
Előszó

A túrkevei Finta Múzeum története a többi területi múzeuméhoz ha
sonlóan 2013-ban új fejezethez érkezett. Ötven év után felbomlot a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Szervezet és múzeumunk önálló in
tézményként Túrkeve város fenntartásába kerültt. A fél évszázados szer
vezeti működés után ezútal egyedül kell az új kihívásokkal szembe néz
niet. Annak ellenére, hogy mindvégig bizonyos fokú önállósággal rendel
kezet, ami saját arculat kialakítását is lehetővé tete és Túrkeve város la
kossága is sajátjaként tekintet az intézményre, annak részben mégis újra 
kell defniálnia magát a külvilág számárat. Az önálló arculat hangsúlyo
zása és az intézmény népszerűsítése mellet szükségessé vált egy olyan 
alapvető munka megjelentetése amit a Tisztelt Olvasó a kezében tartt.

Egri Mária a Finta testvérek élete és művészete című munkája látja el 
ezt a feladatott. Segít a nagyközönség elé tárni múzeumunk névadóinak 
életútját és alkotói tevékenységétt. Egyszerre tudományos igényű és ol
vasmányos mű, ami a Finta testvérek legszebb alkotásainak katalógusa
ként is funkcionált. Ugyanakkor bemutatja a múzeum történetét és tükrö
zi azt az átfogó digitalizálási folyamatot, melynek során annak gyűjte
ményei feldolgozásra kerültekt. A múzeumi szervezet felbomlását követő
en ez a kötet a Finta Múzeum első önálló kiadványat. Remélhetően a ké
sőbbiekben egy új sorozat első darabjává válikt. Egy új történet kezdetét 
jelenti egy olyan intézmény történetében, ami a jövőnek őrzi a múltat, 
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ami a gyűjtésről, megőrzésről és a bemutatásról szól minden körülmé
nyek  között.  Küldetési  nyilatkozatunk  szerint  arra  törekszünk,  hogy 
munkánk túléljen minkett. A jövőnek dolgozunk, ahogyan ezt az elődeink 
is teték az intézmény megalapítása, 1951 ótat. Sokan közülük már nincse
nek közötünk, de kezük nyoma fennmarad a múzeum gyűjteményeiben 
és  nyilvántartásaibant.  Mi,  akik az intézményben végezzük munkánkat 
ugyanerre törekszünkt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumi Szer
vezetben eltöltöt öt év tized a Finta Múzeum életében is hosszú idő, 
azonban annyi bizonyos, hogy a szervezeti működés folytán számos in
tézményi és személyes kapcsolat jöt létre, melyek ezután sem szűnnek 
megt.  A sokéves együtműködésért  köszönetel  tartozunk a Jász-Nagy
kun-Szolnok Megyei Múzeumok egykori igazgatóságának és tagintézmé
nyeinekt.  Bizonyosak  vagyunk  benne,  hogy  továbbra  is  számíthatunk 
egymásrat.  Ugyanakkor a  Finta Múzeum a fenntartója,  Túrkeve Város 
Önkormányzata  segítségével  készül  az  új  kihívások  elfogadására,  me
lyekre az önálló területi múzeumként való működés lehetőséget biztosítt.

2013t. augusztus 25t.
A szerkesztő
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