gyűjteményében a 

58.26.165. leltári számon találhatóak. Az eddigiekben két eredményes, az NKA által 
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nagyvonalúan támogatott és sikeresen lebonyolított pályázat előkészítése során a kollekcióból 

a koszorúkat küldő intézmények/személyek fontosságának, valamint a műtárgyak állapotának 

figyelembevételével válogattunk.  

 

1. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum pályázatának első eleme a BÉKÉS 

VÁRMEGYE KÖZÖNSÉGE által egykor küldött koszorú selyemszalagja volt. A 

Munkácsy korában gyulai székhellyel működő Békés vármegye kötelességének érezte 

a méltó megemlékezést, hisz a festő gyermekkorában a vármegye szolgálatában álló 

nagybátyjához, Aradról Gyulára tért haza és a városban vette első festőleckéit is. 

Munkácsy nászútja idején, 1874-ben meglátogatta a néhány évvel korábban nyílt 

Békésvármegyei Múzeumot.  

 

Békés Vármegye közönségének kegyeleti koszorúszalagja a restaurálás előtt (selyem; 49x416 cm; leltári szám: 

Ht.58.26.165.28.) 

 

   

Szívszorító részletfotók 
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2. A kor egyik legjelesebb magyar kiadója, a SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI 

INTÉZET RT. igen korán érdeklődni kezdett Munkácsy Mihály alkotásai iránt. 

Először műveinek sokszorosított lapjait kezdték gyártani és értékesíteni, majd a 

mesterről szóló könyvek kiadására vállalkoztak. Sokszorosították a festő egyetlen 

rézkarcát, a Konyhában című művet és igényes heliogravűr nyomatokat készítettek, 

többek között a Munkácsy Mihály Múzeum új állandó Munkácsy-kiállításában 

szereplő Újoncozás című képről. A Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. jelentette 

meg még Munkácsy életében, 1898-ban titkára, Malonyay Dezső Munkácsy Mihály 

élete és munkái című könyvét, majd a Munkácsy Mihály képei című albumot, 1943-

ban pedig Harsányi Zsolt négykötetes Ecce homoját. A koszorúszalagon pedig így 

búcsúztak: „Munkácsy Mihálynak – A nemzeti Géniusz egyik Messiásának”… 

         

A Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. kegyeleti koszorúszalagja (selyem; 28,5x648 cm; 

leltári szám: Ht.58.26.165.56.) 

 

A restaurálás folyamatának látványos pillanatai 

    

A tárgy felületének portalanítása szitakere-             A szalag szélén lévő vízfolt enyhítése, 

ten keresztül                halványítása párásítást követően lesúlyozással,  

            papíron keresztüli visszaszívással 
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Párásítás                Feliratok levédése 

 

A műtárgyvédelmi sikertörténet záró jelenete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A restaurált szalagok  

 

A Munkácsy Mihály Múzeum a kegyeleti szalagok megmentéséhez Pataki Anikó 

segítségét kérte. Az okleveles textilrestaurátor művész kiváló munkát végzett.  

 

Terveink szerint e műtárgyakat a Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala című 

kiállításhoz kapcsolódóan, a Munkácsy Terem előterében fogjuk bemutatni. Az eddigiekben 

erre – állományvédelmi okokból – nem volt lehetőség. A korábbiakban restaurált három és a 

legutóbbi pályázatunknak köszönhetően jelenleg kiváló állapotúnak ítélt két koszorúszalagot 

mielőbb közönségünk elé tárjuk.  
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Ezúton szeretném megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 

Kollégiumának a támogatást, amellyel a békéscsabai múzeum „A világ legnagyobb 

Munkácsy-gyűjteménye” két reprezentatív műtárgyát megmenthette. 

 

A pályázat szakmai beszámolója elérhető a Munkácsy Mihály Múzeum honlapján 

(www.munkacsy.hu) az aktuális pályázatok menüpontban. 

 

Békéscsaba, 2022. május 22. 

 

 

        

 

        Gyarmati Gabriella 

         művészettörténész 

 

 

 

 

 

 

 

 






