
SZINOPSZIS 
(„LENGYEL HÉT” A HERMAN OTTÓ MÚZEUMBAN) 

 
2019 különleges év lesz a HERMAN OTTÓ MÚZEUM történetében, hiszen 

idén ünnepeljük intézményünk, illetve annak jogelődjének, a BORSOD-MISKOLCZI 

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUM EGYESÜLET alapításának 120. évfordulóját. Mint 
minden kerek évforduló ez is kiváló alkalmat nyújt arra, hogy visszapillantsunk 
történelmünkre, számba vegyük eredményeinket, értékeinket. Utóbbiak között 
találjuk nemzetközi kapcsolatainkat is, melyek közül kiemelkednek a lengyel 
társintézményekkel ápolt, hosszú évtizedekre visszanyúló és kölcsönös 
előnyökön alapuló szoros szakmai és baráti kapcsolatok. Intézményünk 
mindenkori vezetése, egykori és jelenlegi szakemberei mindig is küldetésüknek 
tekintették, hogy a határokon túl is megismertessék MISKOLC ÉS BORSOD-ABAÚJ-
ZEMPLÉN MEGYE kulturális értékeit, melyben kiváló partnerekre leltünk a lengyel 
közgyűjteményekben. 

Ennek jegyében január 31-én nyitjuk meg – a szabadságharc 170. 
évfordulójára emlékezve – a nyíregyházi JÓSA ANDRÁS illetve a lengyel MIŇSKI 

TERÜLETI MÚZEUMMAL együttműködésben készített „…siessünk segíteni a 
magyarokat a harcban…” – Lengyelek az 1848–49. évi magyar forradalomban 
című vándorkiállítást. HELYSZÍN: Miskolci Városháza Aulája, a kiállítást 
megnyitja: Pfliegler Péter Alpolgármester Úr. 

A kiállítással emléket kívánunk állítani a szabadságharcban – melynek 
eseményeit a PAPSZERI KIÁLLÍTÁSI ÉPÜLETÜNKBEN a városvezetés támogatásával 
hat éve megnyílt, Szemere Bertalan életét, pályáját és pályatársait bemutató 
állandó kiállításunkban is felelevenítjük – közösen megvívott csatáknak, az együtt 
kivívott diadaloknak és nem utolsósorban a magyar függetlenségért életüket 
áldozó lengyel katonáknak. Ugyanakkor e tárlat miskolci bemutatása arra is 
kiváló lehetőséget teremt számunkra, hogy ennek apropóján megemlékezzünk az 
elmúlt évtizedekben létrejött kiváló lengyel kapcsolatainkról, felelevenítsük azok 
eredményeit. 

Ezentúl arról sem szeretnénk elfeledkezni, hogy Lengyelország tavaly 
ünnepelte függetlenségének centenáriumát, melyről szintén szeretnénk méltó 
módon megemlékezni. Megítélésünk szerint e tárlat tematikája kiváló alkalmat 
kínál erre, hiszen a két nép történelmét a függetlenségért vívott örökös harc 
mindennél jobban összefűzi. E kiállítás kapcsán lehetőségünk nyílik arra, hogy 
három kerek évfordulót (szabadságharc, lengyel függetlenség, intézményünk 
alapítása) egy rendezvénysorozat keretében összekapcsoljunk. 

A kiállítás mellett további, az esemény rangjának megfelelő programokat 
szervezünk. Ezek közül kiemelkedik a kiállítás megnyitóját követően, a MAGYAR 

TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MISKOLCI SZÉKHÁZÁNAK (Erzsébet tér) reprezentatív 
nagytermében megrendezésre kerülő ünnepi koncert. Az eseményen városunk 
kiváló művészei közreműködnek – Flach Antal vezetésével – és a 19. század 



legjelentősebb zeneszerzőinek (mind magyar, mind lengyel vonatkozásban) 
darabjai mellett elhangzanak a két nép számára legfontosabb nemzeti művek is. 

A programsorozat február 7-én zárul a HERMAN OTTÓ MÚZEUM PAPSZERI 

KIÁLLÍTÓ ÉPÜLETÉBEN. A záróeseményen Dr. Gyulai Éva (egyetemi tanár, 
történész-muzeológus) tart zenével és prózával színesített közművelődési 
előadást a párizsi emigrációról. 


