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Kelet-szlovákiai Múzeum, Kassa

A Kelet-szlovákiai Múzeum épülete

Robert Pollák, a múzeum igazgatója

A kassai Kelet-szlovákiai Múzeum (Východoslovens-
ké múzeum) a százharmincöt éve alapított Felső-
magyarországi Múzeum-Egylet közvetlen örököse és 
folytatója. Az alapító Klimkovics-fivérek és Henszl-
mann Imre hagyatéka mindmáig érvényes. Múzeu-
munk olyan intézmény volt és maradt, amely főleg 
a Kassához és környékéhez, illetve a kelet-szlovákiai 
régióhoz kötődő emberek létét dokumentáló tárgyi 
emlékeket gyűjti, őrzi, óvja és tárja a közönség elé. 
Gyűjteményének alapját épp azok a tárgyegyüttesek 
képezik, amelyek az intézmény fennállásának első 
évtizedeiben kerültek hozzánk, s többségük látható is 
a kiállításainkon. 

A Kelet-szlovákiai Múzeum sorsa és története szo-
rosan összefonódott a Kassáéval, illetve a XX. század 
folyamán Közép-Európában végbement demográ-
fiai változásokkal. Az államhatárok változásának és 
a városok hovatartozásának megfelelően időnként a 

múzeum is nevet váltott, a gyűjteményeket pedig el-
költöztették avagy „megmentették”, 1918-ban „a cse-
hek”, 1938-ban pedig „a magyarok” elől. Olyan törek-
vésekkel is találkoztunk, amelyek a múzeumi munka 
ideológiai átszínezését szolgálták, s kiváltképp a tá-
volinak még nem nevezhető félmúltban fordult elő, 
hogy bizonyos témakörök megkülönböztetett figyel-
met élveztek, bemutatásukat előnyben részesítették. 
Felbecsülhetetlen értéke van annak, hogy ma korláto-
zás nélkül építhetünk mindarra, ami munkánkban jó 
volt, s nem kényszerülünk tekintetbe venni, hogy ki 
az, aki valami jót tett, s ez melyik évben történt.  
S ugyanúgy néven nevezhetjük azt, ami rossz volt!  
A 2007-es esztendő februárjára egy Dürert és kortár-
sait bemutató, a Pesterzsébeti Múzeumban megren-
dezendő kiállítást készítünk elő – egyébként szintén 
az „alapítás korának” gyűjteményeiből. 

Hosszú távú célunk, hogy együttműködést ala-
kítsunk ki a budapesti Szépművészeti Múzeummal, 
s közösen szervezzük meg e neves intézmény egyip-
tológiai gyűjteményének kiállítását, amelynek révén 
szeretnénk magyarázatot adni az egyes gyűjtemények 
múltbeli vándorlásaira. A Kelet-szlovákiai Múzeum 
gyűjteménye majd félmillió tételből áll, ezekből Kas-
sán kilenc állandó kiállítás látható. A  legismertebbek 
ezek közül a kassai Aranykincs, a Miklósbörtön és a 
Rodostó – II. Rákóczi Ferenc emlékháza.
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