Aláírták a Smidt múzeum alapítólevelét
Johannes Kepler kézírása, az Aradi Vár pecsétnyomója
a gyűjteményben
A tényt, hogy dr.
Smidt Lajos nyugalmazott
kórházigazgató
sebészfőorvos
szinte
felbecsülhetetlen
értékű
gyűjteményt Vas megye
tanácsa és Szombathely
város
részére
átadta,
immáron
törvényes
szerződés rögzíti.
A
kérdés,
hogy
milyen indítékok vezették a
gyűjtőt az átadásban, szinte
banálisnak számít, mégis
fölteszem.
Ebben
a
gyűjteményben
életem
minden passziója, a szép és
az
értékes
szeretete,
egyszóval minden benne
van. Sohasem gyűjtöttem
össze egyetlen darabot sem
olyan céllal, hogy magamnak
zsugorgassam, azért sem,
hogy eladjam. Úgy tartom, a
magyar és egyetemes kultúra
érdekében ott van a legjobb
helyen, ahova adtam.
Ahova adta, hivatalos
nevén a Smidt Múzeum
Szombathelyen a Hollán
Ernő utca 2. szám alatt
létesült. Már folynak az
épület múzeummá alakítási
munkálatai, s mint az az
alapítólevélből is kitűnik.
1970 május 1-én - legkésőbb
rendezett
kiállítással
megnyílik a nagyközönség
számára. Bár dr. Smidt
gyűjteményét
számos
hírforrásból
már
sokan
ismerik, most mégis azt
kérdezem a gyűjtőtől: a majd
megnyíló kiállításon, jellegét
tekintve mit láthatunk?

- A gyűjteményem
vegyes.
Történelmi
koronként a kőkorszaktól
kezdve sok mindent magába
foglal.
A
megnyíló
múzeumban
koronként
rendezve
1918-ig
kerül
közönség elé az anyag. 1919
történelmi emlékeit már
átadtam
a
Forradalmi
Múzeum számára.
A
gyűjtemény
körülbelül 35 ezer darabból
áll. Dr. Smidt 57 éve gyűjti a
történelem
érdekességeit
ritkaságait,
furcsaságait,
vagy egyszerűen egy-egy kor
fönnmaradt
emlékét.
A
gyűjtemény adományozását,
mint azt az alapítólevél
rögzíti, gyűjtői munkássága
55. évfordulóján határozta el.
1911-ben
a
nagynénémtől egy 1848-ból
származó díszes poharat
kaptam és még ugyanabban
az
esztendőben
egy
gazdagon díszített bukszát,
egy ezüst kettő és egy négy
krajcárossal.
Hát
így
kezdődött...
Batthyány Lajos, az
első
felelős
magyar
miniszterelnök
selyem
dolmányát, amely ugyancsak
a gyűjteményhez tartozik,
tavaly
restaurálták,
körülbelül féléves munkával.
Az ampír lámpát, amely
jelenleg még dr. Smidt
dolgozószobájában függ, a
kiállítás ampír termében
láthatjuk majd viszont. De itt
találkozunk majd a 80 darab
csákóval és 130 darab
uniformissal is, valamint a

10 ezer darabból álló
pénzgyűjtemény
egy
részével.
Szinte páratlan értékű
történelmi
ritkaságokkal
dicsekedhet a gyűjtő. Például
egy német egyetemi tanár
emlékkönyvével, amelyben
Johannes Kepler is emlékező
sorokat
írt,
1617-ben.
Széchenyi sétabotját egy
szkita
tegeztartó
társaságában látjuk, az aradi
vár
réz
pecsétnyomója
mellett, Kossuth honvédelmi
bizottmányának ugyancsak
réz pecsétnyomója.
Ennyit
a
gyűjteményről,
amely
sokoldalúságával történelmi,
forradalmi
értékeivel
valójában egy rendkívül
gazdag
és
sokirányú
érdeklődésű élet munkája.
De a gyűjteményt mégsem
nevezhetjük még életműnek,
hiszen dr. Smidt nem zárta le
gyűjtői munkásságát az
adományozással.
Jelenleg
éppen
Vas
megye
sajtótörténeti értékeit kutatja.
Anélkül,
hogy
titkát
megsérteném, elárulhatom,
máris
két
érdekességre
bukkant. Talán egyszer majd
ezeket a feledés homályába
merült újságokat is ott
láthatjuk
a
Smidt
Múzeumban,
amelynek
gyűjteményéért műértők és
laikusok egyaránt tisztelettel
illetik az adományozót.
Valóban gazdagabbak
lehetünk.

Szanati Anna
(Vas Népe, 1968. augusztus 19.)

