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A szerkesztő levele

résére. Emellett, főleg az ú.n.

temény munkájának akármi

„cím lapsztori“ révén érintett

lyen rövid, körülhatárolt idő

múzeumokban,

a múzeumi

szakát nem lehet megbízható

1996/2-cs számával megjelent

boltokban a látogatók körében

an értékelni az intézmény ad

egy évfolyamra való. .Aki ösz-

számonként is terjesztenénk a

digi tevékenységének alapos

szehasonlítja a kezdő 1995/1-

folyóiratot. Kérjük valamennyi

ismerete nélkül.

es számot a mostanival, ész

olvasónkat: tanácsaikkal, in 

azonban az. hogy a szóban for

lelheti az Időközben bekövet

formációikkal és közvetlen se

gó írás a tények elemi nem-is

kezett változtatásokat. (Ezek -

gítségükkel legyenek társaink a

meretéről vagy negligálásáról,

természetesen - még nem fe

terjesztésben.

sőt helyenként tudatos elferdí

A

MAGYAR

MÚZEUMOK

A

helyzet

jeződtek be).

téséről tesz tanúságot.

Mindenekelőtt: létrejött a MM

Az ismertetés abból indul ki,

szerkesztőbizottsága. A tagjai

Az olvasók levelei

hogy amikor a szerző 1992-

között kialakuló munkameg

ben átvette a Budapesti Törté

Kiegészítés

neti Múzeum vezetését, az in

Elolvasván a legutóbbi szám

ban volt; a múzeumot „a ki-

gi munkát eredményez majd.

ban a kiállítási beszámolókat,

iiriilt, a szükségleteket kielégí

Nagyjából kialakult a lap rovat

megdöbbenve vettem észre,

tetlenül hagyó, mechanikus ha

rendje, bár e tekintetben nem

hogy a sajátoméban (Tények és

gyományőrzés“ jellemezte, a

volna célszerű gúzsba kötni

gondok egy kiállítás kapcsán,

várostörténetet elnyomta a ré

magunkat. Végeredményben a

1996/1.. Tavasz) mégcsak em

gészet és a képzőművészet -

tárgyalásra kerülő tém ák hatá

lítést sem teszek azokról, akik

„részben igazgatói többségé

rozzák meg az összefoglaló ro

a kiállítás létrejöttében igen

nek hivatásából következően".

osztás - reményeink szerint szélesebb körű kapcsolatokat,
gyorsabb és jobb szerkesztősé

tézmény a végromlás állapotá

vatcímeket - a témák pedig

fontos szerepet játszottak. Ez

- s bár gyűjteményei „időről

nem mindig állandó jellegűek.

megbocsájthatatlan

időre jelentős várostörténeti

Az adott lehetőségeken belül -

kenység, am it csak azzal lehet

tárgyi és dokumentum anyag

m ivel

ne jóvátenni, ha a következő

gal bővültek, ám ezek mintegy

igyekszünk

számban ezt pótolni tudnám.

újkori hitványságoknak minő

egyeztetni a tipográfia adta le

Tehát a „Halló, itt Rádió Buda

sültek a régészeti leletek és fel

hetőségeket és a beszerkesz

pest" elkészítésében a követ

adatok árnyékában“ ', mindeh

tendő terjedelem kívánalmait,

kezők vettek részt:

hez még „értelmiségi ellenál

az illusztrációk számának nö

Látványtervező: Lázár Tibor;

lásnak lehetett feltü ntetni a

velésére is gondolva.

Kivitelező: a MAFILM Díszlet-

várostörténet és főként a jelen

Gyarapszik a közölt írásokhoz

építő Rt. Nagyidai László veze

k ori tárgyi dokumentumanyag

a

szövegszerkesztés

„háznál" van -

feledé-

fűződő „olvasói levelek" szá

tésével (őket és a kiállítás ren

gyűjtésének negligálását.“ Az

ma. Sajnos, egyelőre „sorba

dezőjét a Rádió nívódíjban ré

„olykor látványos sikereket fel

kellett" őket állítani: egyrészt a

szesítette). A Magyar Rádió

mutató régészet és az elismer

beérkezés, másrészt az aktua

munkatársai közül: Kende Ta

tetésért küzdő képzőművészeti

litás rendjében, fgy aztán e-

más. Kozma Zsuzsa, Salamon

érdekű működés küzdelmében

gyes polemikus írások reflexiói

István. Szilágyi Magda. Szűcs

alig játszott szerepet, majd fel

talán elkésettnek is tűnhetnek,

László. Vámos György.

morzsolódott a főváros törté

amikorra közölni tudjuk őket.

A lehetőséget, hogy mulasztá

netének múzeuma és annak ér

Örvendetes, hogy szintén nőt-

somat így pótolni tudom, előre

dekei. “

tön-nő a közlésre beküldött ta

is köszönöm.

Ne elemezzük most szemanti
Horn Emil

nulmányok száma. A bőség za
vara természetszerűen a meg

Annyit a figyelmes olvasó min

jelentetés idejének eltolódásá
val is jár: e® -két szám erejéig.

kailag ezeket a mondatokat.

denesetre kihámoz belőlük,

Néhány

megjegyzés

a

hogy a szerző szerint a régé

A SOROS ALAPÍTVÁNY jóv ol

"Budapesti Történeti Mú

szet és a „képzőművészeti ér

tából folyóiratunkat egyre több

zeum fél évtizede” című

dekű működés“ ncmcsakhogy

országba küldhetjük el testvérlapoknak, múzeumoknak és
muzeológusoknak -

nem tartozott a várostörténeti

cikkhez

egyelőre

múzeum tevékenységéhez, ha
nem egyenesen felm orzsolta

tis z te le t

A Magyar Múzeumok című új

„a főváros történetének múze

vagy cserepéldányként. Kérjük

folyóirat 1/1995 számában a

u m á t!“ Valóban ez történt-c?

olvasóinkat: tegyenek javasla

Budapesti Történeti Múzeum

Mindenekelőtt,

tot arra, kinek juttassunk cl

legutóbbi fél évtizedének is

nem fölösleges újra leírni, bár

példányainkból?

mertetésére vállalkozott az in

mennyire evidencia is ez: a ré

Remélve az érdeklődés növeke

tézmény 4 éven át hivatalban

gészet történeti tudomány, a

dését. igyekszünk a szélesebb

volt vezetője. Csakhogy egy

BTM-ben a régészet is része a

körű olvasóközönség megnye

sok évtizede működő közgyűj

(folytatás a 63. oldalon)

recenziós,

illetve

úgy

látszik,
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Tudósítások nem zeti em lékh elyein krő l

V I II . T Ö R V É X Y -C Z IK K
a lio n a la p itá s e z iv d ik é v fo rd u ló já n a k m e g ö rö k íté s é re a lk o ta n d ó
m ü v e k rő l/* )
(Szentesítést

nyeri 1890. évi május 17-én.

Kiliirdeltetclt ;iz '-Országos Törvénvtár--h;in 1896. évi
június 2-án.)

1. §. A törvényhozás a lionalapitás ezredik évfordulójának maradandó
emlékekkel való megörökítése czéljából elhatározza, hogy
a) Budapesten a városligetnek az Andrássy-ul és a ló közötti részében a
honalapító Árpádot és a nemzet egész történelmi mull iát megörökítő emlék
művel állít,
b) az ország hét különböző pontján, nevezetesen: a munkácsi várhegyen,
a nyitrai Zobor-hegyen, a Morva vizének a Dunába torkolásánál emelkedő
dévényi-várhegyen, Pannonhalmán, a zimonyi várhegyen. Pusztaszeren és a
Brassói Gzenk-hegyen emlékoszlopokat emel,
c) Budapesten a várban a Nagy-Boldogasszonyról ein e tezetl koronázási
templom melletti Halászbástyán Szent István király lovas szobrát állítja fel,
(l) országos szépművészeti múzeumot létesít s annak gyűjteményei befoga
dására Budapesten alkalmas helyen megfelelő épületet emel,
ej az ország különböző vidékein í 00 uj népiskolát állít fel.
2. §. A ministerium megbizatik, hogy az 1. §-ban felsorolt alkotásokkal
■járó munkálatokat végrehajtassa.
E munkálatok költségeinek fedezésére a következő hitelek engedélyeztet
nek :
a) Budapesten a honalapító Árpádot és a nemzet történelmi múltját meg
örökítő emlékmű felállítására 802,640 fr t;
b) az ország hét pontján emlékoszlopok emelésére 350,000 frt;
c) Szent István lovas szobrának felállítására és e szobor körüli tér rende
zésére 300,000 fr t;
d) a szépművészeti múzeum létesítésére s gyűjtemény-anyagának gyarapí
tására 3.200,000 f r t ; végre
e) 400 uj népiskola felállítására 673,000 frt. • • •
4.
Jelen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép, végrehajtásával
a ministerelnök, a pénzügvminister és a vallás- és közoktatásügyi minister
bízatnak meg.

______________________________________________________
Az országgyűlés 1896. évi VIII. törvénycikke,
„a honalapítás ezredik évfordulójának meg
örökítésére alkotandó művekről“ intézkedett.
Az első paragrafus a maradandó emlékek he
lyét jelölte ki.
A felsorolás első három alpontja mindenki
számára érthető. Az utolsó kettő viszont azt
sugallja, hogy az akkori honatyák a maradan
dó emlékek sorába tartozónak vélték a műve
lődés és az oktatás színhelyeit is. Az 1996-os
ünnepségek fényében szemügyre vettünk né
hányat a nemzeti emlékhelyek közül, olyano
kat, amelyek az elmúlt 1100 év történelme so
rán kiemelten fontos szerepet vittek. így írnak
szerzőink a pannonhalmi bencés főapátságról,
a székesfehérvári királyi bazilikáról, az esz
tergomi királyi és érseki várról és a visegrádi
királyi palotáról.
Úgy érezzük, hogy e négy műemlékegyüttes

Zala György-Schickedanz Albert: A millenneumi emlékmű tervrajza,
1895 - György Zala-Albert Schickedanz: The plan of the Millenial
Monument 1895
Fotó-Pholo: Budapesti Történeti Múzeum Tervtár

„érdemeihez“ , jelentőségéhez nem kell külö
nösebb kommentár. De az már igencsak el
gondolkoztató, hogy 1996-ban, négy évvel az
államalapítás ezredik évfordulója előtt milyen
állapotban vannak nevezetes középkori em
lékhelyeink?
Szó esik arról, hogy- mire jutott a régész Pan
nonhalmán tíz éve folyó és még befejezetlen
ásatásaival - amelyek célja a helyreállítást
megelőző kutatás volt - viszont a tervezés
meg a helyreállítás lekerült a napirendről.
Felvetődik a kérdés: hogyan folytatódnak a
nagy garral meghirdetett székesfehérvári
munkálatok, hogyan ünnepelhetünk a ma átte
kinthetetlen romhalmazon négy év múlva?
Felvetődik a kérdés: mire lehet jutni évtizedes,
szívós feltárómunkával az esztergomi Várhe
gyen, ha a szándék és a lehetőség között ak
kora a szakadék?

Végezetül, de nem utolsósorban: sikerül-e évtizedes hiábavaló pályáztatás után - végre
megoldani Visegrádon a folyamatosan pusztu
ló palotaromok védelmét, a gazdag leletanyag
bemutatását a korábbi módszereknél hatáso
sabbakkal?
Az 1896-os országgyűlésen nem a „nemzeti
örökség“ védelmére koncentráltak. Ma már
más a helyzet. Tudjuk, hogy az egész társada
lom által e lvá rt helyreállítások megannyi
problémája nem utalható a tulajdonosok,
fenntartók hatáskörébe.
Vajon kapnak-e a feladatok megoldásához az
illetékesek annyi erkölcsi és anyagi támoga
tást, amennyi szükséges lenne ahhoz, hogy' a
kétezredik év folyamán nyugodt szívvel ünne
pelhessünk?
A SZERKESZTŐSÉG
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Az elm últ évek régészeti kutatásai
Pannonhalmán

László Csaba

Archaeological Researches
in

Pannonhalma

in

the

Recent Years

According to the a rt historical
and

historical

accepted

until

Pannonhalma

opinions
now,

church

the
seen

today was built in the 13th
century by Oros abbot. In the
course of the excavations and
wall researches, we found the
demolished

w alls

of

the

western sem icircular arched
apsis, the lower church of the
first church. The walls of the
terrace doored western lower
church of the east-west twosanctuary church remained
almost until the height o f two
meters. We do not know of
other remains from the first
church, but the eventually
continuing excavations on the
area of the present lower
church may provide further
data.
According to the evidence of
historical

sources,

the

so

A pannonhalm i bazilika építészeti és m űvészettörté
neti értékei okán évszázadok óta kiemelt emlékeink
sorába tartozik. A történeti adatokat a tudós bencés
szerzetesek már többször feldolgozták. A művészettörténetileg legalaposabb kutatómunkát Levárdy Fe
renc végezte el.
Az építészettörténet megállapítása szerint az első
tem plom fából épült. Az ún. második tem plom ot Dá
vid apót építtette fel, felszentelésére 1137-ben került
sor. E zt a 13. század eleji belharcokban megrongá
lódott épületet bontatta le Oros apát, majd több fá
zisra szakaszolható építkezése során épült fel a ma
látható tem plom .
Levárdy m unkái megmutatták, meddig lehet egy épü
let alapos megfigyelésével eljutni. Innen továbblépni
már csak ásatással, falkutatással lehetett. Ez utóbbi
ak eredm ényéről szól e rö vid tanulmány.
A pannonhalm i bencés közösség 1996-ban ünnepli
kolostora megalapításának ezredik évfordulóját. A
m illennium ra készülve, az 1970-es évek végétől fel
újítási és építési munkálatok kezdődtek Szent M árton
hegyén. Az épületegyüttes teljes felújításának előfel
tétele a tervezés, s mindez pedig elképzelhetetlen
volt m űem léki kutatás, ásatás és falkutatás nélkül,
így ke rü lte m 1986 májusában régészként Pannonhal
mára. Felújítást végezni egy lakott épületben nem
könnyű feladat. Úgyszintén nem könnyű a szükséges
ásatást, falkutatást sem elvégezni, sem a ko lo sto r
ban lakóknak azt elviselni. Mindezen nehézségek

A XI. századi templom nyugati altemplomának feltárt fala
Exposed wall of the western lower church of the 11th century church

n>i<> - Photo: Miimiik t.

m ellett mégis több fontos eredményt nyertünk a 15
esztendeje folyó, - és még nem befejezett - rekonst
rukciós munkák során. Tevékenységem első három
évében nyílott először mód a pannonhalmi templom
egy-egy, időlegesen lezárható szakaszán ásatásokat
végezni. Falkutatásra kevésbé vállalkozhattam, hi
szen annak nyomait eltüntetni, amint ez később be is
bizonyosodott, nehezebb m in t a visszatöltött ásatási
területet újra kőlappal burkolni.
Időközben kiderült, hogy sem a Főapátság, sem a
műemléki hivatal nem látja biztosítottnak a templom
m illennium ra történő teljes helyleállításának megva
lósulását. így' tehát annak belső terében a további
kutatást sem látták időszerűnek.
Az apátság többi részén ezenközben is folytak a fel
újítási munkák, amelyeket folyamatosan figyelemmel
kísértem, dokumentáltam. A munkákat az apátság
saját kivitelező részlege végezte. Néhány esztendő el
múltával ism ét lehetőségem nyílott arra, hogy a mo
nostor területén ásatásokat, falkutatást végezhessek.
Először a kerengőben és környezetében, majd a
templomban dolgozhattunk. A kutatások során fel
tá rt számtalan részlet, maradvány segítségével az
eddigi építéstörténetet jelentősen kibővíthetjük. A
tudományos feldolgozás még várat magára, nem
utolsósorban azért, m ert reményeink, és a Rend ve
zetésének kívánsága szerint az ásatásokat az ünnep
ségek befejeztével folytathatjuk.
A pannonhalmi bencés kolostor 11. század első évti
zedében felszentelt tem plom a hosszú ideig csupán a
történeti források által meghatározottként állt előt
tünk. Méretéről, form ájáról, részleteiről semminemű
építészeti, művészeti maradvány nem tanúskodott,
így a rendelkezésünkre álló források vizsgálatából és
az ásatások megfigyeléseiből kellett kiindulnunk.
A korai épületekre vonatkozó inform ációt először
csupán a szerzetesrendek feloszlatásakor - 1787ben - készített rajzsorozat ad. A többször is közölt
alaprajzok és metszetek nélkülözhetetlenek a mosta
ni épület vizsgálatához. Ezek őrizték meg számunk
ra a 19. századi torony építésekor megsemmisített
nyugati templomlezárás képét. Az alaprajzok a klaszszicista torony helyén egy belül félköríves, ldvül egye
nesen záródó építményt mutatnak. Az emeleti alap
rajzokon az íves falazat m ár nem jelenik meg, ott
csak egy vékonyabb homlokzati falat ábrázoltak. A
tem plom hosszmetszetén boltozott kórusalj látszik,
felette a hajó más részeitől eltérő rendszerű boltozat.
A kórus ívelt mellvédje a la tti pillér a hosszmetszeten
nem jelenik meg.
A toronyaljban és a közvetlenül az előtte keletre lévő
boltszakasz területén vártuk az említett rajzon látha-
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tó falmaradványokat. „Szerencsénkre“ a klasszicista
torony építői csupán a feltétlenül szükséges m értékig
bontották vissza a falakat. A kőburkolat alatt fe ltá r
tuk a félköríves apszist, a tám pillérekkel tám asztott
külső falakkal és homlokzattal. A mintegy 1,4 m éter

Az 1986-96 között Pannon

The General Plan of the

halmán végze tt kutatások

Research done in Pannon

helyszínrajza

halma between 1986-96

1. Nyugati altemplom

1. Western lower church

1a. XIII. századi nyugati
végfalak
2. Befalazott XII. századi kapu

1a. 13th century western chevet
2. Walled-up 12th century door
3. The 12th century longitudinal

3. A templom XII. századi
hosszfalai

4. 13th century choir-screen

4. A XIII. századi kórusrekesztő

5. Walled-up 13th century

5. Befalazott XIII. századi
„Királykapu"
6. falkép, ú.n. „Volto Santo" a
XII. századi templom külső
falán
7. Későgótikus sekrestye
8. XII. századi szentélyfej
9. XIII. századi szentélyfej

walls of the church

„King's door"
6. Mural, so called „Volto
Santo", on the southern
external wall of the 12th
century church
7. Late Gothic sacristy
8 .1 2th century chevet
9 . 13th century chevet

széles, íves falazatot egy kőkeretes ablak tö rte át, dé
li falába pedig fülke m élyült. A teljes apszis területét
nem lehetett feltárni. A „lehető legrosszabb“ helyen
mennek itt a központi fűtés vezetékei. Azokat felszá
molni nem lehetett. A m ásik meghatározó tényező a
rendelkezésre álló idő volt. I la csak egy kis részt zá
runk le huzamosabb időre, akkor is rendkívül nehéz
zé válik a templom használata. A főhajó nyugati vé
gében vízkereszt és Szent Benedek ünnepe - március
21. - közötti csendesebb időszakban dolgozhattunk
csupán. így is szükség v o lt a szerzetesi közösség tü 
relmére, megértésére.
A félköríves apszis szélessége hat méter, teljes hoszszúsága, az ívhez csatlakozó egyenes szakasszal
együtt szintén hat méter vo lt. Falai közel két m éter
magasságig maradtak meg, a toronyalja kőlapburko
lata a la tt 1,84 m mélyen tá rtu k fel a falazathoz ta rto 
zó terazzopadló burkolatot. A habarcsos padlót köz
vetlenül a hegy homokkő sziklájára öntötték. A feltárt
építmény altemplom volt, felette volt a tem plom nyu
gati szentélye.
A feltárás igazolta tehát a barokk kori rajzot, igazol
ta több kutatónak a nyugati szentélyre vonatkozó fel
tevését. Az altemplomot az ásatási megfigyelés alap
ján az első pannonhalmi tem plom maradványának
véljük. A keleti-nyugati kétszemélyes tem plom típus
hazánkban ritka (Pusztaszer, Esztergom-alsósziget),
nem ismeretlen viszont az egykori Német-Római Bi
rodalom területén (Mainz, Augsburg, Bamberg etc.).
A nyugati altemplomnak kiemelkedő szerepe vo lt a
mártírkultuszban, a húsvéti liturgiában. Nem lehetet
len, hogy Pannonhalmán a Szent István kultusz szín
tere - még ha a 13. században az altem plom ot át is
építették - mindaddig, amíg a 17. századi újjáépítés
során a keleti altemplomban ki nem alakítják a ma
Szent István székének nevezett ülőfülkét, itt volt.
A nyugati altemplom szintje a templom középső ré
széhez képest legalább két m éterrel mélyebben volt.
Sajnos a 13. századi átépítés m iatt nem lehet megál
lapítani, miként zárult kelet felé az altemplom? Ha
sonlóképpen nem lehet meghatározni az egykor volt
nyugati szentély szintjét. Az altemplom, és vélhetően
a felette lévő szentély szélessége, megegyezett a mai
főhajóéval. A templom egykori hosszméretét még
nem ism erjük. Amennyiben lehetőség nyílik a 13. szá
zadi keleti altemplomban ásatásra, ism ertté válhat
az ottani korai szentély is. Az altemplom változatlan
form ában maradhatott meg az 1137-es átépítés so
rán, és a 13. század elején megkezdett építkezésig
használatban lehetett.
A l l . századi templomhoz esetleg kapcsolódó mo
nostorépületek a későbbi, folyamatos átépítések so
rán megsemmisülhettek, m ivel a megszokottól elté
rően, Pannonhalmán az újabb építkezések általában
szintsüllyesztéssel jártak. Az északi kerengőlölyosóban például a mai járószint közel másfél m éterrel van
mélyebben m int a 12. században. Ennek ellenére né
hány, a tem plom tól távolabbi helyen feltártunk köz
vetlenül a sziklára ön tö tt és egyértelműen egy, a 13.
századnál korábbi faépülethez tartozó padlóm arad
ványokat, azonban ezeket alaprajzi rendszerbe fog
lalni merészség lenne.

A templom XII. századi északi
kapuja
12th century northern portal
of the church

called

second

church

was

consecrated in 1137. in tfie
time of David abbot. The longi
tudinal w alls of this remained
alm ost up to the ir original
height under the coating im i
tating the bosses laid at the
time o f the 19th century resto
ration done by Ferenc Storno.
During the w all research, in
the

no rth e rn

wall

of

the

church, we excavated a stone
framed door with a lunette,
leading to the churchyard of
the monastery. The profes
sional restoration and presen
tation o f the door and its sur
roundings was done.
In the course of the const
ruction in the 13th century,
though Oros abbot first plan
ned to demolish the previous
building, the external borde
ring walls o f the church were
kept, w ith the exception of the
chevet.. The arched ceiling and
the

m onastery

joining

the

church from the south w'erc
prepared at that time.
At the end of the 14th century,
murals were painted on the
southern w'all of the church,
one of the representations be
longs to the circle of the so cal
led Volto Santo pictures. Only a
detail of the mural painting
was excavated, a complete
presentation did not take place
until now because of the ari
sing technical, monumental
problems.
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A bazilikát a korábbi feltételezések szerint Oros apát
a 13. század elején alapjaitól újjáépítette. Majd a ké
sőbbi kisebb kiegészítéseket leszámítva, ezt a tem p
lomot restaurálta Storno Ferenc a 19. század máso
dik felében. Ezt a vélekedést a kerengőben 1961-62ben végzett kutatás már megkérdőjelezte. Magunk is
úgy kezdtük a kutatást, bogy az Oros apátnak tulajdo
nított munkákban nem kételkedtünk. Elfogadtuk,
hogy a S torno-féle vakolatkváderek alatt igazi,

A XIII. századi kórusrekesztő
maradványa
Remains of the 13th century
choir-screen
Fotó - l'liolo: László Cs.

A tem plom XIII. századi
kapujának részlete
Detail of the 13th century
portal of the church

A XIII. századi kapu rekon
strukciós rajza
Reconstruction drawing of the
13th century portal

kőkváderek rejteznek, noha vo lt olyan forrás, amely
m ár mást mondott. Nevezetesen a Storno-kori resta
uráláskor Kruesz Krizosztom főapát leírta: „a mellék
hajók falazata igen hanyagul emeltnek mutatkozik, az
anyag nem töm ör kő, hanem mindenféle egyveleg,
törmelék, ta ta i cseppkő vagy kövület... az oszlopok,
bordák és ívek azonban ugyanazon kemény mészkőből
készülvék melyből a főhajó... “
A kutatási az északi mellékhajó végében kezdtük. A
későbbiekben egy-egy terület feltárása és visszatölté
se után következett az újabb. Ennek „köszönhetően“
a feltárt részeket együtt soha nem láttuk, nem vizs
gálhattuk.
Az északi mellékszentély és a főszentély közötti fal
jóval vastagabb volt, m int a déli oldalon. A vakolat re
pedései egy befalazott falfülkét sejttettek. Az ásatást
itt egybekötöttük a falkutatással, hogy megvizsgáljuk
a falvastagodás okát. Ez még pannonhalmi ténykedé
sünk első évében, 1986-ban történt. A vakolat eltávo
lítása után vegyes falazatot találtunk, benne számta
lan márvány faragvánnyal, közöttük a Porta speciosa,
a déli kapuzat konzolkövével. A kőtöredékeket ta rta l
mazó foltozás eltávolítása után kisméretű kváderkövekből faragott falazat bontakozott ki. A kváderek kö
zötti öntött falmag, mivel a visszabontása után épí
tették neki a mai pillért, egyértelműen 13. századnál
korábbi falazatnak bizonyult.
A szentély területén az ásatással fe ltá ru lt a falmag
ként jelentkező fal előbb északnak tartó, majd nyu
gatnak forduló szakasza. Egyszóval egy 13. századi
nál korábbi szentélyfejről volt szó. Kiderült, hogy az
Oros-kori falpilléreket nekiépítették egy korábbi fala
zatnak. Azaz a második templom falait találtuk meg.
Ez a templom egyenes szentélyekkel zárult, legalább
is a mellékszentélyeknél. Forrásvízi mészkőből épí
te tt hosszfalai párkánymagasságig állnak ma is. A
külső és belső tám pillérek tám asztotta falakat kismé
retű félköríves ablakok törték át, egyikük ma a Mária
kápolna reneszánsz kapuzata felett vakablakként lá t
ható. A feltehetően fafödémes háromhajós templom
ban a járószintek eltérőek voltak, de a szerzetesi kó
rusként működő középrész és a nyugati harmad kö
zött kisebb volt a szintkülönbség. (Ma m ár mindenütt
mélyebben vagyunk az egykori, a 12. századi járó
szintnél.)
E templom kapui közül majdnem teljesen épen meg
maradt az északra nyíló kőkeretes lunettás kapuzat.
Feltárására a sekrestye felújítását megelőző falkuta
táskor került sor. A kapu befalazásának ideje átvezet
a 13. századba.
Oros apát tem plom át éveken át építették, többszöri
tervváltozásra került sor. A kutatási megfigyelések
alapján egyértelmű, hogy az első te rv szerint alapja

itól kívánták újjáépíteni a tem plom ot. Az építkezés
kezdetén viszont meghagyták a 12. századi északi
mellékhajót, azt az utolsó fázisban kívánták lebon
tani, ám erre csak részben került sor. Rövidebb kele
ti altemplomot terveztek, erre m utatnak az o tt lévő
diadalív falpillérek és az alapozások elválásai. Nem
maradt volna változatlanul a nyugati apszis sem. Le
bontása árán - vélhetően - egyenes vonalú nyugati
homlokzatot alakítottak volna ki, esetleg előépítményként m egtartva az apszis falait. Mindezek egy
nagyvonalú építészeti koncepciót sejtetnek, amely
azonban időközben módosult, szegényedett.
A módosulás oká t meghatározni ma m ár nehéz. A 13.
századi tem plom ban a főhajó középső részét a szer
zetesi tem plom oknál megszokott módon a kórus, a
közös imádkozás helye foglalta el. A terület keleti ha
tárfalát az altem plom két, egyszerű csúcsíves keretezésű lejárójával á ttö rt fala alkotta. A mai helyzettel
ellentétben, a főszentélybe nem a főhajóból, hanem
oldalról, az északi mellékszentély felől lehetett fe lju t
ni. A templom kórustól mélyebb szinten lévő nyugati
harmadát márványoszlopos, á ttö rt felépítményű kó
rusrekesztő választotta el. A szintkülönbséget a m el
lékhajókban kőlépcső hidalta át. A kőből és m á r
ványból ra ko tt m intás padlóburkolatú templom fa ra 
gott díszeit, a pilléreket sokszínű festés díszítette.
A l l . századi tem plom nyugati altemplomát Oros
apát betöltette, a falakat alapozásként felhasználva
boltozott karzatot emeltetett. A mélyebbre került já
rószint m iatt a 12. századi északi kapu használhatat
lanná vált. Ezért került sor befalazására, egyúttal az
alapozásában meggyengült északi falazatot megtá
masztó nagyméretű tám pillér megépítésére. A tá m pillér és a befalazott kapuzat egy későbbi bővítés so
rán belső térbe, a mai sekrestyébe került. Csupán az
elm últ hónapok falkutatása hozta elő.
Az északi tem plom kapu a temetőbe nyílott. A nagy
méretű kváderekkel berakott nyílás keretét, díszeit
érintetlenül hagyták, csupán meszelésréteggel fedték
A templom északi fala az Árpád-kori kapukkal
(Színes fényképét lásd a borító 3. oldalán)
The northern wall of the church with the portals from the Árpád
age (See coloured picture on the cover, p. 3.)
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szegéllyel díszített ruhájú alakot ábrázol. A kendőkkel
letakart márványtömbön, oltáron álló, ékkővel díszes
köpenyes alak jobb, mezítelen lába alatt kehely, bal
lábán cipő látható. A fekete díszruhán számtalan, át
húzással eltüntetni szándékozott „hic fűit" írás. Az
egyetlen ép karcolt évszám: 1479. A kép alsó részén
két sorban minusculás felirat. A kép az ún. „Volto
Santo" ábrázolások körébe tartozik. A falkép részle
ges feltárását még 1993 őszén elvégeztük, teljes ki
bontására, bemutatására a felm erült műemléki, mű
szaki kérdések m ia tt napjainkig nem került sor.

A XV. századi kerengő hátfalában feltárt falkép
(Színes fényképét lásd a borító 3. oldalán)
Mural exposed on the rear w all of the 15th century ambulatory
(See coloured picture on the cover, p. 3.)
el. A m últ, a régebbi épület m ásutt hiányzó megbe
csülése, tisztelete fejeződik-e ki ebben a gesztusban
avagy az építőmester prakticizmusa - megválaszol
hatatlan kérdés.
A befalazott kaputól keletre áttörték a 12. századi fa
lazatot az új kapu számára. Ez oszlopokkal díszített
bélletes, díszes faragású kapuzat, ívmezőjében már
ványlappal. Helyét a 19. század közepe óta ismeri a
rendi hagyomány „K irály kapu“ néven. A hiányzó osz
loptörzseket leszámítva, a kapu a 15. század végi ál
lapotában maradt ránk. Tagozatainak festését ma kö
zépkori meszelésrétegek fedik. (A sekrestye felújítása
során a kőszobrász-restaurátorok m ost csupán a
tisztítást, rögzítést végezték el.) A 12. századi kapu
tán száz esztendőn át sem szolgált, míg utóda a 15.
század végéig működött. Mátyás király idején az át
építések során a bazilika északi oldalához sekrestyét
és a Szent Benedek kápolnát építették. M ost a Király
kapura várt a befalazás: évszázadokra eltűnt. Ekkor a
két befalazott kapu között, a ma használatos sekres
tyeajtó helyén vágtak újabb nyílást. A 16. század első
évtizedében új, im m ár reneszánsz kápolnát építettek
a későgótikus Szent Benedek kápolna mellé. Ezalkalom m al két reneszánsz keretezésű nyílással törték át
a 12. századi falazatot. Egyike az új kápolnába veze
tett, a másik a tem plom északi külső kapuja lett. A
18. században azután a reneszánsz külső kaput is be
falazták. A sekrestyeajtó templom felőli mostani ki
alakítása Storno Ferenc munkája. M in t láthattuk enyhe túlzással - a 12. századi északi fa la t áttörő ka
puzatok históriája maga a templom története.
A templomhoz dél felől csatlakozó 13. századi mo
nostor zárt, négyszög alakú udvart övező földszintes
szárnyakból állt. Az északi kerengőben a templom
falára a 14. század végén falképeket festettek. A csak
kis részletében fe ltá rt egyik kép baldachin alatt köpe
nyes alakot vagy alakokat ábrázol. A másik, nagyobb
területen kibontott falkép ma is látható része ékköves

A 15. század végi nagyléptékű építkezések, amelyek
kezdetét éppen az akkor elfalazott falképbe karcolt
1479-es évszám jelezheti, a teljes m onostort érintet
ték. Szinte alapokig lebontották a korábbi kerengőt és
szárnyait, csupán a refektóriumba vezető ajtó kőke
retét tartották meg, azt is befalazva és a márvány
oszlopokat kiemelve. A felépült új monostor m ind
egyik szárnya emeletes volt, a helyiségeket, közöttük
a m ú lt században lebontott északi emeleti szárnyat
is, fafödémek fedték. Csupán a folyosót boltozták, ez
a mai Magyarország egyetlen épen m aradt későgóti
kus kerengője. A falakat - amelyben benne rejtőztek
a 12. és 13. századi monostor faragott kövei - vékony
vakolat, rajta fehér és vörös csíkokkal rajzolt, vörös
lábazatról induló kváderezést utánzó mustra fedte.
A hódoltsági időszak megpróbáltatásai után a 17.
század végén újjáépítették a tem plom nyugati végét,

A templom déli külső felére
fe s te tt XIV. századi Volto
Santo falkép
14th century Volto Santo
mural painted on the southern
outside part of the church

a karzatot és a boltozatokat. A 13. századi karzat ke
leti, középső pillére helyett azt a Ilerkules-csomós
p illé rt építették be, amely a m últ század óta a kőtár
ban látható. A 13. századi faragvány egy ugyancsak
másodlagosan elhelyezett karéjos lábazaton állt. A
járószintet kissé megemelve, megépítették a tem p
lom teljes szélességében átmenő lépcsőt.
Az előbbiekben ism ertetett kutatásoknak köszönhe
tően sikerült alapvetően megváltoztatni a pannonhal
m i monostor eddig ism ert építéstörténetét.
Az első templom m ár kőépiilet, kelet-nyugati szen
téllyel, kettős altemplommal, gazdagon felékesítve. A
második, 1137-ben felszentelt tem plom hosszfalai
szinte párkánymagasságig állnak. Oros apát építke
zései - az eddig elképzeltekkel ellentétben - jelentős
mértékben felhasználták a korábbi falakat. Noha az
eredeti „te rv " a korábbi épület teljes elbontásával
számolt, végül a templom külső falai - a keleti szen
télyek kivételével - megmaradtak. Oros építőmeste
reihez a pillérek, a boltozás, a keleti szentélyek és a
nyugati kórus kialakítása köthető, valam int a zártud
varos monostoré. A temp
lomban látható faragott
tagozatok a 13. századi
átépítés eredményei.
A kutatások legfonto
sabb eredményének ta rt
juk a középkori építési
periódusok szétválasztá
sát. de nem hallgathatjuk
el, hogy további ásatá
sokra,
falkutatásokra
még szükség van.

A Volto Santo kép alsó része a
kehellyel és a díszes saruval
The lower part of the Volto
Santo picture, w ith the
chalice and the adorned
sandal
rolók - I'holos: Szclónvi k.
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A Pannonhalmi Főapátság színes, festett, ólmozott
üvegablakainak restaurálása

Hefter László

The

R estoration

Coloured
Class

Painted

Windows

of

ttie

Leaded
of

the

Pannonhalma Archahhev

The author was commissioned
to restore the window s of the
Pannonhalma

archabbey

in

June 1993. It is the firs t time
since

125 years

th a t

the

abbey’s w indow s, prepared
between 1868-1870, hallmar
ked by the names o f three
glass painters (masters Carl
Gcyling from Vienna, Albert
Ncuhauser from

Innsbruck,

and József Wilfing from Sop
ron), planned by Ferenc Stor
no, are completely renewed.
The author, before starting his
work, carefully studied the
original painting, leading, and
soldering, and followed the ap
proach and technical formulas
characteristic

o f the given

master in the case o f cadi
glass window.
The ambulatory o f the cloister,
and all the coloured glass
windows of the Basilica were
restored until 30 November
1995.

Belső szennyeződés
Internal soil

1993. júniusában egy pályázat alapján kaptam megbí
zást a Pannonhalmi Főapátság színes üvegablakainak
restaurálására. A megbízó szigorú szerződésben hatá
rozta meg a határidőket és a munka minőségére vonat
kozó elvárásait. Külön kijelölte azokat a napokat, órá
kat, amikor a helyszínen dolgozhattam. Munkámmal az
Apátság belső rendjét, szertartásait és különböző ren
dezvényeit nem zavarhattam.
125 év óta először került sor az üvegablakok átfogó
helyreállítására. Ez az üvegrestaurátori munka mellett a
fémszerkezetek teljes felújítását is jelentette.
Az üvegablakok 1868 és 1870 között Kruesz Krizosztom
főapátsága idején készültek, Storno Ferenc tervei alap
ján. Ekkor valamennyi ablakba új fémszerkezet került,
kifejezetten a színes üvegek fogadására. Ennek megfele
lően a kőbordázatot átalakították.
A fémszerkezetek gondos kézműves munkával, ková
csoltvasból készültek és megfelelően felületkezelt álla
potban építették be azokat. A szerelési csomópontokat
átlapolással, keresztkapcsolással, szegecseléssel és le
szorító ékek használatával alakították ki. Kerültek min
den olyan kötést, összeillesztést, ami az üvegablakok ja
vítása esetén sérülhet, vagy a korrózió következtében
szétszerelhetellenné válhat. Ezeket a fémszerkezeteket
cserélni nem kellett, megfelelő felületkezelés után még
hosszú évtizedekig képesek funkciójuk ellátására.
A fő problémát az jelentette, hogy a tokszerkezetek és
keresztmerevítők a falazatból, kőbordázatból és vako
latrétegből kilazultak, javított, vagy kicserélt részeik tel
jesen tönkrementek. így fordulhatott elő, hogy' a mereví
tő szélvasak az üvegleszorító szalagból és a rögzítő
gittágyból kiestek és leszakadtak az üvegmezőkről.
Az időjárás, a szakszerűtlen javítgatások, a huzat hatá
sai és az elöregedés következtében meggyengült ólom a
forrasztási csomópontokban eltöredezett, ami az iivegfelületek hullámosodásához, megrogyásához és a k riti
kus helyek üveglemezeinek töréséhez vezetett.
Az eredeti üvegablakok előtt védőüvegezés nem volt.
Azok helyét nem alakították ki. Az 1938-ban és 1963ban szakszerűtlenül beszerelt és teljesen tönkrement
védőüvegezések helyett most újak kerültek beépítésre.
Az üvegablakok készítését annakidején három üvegfestő
mester és a hozzájuk kapcsolódó műhelyek végezték.
Leghíresebb közülük az Európa szerte ismert és foglal
koztatott bécsi üvegfestő mester, Carl Geyling. Az ő
munkája a Szent Márton körablak, Szent László, Szent
Imre, valam int a déli oldalon lévő Szent Károly, Őran
gyal, Szent Ágnes, Szent Erzsébet és Szent Katalin.
Albert Neuhauser (Innsbruck) műhelye készítette a Szűz

Mária és a Szent Benedek kápolna üvegablakait, vala
mint a Bazilika déli oldalhajóján lévő 5 db félköríves zá
ródáséi üvegablakot. Az ő munkája még a Bazilika főbe
járat feletti kórus megvilágító félköríves és a kórus két
oldalán elhelyezkedő csúcsíves ablak. Willing József
soproni üvegfestő mester készítette a Bazilika szenté
lyében és altemplomában lévő üvegfestményeket.
Wilfing József volt a magyar üvegfestészet megalapítója
és az első üvegfestő műhely vezetője. Pannonhalmi
üvegablakai az elsők közé tartoznak. A káptalanterem
ben található két darab nagy méretű, növénymintás
üvegablak később készült munka.
Az Ipoly kápolna két Róth Miksa-féle ablakának kivételé
vel a kerengő és a Bazilika valamennyi színes, ólmozott,
festett üvegablakát restauráltam. Ez 85 u r felületet je
lentett.
A kerengő kőosztásos ablakaiba és felső mérműveibe az
1959-62-es építészeti felújítás alkalmával bekerült
négyzethálós mintájú, színtelen, ólmozott üvegablakok
helyett - elhasználódott állapotuk miatt - újakat készí
tettem 40 m2-es felületen. Eredetileg itt is színes, festett
indás, leveles mintával díszített üvegfestmények voltak,
de azokat a felújítás alkalmával kivették. Nagy részük
megsemmisült, töredékeik egyes atyák szobáit díszítik.
A Szent Márton körablakot, a Szűz Mária és a Szent Be
nedek kápolna ablakait a helyszínen kiszerelés nélkül
restauráltam. Ez 11 n r volt. 74 m2 színes, ólmozott
üvegablakot műtermembe szállítottam, azok helyreállí
tását ott végeztem.
A helyszínen restaurált üvegablakok kisebb javításoktól
eltekintve, minden anyagukban eredetiek maradtak. Ezt
az időjárástól védett helyüknek és stabil fémszerkeze
tüknek köszönhették.
Szétesett, kilazult felületek restaurálás után
Disjointed, disengaged sur
faces - after restoration

MŰHELY

Először a kerengőben, a Keresztút állomásait ábrázoló
üvegfestményeket restauráltam. Külső felületüket a fal
kőporával cementálódott vízkőréteg fedte, ami tönk
retette az ólombordázatot és elhomályosította az üveg
lemezeket. A szakszerűtlen falba vakolás, szögelés, git
telés, gipszelés a fallal érintkező üveglemezek jelentős
részét eltörte. De sérüléseket okozott a laza, mozgó ál
lapot, a tetőről leesett cserép és az ablaknak ütköző ma
dár Is. Az üvegfestmények visszahelyezésénél vala
mennyi elé a páralecsapódás problémáját megoldó
védőüveg került.
Különleges feladatot jelentett a Bazilika 5 felső félkör
íves ablakának restaurálása. Míg a kerengő üvegablaka
in a külső szennyeződés volt legszembeötlőbb, addig a
déli és keleti homlokzat ablakain a fémszerkezeti prob
lémák és töréskárok mellett belső szennyeződés is hoz
zájárult az üvegablakok állapotának romlásához. A bel
ső felületekre egy vastag, sötét porszerű réteg rakódott,
ami a kőfelület mészporából és a gyertyák füstjéből állt,
Ahol ez a porréteg túl sok meleg levegőt gyűjtött össze,
ott zsíros, fekete kátrányszerű réteg alakult ki, amely
teljesen elfedte az üvegablakok egyes részeit és károsí
totta a festékréteget is.
Az üveg érzékeny természetéből adódóan a korral való
rongálódás elkerülhetetlen. A pannonhalmi üvegfestmé
nyek is magukon viselik az elmúlt 125 év viszontagsága
it. A jó vegyi összetételű tartós üveganyag külső-belső fe
lületén a gyártás és a fokozatos hűtés folyamán kialakult
védőréteg ép maradt, A különböző restaurálási lépések,
tisztítás, törések, festési hibák javítása számos szakmai
érdekességet és tanulságot hozott az elkészítés mű
helymunkájára és az anyaghasználatra vonatkozóan.
A mester az üvegablak legnehezebb részeit készítette.
Többnyire emberi alakokat, arcokat, kezeket és drapéri
ákat festett. A háttér mintáinak, vágj7a szegélyek orna
mentikáinak egyszerűbb festését segédeire, tanulóira
bízta. Ők végezték az üveg vágását és ólmozását, az
egyéb járulékos munkákat. Ez a munkamegosztás jól
érzékelhető. Az ecsetkezelésnél még a jobb- és balke
zesség is megfigyelhető.
Az üvegfestésnek két fő jellegzetessége van. Egyik a fe
kete-barna kontúr és tónus festés, ezt schwarzlotnak
hívják, a másik a sárga festés, ez pedig a silberezés. A
festés 90%-a ezzel a két festékkel történik, anyagában
színes üvegre, a gótika óta.
Mindhárom mester festék-, ólom- és forrasztóanyagát
elemeztettem. Ezek egymástól különböztek és a múlt
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században szakmai titkoknak számítottak. Carl Geyling
a schwarzlot festéshez többféle összetételű festékanya
got használt. A nagyfelületű tónusokat rézoxid+vasoxid+olvasztó anyag (egyenlő arányban bórax, ólompír,
üvegpor), addig Albert Neuhauser m angánoxid+
vasoxid+ olvasztó anyag összetételű festékkel festette.
Jelentős különbséget tapasztaltam a felhasznált ólom
minőségében is. Míg a két osztrák mester 0,75-1% kö
zötti antimon tartalmú ólmot használt, addig Wilfing Jó
zsef 5%-ost. Ez túl ridegnek és törékenynek bizonyult és
sokkal inkább sérült az olyan viszonylagosan védett he
lyen, mint a nyugati homlokzat.
Valamennyi műtermembe szállított üvegablakot teljesen
szétszereltem, ólombordázatából kivettem, megtisztí
tottam, és miután az üveglemezek a restaurálási fáziso
kon átestek, azokat újra ólmoztam az eredeti mintának
megfelelően. A már 125 évet kibírt Carl Geyling ablaka
inál jól bevált ólom és forrasztó anyag összetételeket
használtam. Az üvegablakok restaurálásánál és ólmozásánál mindig az adott mesterre jellemző összeállítási,
szemléleti és technikai formulákat alkalmaztam.
A Bazilikában először az altemplom üvegablakai készül
tek el. A középső mezőben jól olvasható az 1868-as dá
tum. Legkésőbb, 1870-ben, a Szent Imre ablakot helyez
ték be. Ezen a dátum és Storno Ferenc monogramja is
megjelenik. A kivitelező mesterek az üvegablakokat nem
látták el szignójukkal
Storno Ferenc több, egymástól eltérő tervet is készített,
különösen a Szent Márton, Szent László és a Szent Im 
re üvegfestményekre. A megvalósultukon tartalmi válto
zás nem történt. „Üvegablakot készítek bármilyen stílus
ban“ - írta cégtáblájára Storno Ferenc és a kor elvárá
sainak meg is felelt. Segítői: Carl Geyling, A lb e rt
Neuhauser és Wilfing József kiváló szakmai felkészült
ségükkel tökéletesen megvalósították terveit.
Restaurátori munkámban olyan összhangra törekedtem,
ahol az esztétikum és az eredeti üveganyag, az ahhoz va
ló közelítés egyaránt fontos. Célom mindig a tervező
szándéka szerinti képi hangulat megőrzése, helyreállítá
sa volt anélkül, hogy bármilyen visszafordíthatatlan vál
toztatást végeztem volna. Valamennyi technikai, esztéti
kai, műemlék-etikai lépésemet ez a szándék vezette.
Pannonhalmán a rendkívül elhanyagolt, rossz állapotban
lévő üvegablakok megmentése volt a fő cél. Remélhető,
hogy' restaurált állapotukat megfelelő karbantartás ese
tén hosszú ideig megőrzik. Az üvegablakok restaurálását
és visszahelyezését 1995. november 30-án fejeztem be.

Külső szennyeződés
External soil

A falazatból kilazult és
tönkrement fémszerkezet
Metal construction disen
gaged from the wall and
dilapidated
Fotók - Photos: Hefter L.
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A Székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyről

A középkori királyi bazilika maradványainak feltárása, bemutatása

Fülöp Gyula

A bo ut the Székesfehérvár
National Historic Site The Exposure and the P re
sentation of the Remains of
tile Medieval Royal Basilica

The history of the medieval
royal basilica, and its expo
sure. confront experts w ith
considerably coinpliated, d iffi
cu lt tasks. The church, conse
cra ted to Virgin Mary, was
founded by (Saint) Stephen I as
a private chapel and burialplace.

sometime

between

1000-1018. The church was a
v ic tim

of fire,

de struction

several times. Its renovation
and

reconstruction

was

started already in the 12th

1988-ban kerültem abba a munkacsoportba, amelynek
feladata a bazilika feltárása, műemléki helyreállítása.
Ma már - a feltárások után - világosan látszik, hogy a
megmaradt épületrészletek teljesen zavaros, nehezen
kibontható építészeti képet mutatnak.
A templom építésének kezdete nem ismert. Valamikor
1000-1018 között alapította István király a Szűz M áriá
nak szentelt templomot, királyi magánkápolnaként, sa
ját temetkezési helyének szánva. A templom mellett ala
pított papi testületből alakult ki a középkorban nagy te
kintélyre szert tett Szűz Mária-prépostság. Kanonokjai
az egyházi teendők ellátásán túl állami feladatokat is el
láttak. ü k őrizték az Árpád korban a koronát és a koro
názási jelvényeket, okleveleket, krónikákat.
A templom építésének felgyorsulásában a bolgárok elle
ni hadjáratokon szerzett zsákmány és a szárazföldi jeruzsálemi zarándokút megnyitása játszott szerepet, így
kerülhetett sor a félig kész templom részleges felszente
lésére és Im re herceg ide temetésére 1031-ben.
A Szent István által építtetett templom a falmaradvá-

Ásatások 1863-ban - Excavations in 1863

century, to be continued later

again in 1862. continued in

nyok alapján egy körülbelül 54 m hosszú, 37,5 m széles
templom alaprajzának felel meg.
Nyugatról egy 23 m hosszú épületrész csatlakozott
hozzá, amelynek templomhoz közelebbi 10 m-es sávja
árkádokkal nyílott a belső térre. A templomot István ki
rály halálakor felszentelték, de még mindig nem volt
kész. Az 1077-re már megíródott nagy legenda a kórus
falán tarka vésetekről, márványlapokból kirakott padló
ról és az oltár fölé emelkedő csodálatos mívű cibóiinmról szólt.
A templom területéről származó faragott kőanyagból,
pillérfőkből arra következtethetünk, hogy az épület már
a 12. században jelentős átalakításon ment keresztül. A
megújítás összefüggésben áll a bazilika jelentőségének
megnövekedésével.
A Szent István kultuszát tudatosan támogató Könyves
Kálmánt 1116-ban ide temették, István király után első
ként az Árpád-házi királyok közül. Ezután még hat Ár
pád-házi uralkodónkat temették a templomba, közöttük
III, Bélát 1196-ban és feleségét, Antiochiai Annát 1184ben. Az ő sírjuk az egyetlen, amely szerencsés véletlen

Alaprajz 1995-ben, Biczó Pi
roska nyomán
Ground-plan in 1995, adopted
from Piroska Biczó

folytán érintetlenül került elő. Az Istvánt követő uralko
dókat a maguk által alapított templomokban temették
el. Úgy' látszik a Vazul-ág nem szívlelhette István túlvilági közelségét, még Szent László sem, akinek idejében 1083-ban - István és Imre szentté avatására sor került.

on for centuries. In the Middle
Ages, the basilica was the site
o f coronations and burials of
kings.
Between 1543-1688. the city
was a Turkish border castle,
the basilica was transformed
into a mosque and a powderhouse. After the reconquering,
w ith the re-usage o f the stones
o f the ruined Saint Stephen
church - the ..cultic place" - , it
w as

terminated

practically

„physically" as well,
in 1848. as a result of a king’s
tom b exposed by chance, the
National Museum made exca
vations on the area o f the
basilica, however these stop
ped. The excavations started
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Az Árpád-ház kihalása utáni bonyolult politikai helyzet
ben végül a tőkeerősebb itáliai Anjou Károly Róbert ke
rült ki győztesen a trónért való küzdelemből. Az új király
kezdetben nem sokat foglalkozott Fehérvárral, nem is
ide kívánt temetkezni, de később meggondolta magát.
Utódai érdekében nem volt mindegy, hogy hol építteti fel
temetkező kápolnáját, A háromszori koronázás, a legyű
rendő Csákok és mások ellenállása m otiválhatta
döntése megváltoztatásában. 1318-ban megerősítette,
majd 1327-ben nagymértékben átépíttette a bazilikát.
Ezzel is hangsúlyozni kívánta legitimitását a magyar tró 
non. Nagy Lajos - Szent Katalin tiszteletére - maga és
családja számára kápolnát emelt. Síremlékének néhány
vörösmárvány töredéke maradt ránk.
Már állott Buda vára, már pompázott a visegrádi palo
ta, a vegyesházi királyok mégis kötelességüknek érezték
az államalapító Szent emlékét őrizni, templomát csino
sítani, majd ide temetkezni. Vérrokonság hiányában ez
jelentette a jogfolytonosságot. A magyar trón utódlásá
nak kérdése a közép-európai politikai élet állandó prob
lémája lett egészen Mohácsig. Ide temették Albertet, el
ső Habsburgunkat. A templomot Mátyás király kelet fe
lé 36 m-rel meghosszabbította. Ide temették II. Ulászlót,
II. Lajost, a Jagellókat. Utoljára Zápolya Jánost temették
el 1540-ben. A főoltáron kívül 17 oltár és kápolna szere
pel név szerint megemlítve a középkori forrásokban.
Székesfehérvár 1543-ban került Szulejmán szultán ke
zére. A káprázatosán gazdag templomot a várost elfog
lalók kifosztották. Azonban nemcsak a török lelkén szá
rad a sírok kirablása. Elsőként Miksa zsoldosai tényked
tek itt eredményesen még 1490-ben.
1543-ig Székesfehérvár és a királyi bazilika az állami
élet legfontosabb eseményének, a koronázásnak kikerül
hetetlen helyszíne volt. Történeti forrásokból ismert,
hogy a koronázások, trónraültetések Szent István halá
lát követően a fehérvári templomban történtek. Hama
rosan kialakult az a hagyomány, amely csak a fehérvári
templomban ta rto tt koronázást fogadta el jogszerűnek.
Miután az érvényesnek tartott koronázási feltételek nem
minden esetben valósultak meg, több királyunkat két
szer, Károly Róbertét háromszor is megkoronázták. I.
Ferdinánd 1527-i évi koronázásával együtt 43 királyunk
került trónra Fehérváron.
A királyi bazilikát 1543 után a városban maradt keresz
tény lakosság használta. Az 1564-ik évi lázadásukat kö
vetően kitelepítették őket a Belvárosból, a templomot
elvették tőlük. A templom északi részét dzsámivá alakí
tották, többi részén fegyver és lőporraktárt rendeztek
be. Az 1601-ik évi ostromnál, amikor a királyi seregek
egy évre visszafoglalták a várost, a lőpor felrobbant. A
templom déli része rombadőlt,
A várost 1688-ban vették vissza a törököktől. A hama
rosan meginduló helyreállítások, új építkezések term é
szetes módon bontották építő anyagul a bazilika déli fe
lének romjait. Ebben az időben az északi oldalhajó két
nagy kápolnája még állott, azt szertartásokra használ
ták. A Nagy Lajos által építtetett Szent Katalin kápolna
és az 1480 körül Kálmáncsehi Domokos prépost által
építtetett Szent Anna kápolna az 1689-ben (egy7évvel a
visszafoglalás után) készült La Vergne-féle városalapraj
zon látható.
Székesfehérvár Mária Teréziától 1777-ben kapott püs

pökséget. Az első püspök, Séllyei Nagy Ignác m ár meg
hallgatásakor szorgalmazta a bazilika renoválását. Az
államkincstár helyzete akkor sem tette lehetővé a terv
megvalósulását. Nemcsak a pénzhiány volt a probléma.
Az 1543-1688 közötti török végvárszerep teljes egészé
ben eltörölte a Szent István-i bazilika államjogi szere
pét, az országlakosok érzelmi és politikai kötődését.
Habsburg királyaink természetesen nem használhatták
ezidőtájt a helyet sem koronázások, sem temetkezések
céljára. Bécs közelségében Pozsony lett az ország „fővá
rosa“ . A megbékélés jegyében került sor Ferenc József
budai koronázására 1867-ben. Utolsó királyunkat, IV
Károlyt is ott koronázták meg.
A 18. század végére Szent István templomát, a kultusz
helyet nemcsak hogy elfelejtették, de köveinek széthordásával fizikailag is felszámolták. Az 1790-es években
Milassin püspök a templom északi maradékának kövei
ből építtette fel az 1801 -re elkészült püspöki palotát. A
birtokmegosztás szerint a déli hajó területe városi utca
lett, a többi a püspökség kertje, a maradványok elplanírozása után. Egy ideig szent lett volna a béke, ha Szent
István bazilikája „eltemetése“ után alig fél évszázaddal
nem hallatott volna magáról. 1848-ban véletlen folytán

Fent: 1988-as állapot
Lent: 1995-ös állapot
Above: State of the building
in 1988
Below: State of the building in
1995
l ’olók - Pholos: Gelencsér K.
Kabáczv Sz.

1874. and 1882: the ruins were
reburied.
In 1936-37. w ith the nearing of
the 900th anniversary of the
death of Saint Stephen (1938),
a good pa rt o f the basilica was
exposed and finally conserved.
In the middle of the 60s, a
professional pretext was found
for continuing the excavations.
Then, for the celebration of the
thousand year existence of the
city (1972). they succeeded in
renewing the garden with ruins
somewhat.
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Az Aba-Novák seccók
restaurálása
Restauration of the seccos
painted by Vilmos Aba-Novák

In 1991, a foundation was
established

for creating

a

National Historic Site. In 1995.
a publicised competition was
announced for the realisation
of the Historic Site. The de
signers shall certainly make
use of the ideas later on.
A lo t may be achieved from the
plans in 1996. still there w ill
be m ore to work on the final
picture o f the National Historic
Site.

Az 1988-as ünnepség
Celebration in 1988

került felszínre III. Béla és felesége, Antiochiai Anna sír
ja, méghozzá érintetlenül. A Nemzeti Múzeum Érdy Já
nost bízta meg a feltárással. A sírok kiemelése után nem
maradt lehetőség a további feltárások folytatására,
mert decemberben Fehérvárt elfoglalták Windischgrátz
csapatai. Jelképesnek tekinthető, hogy az új feltárások
1862-ben indulhattak meg újra, közadakozásból, a
Bach-korszak után, a kiegyezés előtt.
A Henszlmann Imre által végzett feltárások a mai sza
bályok szerint folyjak. 1874-ben és 1882-ben a közmű
vek építése m iatt került sor ásatásokra. Ezek a szó szo
ros értelmében vett leletmentések és szakmai doku
mentálások voltak. A bazilika maradványait visszate
mették, fölötte maradt a városi út.
Ettől kezdve sokáig nem történt semmi a hajdani királyi
bazilika maradványainak ügyében. Majd ami ezután
következett, az szoros összefüggésben állt a mindenko
ri politikával, annak legitimációjával. A szakmai érde
kek, a történeti dokumentumok sokszor sérültek az
„egyeztetések“ során.
A Trianon után identitás zavarral küzdő országos politi
ka és a történettudomány fedezte fel és hozta előtérbe
újra Szent István alakját. A király nélküli királyságban
közelgett 1988, Szent István halálának 900. évfordulója,
amelyet méltóképpen megünnepelni Székesfehérvár
nélkül nem lehetett. így került sor 1936-37-ben a királyi
koronázó templom egy' részének feltárására. A szerény
romokat szolid eleganciával emelte magasba a Lux-féle
kőtár, Aba Novák seccoi és Sztehló Lili üvegablaka. Az
„újjáépített“ bazilikába már temetkezni is lehetett, leg
alábbis jelképesen jelen lenni és legitimáltatni. A Szent
István szarkofágját befogadó mauzóleum falain megje
lennek az elm últ idők és a kor nagyságainak ábrázolásai,
közöttük Horthy Miklós képe is. 1938-ban ünnepélyes
országgyűlést tartottak a városban, a Romkertben vité
zeket avattak, az ásatásokon előkerült csontokat be
szentelt, közös sírba helyezték.
És hamarosan jö tt a nagy' háború, a második világégés,
majd utána Sztálin és Churchill felosztó cetlijei. A vég
eredmény ■.Rákosi elvtársnak nem sokat kellett törődnie
azzal, hogy' jogait Szent Istvántól eredeztesse. Királyi
bazilika, Szent István nyughelye, koronázó templom? A
seccók lemeszeltetése után úgy' tűnt: végleg kitöröltetett
a köztudatból, államilag, egyházilag egyaránt.

A hatvanas évek közepén szakmai indokkal folytattak
feltárásokat, ekkor került elő teljes egészében a temp
lom mellé épített két 12-13. századi kápolna. 1970-71ben tárult fel a templom főtengelyében Szent István
kriptája és kultuszhelye. Ez a kutatás sem volt mentes a
politikai szándékoktól. Székesfehérvár és a megye veze
tése - szakmai háttérrel alátámasztva - úgy' gondolta, itt
az ideje megünnepelni a város ezeréves fennállását. A
kiindulópont Géza nagyfejedelem 972-ik évi trónra kerü
lése volt. A dátum történeti hitelessége nem bizonyított,
mint ahogyan az sem, hogy' nem korábban (Taksony
alatt), vagy később kezdődött el a fejedelmi székhely
tartós kiépítése. Egyébként ilyen „apróságok“ az ünne
pelni vágyó politikusokat nem szokták érdekelni. A vég
eredmény egy diszkréten megújított Romkert lett.
Az események az új idők előszeleként az 1980-as évek
ben gyorsultak fel, legalábbis papíron. „Fel kell tárni a
bazilika teljes egészét, az úttest a la tti déli hajót is bele
értve, és be kell mutatni a közönségnek.“ A Lázár-, a
Grósz-, majd a Németh-kormány által elhatározott és fi
nanszírozott, szakmailag indokolt megoldás azonban
időnként újra a politika játékszerévé vált.
1988-ban pályázatot írtak ki, amelynek eredményeként
olyan épületegyüttes kellett volna hogy szülessen, amely
méltóképpen fejezi ki Székesfehérvárnak és a baziliká
nak a középkori magyar államiságban betöltött szerepét
és befogadja a romkertben fellelt csontokat, közöttük ki
rályaink és országos nagyjaink földi maradványait. A pá
lyázat kiváló munkákat hozott, biztató részeredmények
kel zárult. A politikai koncepciót azonban elsöpörte a
rendszerváltozás. Sajnálatos „eredménye" ennek az
időszaknak a Mátyás-féle kápolna több száz köbméter
földdel való feltöltése, valamint az 1988-as ünnepségek
re létrehozott műtárgyak, amelyek a korábbi képet egy'
„Legoland“ felé vitték el.
Érdekes volt együtt látni 1988. augusztus 20-án az iga
zi és a műromok között együtt ünneplőket, Szent István
halálának 950-ik évfordulóján. Straub E Brúnó az Elnö
ki Tanács elnöke részvételével az akkori országgyűlés is
tiszteletét tette. A történelmi helyszínen egymás mellett
álltak az „átkos“ politikai és hivatali képviselők az egy
házfőkkel, a vallásos vagy' a nem hívő világiakkal. 1989ben már különváltak az ünneplők, főképpen pártállás
szerint. Néhai Antall József miniszterelnök 1990-ben
napokkal előbb a királyi bazilika romjai között emléke
zett meg Szent Istvánról, csakhogy' elkerülje Göncz Ár
pád köztársasági elnök koszorúzását a város Szent Ist
ván szobránál. Sorolhatnám még a kisebb-nagyobb fur
csaságokat. A lényeg, hogy a bazilika régészeti feltárása
zökkenőkkel ugyan, de folytatódott és befejezés előtt áll.
Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata
1991-ben alapítványt hozott létre. „Az alapítvány célja:
hogy a középkori királyi bazilika területén - a jelenlegi
Romkertben - olyan Nemzeti Emlékhely kialakítását tá
mogassa, amely méltó módon reprezentálja Székesfehér
várnak a magyar történelemben játszott kiemelkedő sze
repét, bemutatja a koronázó város múltját, Árpád-házi
és vegyesházi királyaink és a magyar szentek emlékét. “
Az új pályázat kiírására és elbírálására 1995-ben került
sor. A kiírás fontos követelményként tűzte ki, hogy a
születő javaslatok vegyük figyelembe a terület városren
dezési, műemléki, építészeti és művészettörténeti ősz-
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Székesfehérvár Nemzeti Em
lékhely - Középkori Romkert
és környéke rendezése.
Meghívásos tervpályázat.
1. díj: Farkas Mária és munka
társai.
2. díj: Oltai Péter
3. díj: Török Ferenc és munka
társai
Székesfehérvár
National
Memorial Place - Arrange
ment of the Medieval Ruin
Park and its surroundings.
Tender w ith invited compe
titors.
1st prize: Mária Farkas and
colleagues
2nd prize: Péter Oltai
3rd prize: Ferenc Török and
colleagues
szefüggéseit. Tegyék lehetővé az emlékezés és a kegye
let méltó kifejezését a megrendezendő események és
protokolláris látogatások alkalmával.
Az emlékezés helye a középkori romokon kívül legyen,
megjelenése méltóságteljes, ugyanakkor emberi lépté
kű. Történelmi hitelességgel tükrözze az államiságot,
harmonikusan illeszkedjék a meglévő műemléki környe
zetbe. A feltárt emlékek bemutatását ne akadályozza,
sőt azok láthatóságát előnyösen fejlessze tovább.
A pályázaton meghívásos alapon nyolc műhely vett
részt. Valamennyi pályamű - a kiírásnak megfelelően visszafogott módon oldotta meg a Nemzeti Emlékhely
nek, mint a magyar államiság és kereszténység szimbó
lumának kialakításával kapcsolatos feladatot. Teljes
egészében kivitelezésre ajánlható munka nem született.
A feladat és a környezet ismeretében nem is születhe
tett, nem is feladata. A díjakat sorrendben: Farkas Má
ria és csapata, Oltai Péter, Török Ferenc és csapata kap
ták. Rangsorolás nélkül megvételre került: dr. Brenner
János, Janáky István, Schulz István, Szoboszlai István,
Szűcs Endre és munkatársaik pályázata. A később fel
kérendő tervező ezek alapján készíthet kiviteli terveket.
A Szent István által alapított bazilika, királyi koronázó
templom és temetkezőhely maradványai nem Székesfe
hérvár tulajdona, az egész magyarságé. Megőrzése or
szágos feladat kell hogy legyen!
Azért mindig történik valami. A rendelkezésre álló pénz
ügyi forrásokból 1996-ban megteremthető:
- A Szent István mauzóleum, a szarkofág, az Aba Novák
seccók restaurálása, a második világháborúban meg
sérült Sztehló Lili-féle üvegablak pótlásának megóvása;
- az árkádsor kőtárának elszállítása. Bazilika-történeti
kiállítás tablókkal, másolatokkal;
- a püspökség kertjének falára az itt eltemetett 15 király
bronzportréjának elhelyezése (krónikák ábrázolásai
alapján);
- az ásatási terület ideiglenes rendezése;
- a gyalogos közönségforgalom ideiglenes biztosítása.

Irodalom
Biczó Piroska: Romkert - A
Mennybe felvett Szűz Máriának
szentelt prépostság templo
mának maradványai, Árgus VI.

A magyar államiság létrejöttének évfordulójára, Szent
István koronázásának millenniumára:

évf. 4-5. sz.

-

mindenkori politika, Árgus VI.

teljes közműkiváltás;
a gyalogosforgalom végleges megoldása;
a leendő tervek alapján a romterület rendezése;
a mauzóleum 1938-ik évi állapotának helyreállítása;
a királyi bazilika történetét bemutató kiállítás el
készítése (tervek szerint a romterület mellett):
1/ a mai rom kert területén, de a bazilikán kívül;
2 / a volt Földhivatal épületében;
3/ mindkét helyen, egymást kiegészítve.

Fiilöp Gyula: Szent István és a

évf. 4-5. sz.
Kralovánszky Alán: Szent Ist
ván király székesfehérvári sírja
és kultuszhclyc. Árgus VI. évf.
4-5. sz.
Tatár Dezső: Székesfehérvár
Nemzeti Emlékhely Tervpályá
zat, Árgus VII. évf. 1. sz.
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Esztergom, a királyi vár helyreállításának problémáiról

(Interjú dr. Horváth István régésszel)

Hajdú Éva

Esztergom

-

About

th e

Problems of the Reconst
ruction o f the Royal Palace
(Interview with István
Horváth)

The

millecentennial

celeb

rations (896-1996) are on. and
the millennium of the founding
of the Hungarian state (10002000) is near. The anniver
saries

are

an

excellent

occasion for the excavation
and restoration works o f our
h isto ric

sites

in

ru in s

to

receive support. But w ill the
hopes concerning the govern
mental support prove tru e asked Éva Hajdú, jou rn a list
from

Dr.

István

H orváth,

archaeologist, the dire ctor of
the Esztergom Bálint Balassa
Museum.
Esztergom was Grand Duke
Gcza's ( t 997) seat, and the
coronation place of his son.
István (9707-1038). The city
and its historic values were
ruined in the Turkish epoch
sieges. The remains o f the
medieval palace were exposed
between 1934-38. The exca
vations stopped because o f the
war. in 1961-62 they started

1. A királyi palota a XII. sz. vé
gén (rekonstrukció: Horváth I . )
2. A „Vitéz-palota" dunai hom
lokzatának rekonstrukciója
(Horváth I. - Vukov K.)
1. The Royal Palace at the end
of the 12th century
(Reconstruction by I. Horváth)
2. Reconstruction of the Duna
front of the „Vitéz-palace"
( I. Horváth - K. Vukov)

Ha vannak a millecentenáriumi ünnepségeknek és fő
ként a 2000. illetve a 2001. esztendőnek „hiteles helyei“ ,
amelyek régészeti, levéltári és épített emlékeikkel a ma
gyar történelem folyamatosságát képesek a X. századtól
napjainkig reprezentálni, akkor az egyik ezek közül fel
tétlenül Esztergom. Aki meglátogatta már valaha a ba
zilikát, tapasztalhatta, hogy körülötte évtizedek óta
minduntalan régészeti ásatások kerítéseibe ütközik.
Tudva azt, hogy a sajátos magyar mentalitás szerint
egy-egy évforduló alkalmából könnyebben nyílnak meg
az állami pénztárcák, arra kértem dr. Horváth Istvánt, a
Balassa Bálint Múzeum igazgatóját, - a feltárás vezető
jét - mondja el, lesz-e az évek óta csendben folyó kuta
tásnak valamilyen látványos, impozáns „végkifejlete“ az
államalapítás ezredik évfordulójára.
- Valami lesz - mondja rezignáltan az igazgató úr, érzé
keltetve az újságíróval, hogy' m ár nem kíván háborút in
dítani a néki ellentmondókkal, - de ez nem az, ami ré
gész elődeim, majd jómagam tizenöt éves feltáró
munkája nyomán reálisan lehetne.
- Bár a régész és a muzeológus kollégák jó részének is
merős a helyszín, kérem mondja el, pontosan miről is
beszélgetünk.
- Géza nagyfejedelem székhelye Esztergom volt. A ró
mai castrum helyén kiépített várban született fia, Vajk,
aki a keresztségben az István nevet kapta. Itt koronáz
ták őt királlyá 1001 január 1 ,-jén. István király alapítot
ta az esztergomi érsekséget (1001), amely a mai napig
a magyar katolikus egyház központja. Esztergom két és
fél évszázadon át királyi székhely és egyházi központ
volt. A tatárjárás után IV Béla a királyi székhelyet Budá
ra költöztette, de Esztergom m aradt az érseki központ.
A város tovább fejlődött, oklevelekből tudjuk, hogy' har
mincnyolc templom, tizenegy kolostor és négy ispotály
működött benne. A százharminc esztendős török hó
doltság, az 1683-as visszavonulás után romokat hagyott
hátra. Az érsekség is csak 1820-ban tért vissza ősi szék
helyére. Mivel a XIX. század közepén felépülő új bazilika

nem a királyi, majd érseki palota helyén emelkedik, a ré
gészek joggal remélték, hogy' Árpád-kori emlékek nyo
maira bukkanhatnak a Várhegyen.
- A török kori ostromokban romba dőlt, s már akkor a
föld alá temetett középkori palota maradványait 193438 között tárták fel és állították helyre. Hogy volt to
vább?
- A háború m iatt megszakadt ásatások 1961-1962-ben
Méri István, majd 1964-1969 között Nagy Emese veze
tésével, utána 1969-74 között megszakításokkal, 1981től viszont az én irányításommal folytatódtak. A kutatá
sok olyan új eredményeket hoztak, amelyek teljesen
megváltoztatták a várpalotáról kialakult korábbi ismere
teket és újabb feltárások felé ösztökéltek. Megtaláltuk
az Árpád-kori királyi „Nagy palota“ jelentős, 10x50 mé
teres maradványait, illetve a Vitéz-palota már 1966-68
között sejtett építményeinek további részleteit. A Ka
szárnyaként ismert, Mária Terézia korabeli laktanyában
középkori falakra bukkantunk, 1974-ben gótikus ablaknyílásokat tártunk fel. A XI-XII. századi palota és a hoz
zá kapcsolódó, helyenként négy' méteres föld feletti és
három méteres föld alatti falmaradványok egy egész pa
lotakomplexum egykori létét valószínűsítették. Ezek a
hetvenes-nyolcvanas évekbeli feltárások nem nevezhe
tők valódi tervásatásoknak, hiszen az előrehaladás a
pénztől függött és közben igen sok költséget és időt
emésztettek fel a dunai vízerőműtől veszélyeztetett vi
dékek sürgős leletmentési munkálatai.
- Mikor mondhatták azt körülbelül, hogy tudják, hogyan
nézett ki a palotaegyüttes?
- A kutatásokat még ma sem mondhatjuk befejezettnek,
de 1984-re m ár kialakult egy olyan kép, amelyről nagy
biztonsággal állíthatjuk: ilyen volt az Árpád-kori palota
és így bővült ki Vitéz János érseksége alatt. A rekonst
rukciós munkában nagy segítségemre volt Vukov Kons
tantin műemléki szakmérnök. Meg tudtuk rajzolni az Á r
pád-kori palotakomplexum körvonalait, a dísztermet, a
tróntermet, amelynek öt ablaka a Duna felé nézett. El
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A „Vitéz-palota" rekonstrukci
ós metszete
(Horváth I. - Vukov K.)
Reconstructive cross-section
of the „Vitéz-palace" (drawing
by I. Horváth - K. Vukov)

tudjuk különíteni a XIV századi építményeket, s megálla
pítottuk, hogy a XV században Vitéz János a Duna felé
egy újabb traktussal és konzolokon függő erkélyfolyosó
val bővítette a palotát, megemelte a nagy díszterem ma
gasságát és az udvari homlokzaton gótikus ablakfülké
ket alakíttatott ki. Az így impozánssá növekedett, 47x17
méteres termet faboltozattal borította. Korabeli utazók
tól, deBontlnitől is maradt ránk leírás, amely a csodálat
hangján szól a sem pillérekkel, sem oszlopokkal meg
nem támasztott hatalmas és magas csarnokszerű épít
ményről. Ezt az épületegyüttest gyújtották fel, lőtték
szét a török harcok idején, 1595-ben. A függőfolyosó
konzolai és faragott díszkövei a Várhegy tövébe zuhan
tak. Elméletünk szerint jó részüknek még o tt kell lenni
ük, így próbaásatást végeztünk. Öt méter mélységben
meg is találtuk a köveket.
- Kiásták őket?
- Szándékunkban állt. 1985-től 1993-ig kisebb megsza
kításokkal a Várhegy nyugati lábánál, hol kézi, hol gépi
munkával mintegy 30 ezer köbméter földet és törmelé
ket hordtunk el, míg 1994-ben elértük a leomlott épület
omladékát. A földmunkák alatt sorra kerültek elő a kőfaragványok, fixáltuk a konzolok helyét: hat darab ma
radt a falba betörve. Közben a palota területén végzett
kutatásaink tisztázták a palota funkcionális tagolódását,
megtaláltuk a konyhákat, az előcsarnokot, a gőzfürdőt,
az árnyékszék-tornyot. A maradványok és a párhuza
mok álapján a 80-as évek elején elkészült a Vitéz-féle
palota elméleti rekonstrukciója, amelyet a következő
évek kutatásai nyomán tovább finomítottunk. 1988-ban
az új ismeretek alapján az Országos Műemléki Felügye
lőség helyreállítási programtervet készített a palotára.
Megelégedvén a koncepcióval, a programterv egyebek
mellett célul tűzte ki a Vitéz-palota épülettömegének és
belső nagytermének rekonstrukcióját is, amelyet a terv
tanács elfogadott. Egyúttal felhívta a figyelmet arra,
hogy a közelgő évfordulókra tekintettel az egész vár te
rületére tervjavaslatot kell készíteni, s ennek megvalósí
tásához a kormány segítségét fogják kérni.
- Mi lelt a döntés?
- Az előterjesztés késett. Közben a palotakutatások so
rán megállapítottuk, hogy a nagy díszterem boltozatán
bevilágító ablakok voltak. A belső gótikus ablaknyílások

Certain reconstruction
rgical reconstruction
\ f f \

I

magasságából kiszerkeszthetővé vált a nagy tető, vala
mint a konzolkövek méreteiből a homlokzat és a függőfolyosó valószínű magassága is. Azt gondoltuk, a tetőt
mindenképpen fel kellene építeni, ez megfelelő védelmet
nyújtana az időjárás viszontagságait most már meglehe
tősen rosszul bíró épületnek. Ennek a jelenlegi, csak a
Kaszárnyát fedő teteje és hosszú, egyboltozatos terme
beázik. Úgy véltük, hogy az üres fedélszékben egyszer
majd a faboltozatot is meg lehetne építeni. Az idén már
a hegy lábánál tudunk ásni, az utolsó kőfaragványok is
felszínre kerülhetnek. Igenám, de ekkorra megváltozott
a ma m ár Országos Műemlékvédelmi Hivatalnak neve
zett intézmény koncepciója. Az az álláspont, hogy amíg
az utolsó kőfaragvány és kőkonzol elő nem kerül, addig
nem állapítható meg a függőfolyosó és a homlokzat ma
gassága, és addig nagyobb szabású rekonstrukciót nem
támogatnak.
- Ez valós kifogás?

Hypothetical reconstruction
’resent state

the w ork again. István Horváth
leads

the

research of the

fortress-palace since

1981.

Important details of the 11th13th century „Large Palace"
have been found.

A reconstruction program plan
was prepared on the basis of
the research results in 1988. In
the meanwhile, the concept of
the N ational Board for the
Preservation of Historic Monu
ments changed. It w ill not
support larger reconstruction
works

u n til

the

one-time

details are not clarified exactly.
Under the title of protection of
substance, however, a new

A palota alatti terület feltárási
terve
1. A „Vitéz-palota" egykori
tömege
2. Kaszárnya
3.
Törmelék, kb. 20.000 m2
4. Középkori pince
5. Bajcsy-Zsilinszky u. 77.
6. M egtalált kőkonzol

1. The form er mass of the
Vitéz Palace
2. Barracks
3. Rubble, ca. 20,000 m3
4. M edieval cellar
5. Bajcsy-Zsilinszky Str. 77.
6. Found stone corbel
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A kaszárnyaépület ma
(Vukov K. felvételei
The building of barracks today
(taken by K. Vukov)

roof shall be b u ilt on the
Baroque walls. It is certain
that they shall not remove the
already finished roof for the
sake

of

the

Renaissance

reconstruction.
With this, we are losing a
historic

opportunity.

The

Esztergom castle could have
changed into a real national,
historic

site

by 2000,

the

thousand year jubilee of the
coronation o f our first king.
For the moment, it seems we
have to content ourselves with
a

m ore

m odest

solution.

Perhaps, in the next century,
we shall be able to exploit the
possibilities in Esztergom.

- Tulajdonképpen Igen, de kutatásaink nyomán megálla
pítható, hogy a különböző adatok felhasználásával ma
ximum egy méter lehet az eltérés az eredeti magasság
hoz képest, ami egy ekkora tömegű épületnél aligha lát
ható. Már ma is pontosan rekonstruálhatóak a XV szá
zadi loggia fő elemei: a konzolsor, a padlószint, a log
giára a nagyteremből átvezető élszedett profilú, festett
nyílások, a falvastagságok, és így tovább. A kárt azon
ban nem az elhalasztott rekonstrukció jelenti, hiszen le
het, hogy holnap megtaláljuk a hiányzó köveket, hanem
az, hogy közben a Kaszárnya, - állagmegóvás és más
koncepció címén - új tetőt kap. Márpedig ismerve a ma
gyarországi viszonyokat, ezt nem fogják egyhamar el
bontani, akármilyen bizonyíték is kerül elő a folyosó ma
gasságára vonatkozóan. Ezzel pedig történelmi pillana
tot szalasztunk el. Az esztergomi vár Magyarország leg
látványosabb várává, igazi nemzeti, történeti emlék
hellyé alakulhatott volna 2000-rc illetve 2001-re, István
király koronázásának és az esztergomi érsekség alapítá
sának ezeréves jubileumára.
A jelek szerint egy szerényebb megoldás valósul meg, s
talán csak a jövő században számíthatunk nagyobb re
konstrukcióra.

* * *
Az esztergomi királyi illetve érseki palota rekonstrukci
ójának ügyében május 9-én tervtanácsot hívott össze
Géczy Csaba az Állami Műemlékhelyreállítási és Restau
rálási Központ vezetője. A tanácskozáson jelen volt min
den érdekelt (Magyar Nemzeti Múzeum, Balassa Bálint
Múzeum, Vármúzeum, Országos Műemlékvédelmi Hiva
tal.) Gál Tibor vezető tervező vázlatrajzai az első konst
rukciós megfogalmazását jelentették a végső építtetési
szándéknak. Minthogy a tanácskozást megelőző érte
kezletek több kérdést - a Vitéz-palota tetőmagasságát
és méretét, a várkomplexumban kialakuló terek funkci
óit, egy étterem és több vendégszoba létrehozását, stb.
- nyitvahagytak, a résztvevők közül néhányan megle
pődve látták, hogy a vázlattervben ezek mint eldöntött
tények fogalmazódnak meg. Mivel mindenki előtt egyér
telmű volt, hogy a rekonstrukció mikéntjében pontosan
körülírható ellentétek vannak a jelenlevők között, vilá
gossá vált, hogy a fenti interjúban vázolt Horváth Ist
ván—Vukov Konstantin féle elképzelés nem érvényesül
majd a munkák során. A négy és fél órás tanácskozás
során, majd annak végeztével Géczy Csaba kitért ugyan
neuralgikus pontokra, de végeredményben, különféle
objektív okokra hivatkozva - pénz, időhiány, kapacitás megerősítette beosztott tervezője munkáját és annak
irányvonalát. Ezzel a MAGYAR MÚZEUMOK következő
számában - Gál Tibor írásából - az olvasók is részlete
sen megismerkedhetnek majd.

A „nagy ebédlő"
(Vukov K. rekonstrukciója)
The „g re a t dining room"
(reconstruction by K. Vukov)
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A visegrádi Mátyás Király Palotamúzeum
helyreállítási tervei

Deák Zoltán

A Visegrádon létrehozott épületegyüttes fontos szerepet
játszott a középkori magyar történelemben, s később a
régészet, az építészet- és művészettörténetírás kiemel
kedő fontosságú tárgya lett.
A visegrádi királyi palota nem közvetlenül Mátyás halá
la után vált elhagyatottá. Pusztulása csak az 1544-es tö
rök foglalás után indult meg. Az elhagyatottságából adó
dó természetes lassú pusztulás, romosodás, beszaka
dások pecsételték meg a palota sorsát, szándékos ron
gálás nyomai csak a kápolna szobrain figyelhetők meg.
A felszínen megmaradt falmaradványokat - melyek a
XVIII. század harmincas éveiben még felismerhetők vol
tak - az új birtokos kezdi széthordani. A romok felhasz
nálásával a kamarai uradalom gazdasági központja épül
ki a palota területén az 1700-as évek második felében.
Az Oláh Miklós által oly érzékletesen leírt fényes királyi
palota a feledés és a legendák homályába veszett. Vol
tak, akik még a létezését is kétségbe vonták. Schulek Já
nos talál rá 1934 szilveszterén. Ezidőtől fogva, kisebb
megszakításokkal a mai napig folynak az ásatások a le
leteket feldolgozó tudományos munka és a műemléki
helyreállítás.
Már a kutatás első 1934-től 1944-ig terjedő szakaszá
ban, amikor Schulek János vezette a feltárásokat, meg
találták az északkeleti palota leglényegesebb részét: a
kerengővei övezett díszudvart, a Herkules kúttal. Ebben
az időszakban még nem került sor komolyabb helyreál
lítási munkákra, inkább csak a legszükségesebb romvé
delem és állékonysági okokból kisebb kiegészítések ké
szültek. Schulek halála után a kutatás irányítását
Dercsényi Dezső és Iléjj Miklós vette át. 1951-től Lux
Kálmán tervei alapján Gerő László irányításával megin
dult a műemléki helyreállítás: a falakat védő és értelme
ző téglakiegészítésekkel látták el, a kerengő keleti folyo
sóját az árkádívekkel és a boltozattal teljes egészében
rekonstruálták.
Az 1953-tól 1960-ig terjedő időszak a jelentős régésze
ti eredmények ellenére megtorpanás volt a viszonylag
ütemesen haladó helyreállítás menetében. Legjelentő
sebbek Szakái Ernő kőrestaurátor munkái: elkészült az
oroszlános kút, a díszudvari nagy gótikus kútház és az
egykor a felső zártudvarban állt Anjou kút rekonstrukci
ója. 1985-től Szőke Mátyás és Búzás Gergely vezeti a
palota és a ferences kolostor területén folyó régészeti
munkákat.
A romterület jelenlegi formáját a Sedlmayr János tervei
alapján készült műemléki helyreállítás határozza meg.
Az 1966-70 között végzett munkálatok a feltárt falak vé
delmét betonba falazott kőrétegekkel oldották meg. A

látogatói forgalmat az egész romterületen a termek,
közlekedők és udvarok elkülönítésével biztosították. A
80-as, 90-es évek fordulóján a déli palota állagmegóvá
si munkái kapcsán a nyugati szárny pinceszintje fölé
boltozat épült, megkezdődött egy kőtár berendezése is,
de anyagi erő híján ez befejezetlen maradt. 1991-ben az
északkeleti palota nagypincéjének felhasználásával el
készül a Mátyás-kori kőtár, mely e korszak legszebb és
legjelentősebb építészeti faragványainak kiegészített
darabjait mutatja be. A kőtár átadásával lezárult a rom
terület műemléki helyreállításának első nagy korszaka,
mely mind elvi és módszertani szempontból, mind a
gyakorlati megvalósításban elérte saját maga szabta
korlátáit.
A több mint fél évszázados, nemritkán szenzációs lele
teket felmutató kutatás, és a romterület helyreállításá
nak munkálatai mellett, éppen az eredményekből táplál
kozva érlelődött meg a múzeumépület gondolata. Építé
szeti megformálására 1972-ben pályázatot írtak ki, ahol
az első díjat Virág Csaba-Pázmándi Margit terve nyerte
el. Az épületegyüttest: a kiállítási csarnokot, az üzemi
épületet a kutató szobákkal, könyvtárral, restaurátor
műhellyel, raktárakkal a palotától északra a középkori
gyümölcsös és diszkért területére helyezik. A tervezett
kiállítási csarnok egyharmad részével rátakar a jelenleg
restaurátor műhelynek használt Fő u. 25. számú ház kö
zépkori pinceszintjére. Megközelítését a fogadó udvar
felől a Mátyás-kori szinten a középkori palotaszárny ár
kádoszlopai között tervezték.
Maga az épület egy négyzet alapú üveghasáb, melynek
fő tartószerkezetét a középen álló, átlós irányú négy
pengepillér és a rajtuk elhelyezkedő térbeli rácsostartó
Virág Cs. - Pázmándi M. első díjas
pályaműve 1972. Helyszínrajz
First place com petition design by
Cs. Virág - M. Pázmándi, 1972
Poppin! phn

The Reconstruction Plans of
the Visegrád King Matthias
Palace Museum

The archaeological excavation
of the Visegrád palace - which
was the royal seat o f the Anjou
age Hungary - has practically
finished. The conservation,
completion of the ruins of the
palace has been going on
parallel,

alm ost

since

the

beginning of the excavation,
1934. Tlie thought o f a mu
seum building w hich would
serve as a suitable setting for
one of the most outstanding
monuments of Hungarian Goth
ic and Renaissance architec
ture first arose in the begin
ning of the 1970s. relying on
the results of the research
work. The first plans for the
museum building were pre
pared by the Csaba VirágMargit Pázmándi duo in the
beginning of the 1970s. Then,
in the middle of the 1980s. it
was also them who prepared a
newer plan. The construction
method of the epoch o f using
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Virág Cs. - Pázmándi M. 1972-es pályaműve. Nyugati homlokzat
Competition design by Cs. Virág - M. Pázmándi. 1972
W estern facade

steel-glass constructions is
characteristic of both planned
buildings. In the beginning of
the 1990s. János Sedlmayr
prepared a general reconst
ruction plan for the whole ruin
area, ensuring spaces usable
for museum functions by co
vering substantially larger are
as. The results of the archae
ological research w ork and the
new demands raised concer
ning the museum made it ne
cessary to phrase a new archi
tectural concept. The aims of
the museum to be arranged in
the reconstructed spaces of
the palace shall be: the de
m onstration

of

the

object

material brought to the sur
face, the reconstruction of the
space system of the medieval
palace, the ensuring o f a space
experience for the visitor, for
meeting the culture and the
spirituality o f the M atthias
epoch. The other pa rt of the
new reconstruction program is
the establishment o f a scienti
fic centre, comprehending the
national medieval research,
organising it, and presenting it
at exhibitions and conferences.

Virág Cs. - Pázmándi M.
1972-es pályaműve. Déli
homlokzat - C om petition
design by Cs. Virág - M.
Pázmándi, 1972 - Southern
facade

ft

adja. A földszint három kelet-nyugat irányú zónára tago
lódik. A déli sávban helyezkedik el a bejárati előcsarnok
és az északnyugati palotaszárny barokk korban átbolto
zott pincéje, a középső sávban a kiállító szintre vezető
rámpa, a tartópillérek, melyek ideális architektonikus
hátteret adnak a nagy gótikus kútház rekonstruált épít
ményének. Folytatásukban lépcsős padozatú előadóte
rem helyezkedik el. A harmadik sávot vizesblokk és a
gyűjteményi raktál’ alkotja. A felső kiállító szint követi az
alsó elrendezését, a középső zónában közös légteret al
kotva. A középkori palota koordináta rendszerét felvevő,
a meglevő ferde határoló fal fölé emelkedő, szép arányú
tömeg építészeti koncepciója tökéletes. Minden egysze
rűsége ellenére a múzeum tömege az uralkodó, mellette
maga a királyi palota csak staffázs marad; szépen tük
röződik a nagy' üvegfelületen, szépen keretezi az új épü
letet. A pályatervből 1973-ban tanulmányterv született,
de ezzel a tervezési folyamat leállt.
A szerzőpáros második terve 1986-ban készült. Kon
cepciója alapvetően különbözött az előzőtől. Közben a
helyszín képe is megváltozott. A palota területén álló
parasztházakat lebontották, és a nyugati homlokzat
előtt a járdát az úttest szintjére süllyesztették. így ennek
a homlokzatnak a falmaradványai ill. az ásatások során
feltárt zárterkély tartópillérei is láthatóvá váltak. Átte
kinthető lett az egész romterület, érzékelhetővé vált a
középkori palotaegyüttes mérete és beosztása. Ponto
sabban megfogalmazódtak a múzeummal szemben tá
masztott követelmények. Olyan múzeumépület megter
vezése le tt a feladat, mely didaktikus helyreállítással a
laikus közönség számára is értelmezhetővé teszi a ro
mokat, s felidézi a Mátyás-kori palota nagyszerűségét.
A tervezési terület nemcsak a díszudvar köré szervező
dő északkeleti palotát, hanem a fogadó udvart U alak
ban keretező északnyugati palotát is magába foglalta. A
múzeum és romterület bejáratát a nyugati, dunai szárny
bejárati tornyára ráépült és fogadóépületté átalakított

parasztház mellett alakítja ki. Az északnyugati palotá
ban, a Fő u. 25. sz. ház alatti pincében és a nyugati
szárny pinceszintjén kőtárat, a földszinten az északi
szárnyban restaurátor műhelyt, igazgatási és kutató he
lyiséget, könyvtárat, a dunai szárnyban a restaurált és
visszaépített zárterkélyhez kapcsolódóan konferencia
termet terveztek. Az épületrészek közötti összekötte
tést a középkori árkádos folyosó részben helyreállított,
részben újrafogalmazott modern változata biztosította.
A tervezők lényegesnek tartották a rom- és épületegyüt
tes utcai hívogató látványát, elsősorban a nyugat felé
nyitva hagyott kerengős díszudvar megjelenését, látha
tóságát.
Az északkeleti palota romként való megtartására, illetve
annak üveg-acél konstrukciójú kiegészítésére és védel
mére tesznek javaslatot. A díszudvari kerengő három ol
dalának visszaállítását tervezik, a Duna felé nyitottan,
és a múzeumi kiállító tereket cour d’honneur-szerűen
helyezik el. A keleti szárnyat üvegtető alá fogott egyet
len nagyteremnek alakítják ki, melyben a középkori he
lyiségek falmaradványai és az ide sorakoztatott Anjou
kútházak a kiállítási tárgyak. A kápolnateraszra vezető
Mátyás-kori díszlépcső visszaépítését tervezik, ezzel
helyreállítanák az eredeti középkori közlekedési rend
szert.
Az 1980-as évek közepétől a régészeti és tudományos
kutatás új lendületet kapott. Ismertté vált valamennyi
középkori épület és a palotaegyüttes egésze, s a teljes
terület múzeumi kezelésbe került.
Sedlmayr János 1991-ben részletes, s a korábbiaktól
alapvetően eltérő új programtervet állított össze. Javas
lata szerint a királyi palota területének egy része to
vábbra is rom maradna, de a feltárt épületek jelentős
hányada tető alá kerülne és ezek egyúttal új funkciót is
kapnának. A múzeum kiállító terei, adminisztratív és
üzemi részei a helyreállított és kiegészített épületekbe
kerülnének. Visszaállna az eredeti szituáció, a palotate-
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Virág Cs. - Pázmándi M. 1986-os
tanulmányterve. Nézet a Duna felől
S tudy d ra ft by Cs. Virág - M . Pázmándi,
1986. View from th e Danube

riile t egykori felosztása és jellege csorbítatlanul bemutathatóvá válna; fogadóudvar, tornahely, palotaépületek,
gyümölcsös- és diszkért, a déli határvonalon csatlakozó
ferences kolostor, melyben a restaurátorműhely kapna
helyet. A terv szerint romként kerülne bemutatásra az
északkeleti palota, jelentős kiegészítésekkel, a díszud
var emeleti árkádíveinek jelzésével, a kápolna és sek
restye falazatának és egyes részletének végleges vissza
állításával, a kútházak rekonstrukcióival. Az északnyu
gati palotában kőszobrászati kiállítás helyezkedne el,
melynek leglátványosabb része az északi szárny (ma
restaurátorműhely) emeleti, egykori királyi fogadóter
me, az Anjou kútházak, egyéb szobrászati alkotások be
mutatásával. A kiállítás folytatódna és összeköttetésben
állna a nyugati, dunai szárnnyal, ahol a rekonstruált és
visszaállított zárterkély helyezkedik el. A déli palota
szinte teljes egészében védőtető alá kerülne és közmű
velődési funkciót kapna; előadók és a nagyteremben egy
koncertek rendezésére is alkalmas tér kialakítását java
solja a tervező.
A tervtanácsi viták kereszttüzében megfeneklett fenti
tervek és javaslatok helyett egy új helyreállítási koncep
ció megfogalmazása és kidolgozása vált szükségessé,
mely ugyan nem nélkülözi az eddigi tervezési és helyreállítási munkák eredményeit, de új alapokra helyezi a
korábban megszületett múzeumi gondolatot. A felme
rült kérdésekre adott új válaszok kidolgozását a romte
rület jelenlegi állapota csak sürgette, az igazi ok a mű
emlékvédelem módszertanában lassan bekövetkező vál
tozásokban rejlik. Az általánosságban Is változó helyreállítási koncepciót, a visegrádi palota esetében számos,
Virág Cs. - Pázmándi M. 1986-os tanulmányterve. Udvari nézet
Study draft by Cs. Virág - M. Pázmándi, 1986. V iew from the
courtyard

az épületmaradvány jelentőségéből fakadó tényező is
befolyásolta. A múzeum múlt századi fogalma (régi tá r
gyak gyűjtő és őrző helye), funkciója (vasár- és ünnepna
pi családi séták) napjainkban jelentős új tényezőkkel
egészült ki. Feladata és funkciója is megváltozott. A
„modern" múzeum szervesen beépül és funkcionál a
társadalmi mozgások kulturális szférájában. Vannak
akik úgy gondolják, hogy nincs szükség ilyen helyre, a vi
deó vágj' a számítógép által gerjesztett képsorok, és a
nagy számítógépes hálózatok adattárai, mind a kutató
kat, mind a laikus érdeklődők információigényét ki tud
ják elégíteni. Ez igaz. De egy lényeges dolgot nem és
nem is tudhat a jövőben sem, bármilyen fejlett is egy
szimulációs rendszer - és ez a térélmény, a művészeti
élmény, egy eltűnt kor tárgyaival, kultúrájával, szellemi
ségével való találkozás egy hiteles helyen. Erre egyedül
álló lehetőség van Visegrádon. Korunk hétköznapjaiban
a hely elvesztését éljük át. Gelebrális szinten pedig e fo
galom devalválódása folyik. Feledésbe merülnek és tu 
datunk legalsó rétegeiből is kimosódnak, már a pogány
vándorló időszakban is meglevő, hellyel kapcsolatos rí
tusok, egyáltalán a hely fontossága, hogy fontos és szer
tartásos volt a hely kiválasztása, a „letelepedés" formá
ja és aktusa, az elődök, ősök nyomainak és testamentu
mának tiszteletben tartása.
A hely szelleme minden egyes korban új és új interpretá
lást kíván. Most is ez az építész feladata, mint ahogy ezt
remekül megoldották a XIV-XV században.
A régészeti kutató munka szinte teljes egészében feltár
ta a palota és a hozzá kapcsolódó területeket. A palotá
tól északra elterülő dísz- és gyümölcsöskert feltárása
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keszti: Horler M iklós 2. kötet
Pest Megye I. Visegrád Királyi
Palota 1. Búzás Gergely: A ká
polna és az északi palota
A visegrádi királyi palota ká
polnáin és északkeleti épülete
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Sedlmayr János 1991-es hely
reállítási terve az északi palo
tához - Reconstruction plan
for the northern palace by
János Sedlmayr from 1991

Sedlmayr János 1991-es hely
reállítási terve a déli palotához
- Reconstruction plan fo r the
southern palace by János
Sedlmayr from 1991

megkezdődött. Befejezés előtt áll a palota déli határoló
fala közelében talált ferences kolostor feltárása, mely
gazdag épületszerkezeti leletanyagával egyedülálló bol
tozat- és térrekonstrukciós lehetőséget kínál.
A visegrádi Mátyás Király Múzeum a négyszögletes dísz
udvar köré szervezett északkeleti palota teremsorában
kap helyet. Egy-egy szint magasságáig lefedésre kerül
nek a terepadottságok figyelembe vételével, teraszosan
telepített palota termei.
A Fogadó udvar szintjéről megközelíthető kiállítási terek
a déli szárny pincéiben berendezett, Anjou-, Zsigmond-,
Mátyás-kori kőanyagot bemutató kőtárak lesznek. Az
Anjou-kori kőtárban kerül felállításra annak a gótikus
kápolnának egy részlete, melynek faragott köveit a Nagy
Lajos-kori támpillérek alapozásából bontották ki. A gó
tikus kápolna diadalívig terjedő szentély-részlete kerül
felépítésre. A nagypincében kialakított Mátyás-kori kő
tár előtere a Zsigmond-kori kőfaragványoknak ad majd
helyet,
A díszudvari szinten a déli szárny két dongaboltozatos
helyisége és az udvar megközelítésére szolgáló ülőfül
kés folyosó visszanyeri eredeti formáját. Föléjük korsze
rű szerkezetekkel, íves lefedést szerkesztünk. A termek

ben berendezett kiállítás a palota építéstörténetével
fogja megismertetni a látogatókat. A folyosó melletti
nyugati helyiségnek csak a kerengőre és a sarokterem
be vezető ajtaja, a falazat alsó kősoraiban és a pincéből
felvezető csigalépcső nyílása, a kandalló padkájának le
nyomata, valamint a folyosó felőli fal viszonylag magas,
az ülőfülkék gyámkövéig érő csonkja maradt meg. A
környező helyiségek analógiájára a lefedés dongabolto
zat lesz, mely szegezett fatartókból készül. A kis fesztá
volságú folyosó dongaboltozata tégla szerkezetű lesz. A
tőle keletre elhelyezkedő terem dongaboltozatát a meg
maradt vállakra ültetve könnyű és vékony, héjszerű
gipszbeton szerkezettel állítjuk helyre. Az eredeti közle
kedési rend visszaállítása érdekében a díszudvar kerengőjén kiegészítésre kerül az emeletre felvezető lépcső,
így a kápolnaterasz támfalát átvágó lépcsőfeljárat meg
szüntethető lesz. A termek lefedésével az emeleti alap
rajz is jobban bemutathatóvá válik, a tetők teraszburko
latú kialakításával. Itt a felső szinten is lehetőség nyílik
az eredeti közlekedési rend visszaállítására, a kerengő
felső szintjét és a kápolnateraszt összekötő ülőfülkés fo
lyosó rekonstruálásával. Ez a romterület múzeumi
együttessé alakításának első üteme.
A helyiségsor lefedése a palota északi szárnyában foly
tatódik, az északi felsőkertbe vezető folyosó két oldalán
elhelyezkedő termekben. Itt helyreállításra kerülhetnek
a sarokkandallók és a folyosótól keletre levő helyiség fa
gerendás mennyezete, mivel a szint-magasságig álló fal
az eredeti helyén őrizte meg a födémtartó kőkonzolt.
Ez egy Zsigmond-kori állapot bemutatását teszi lehető
vé. A díszudvart övező palota emeleti, keleti szárnyában
maradt meg a legépebben a szintmagas zárófal, rajta a
csúcsíves élkereszt-boltozat gyámköveivel és a bolto
zatindítások falazott tömbjével. Ez az emeleti kerengő
folyosóról és a lépcsőházból nyíló három teremből álló
egység a legalkalmasabb arra, bog)' benne egy Mátyáskori királyi lakosztályt rendezzünk be, a hozzá kapcsol
ható, egy szinttel magasabban fekvő fürdővel. Erről a
felső szintről közelíthető meg az oroszlános kúttal díszí
tett felső zártudvar, melynek eredeti állapota az ülőfül
kés, oszlopsorral kísért zárófalának felépítésével vissza
állítható. A zártudvari loggiáról a kápolna sekrestyéjé
nek emeletére vezető hidacska megépítésével, a sekres
tye melletti csigalépcsőn lejutva a látogató a kápolnate
raszon fejezhetné be múzeumi sétáját. Az épületegyüt
test a kápolnateraszra vezető Mátyás-kori díszlépcső
helyreállítása, a rekonstruált kutak másolatainak felállí
tása és közvetlenül a palotához kapcsolódó udvarok és
teraszok kertészeti rendezése teszi teljessé.
A múzeumi együttes magába foglalna egy kiállításszer
vező és -kutató központot. Erre a funkcióra az alsó fo
gadó udvarra szervezett északnyugati palota látszik a
legalkalmasabbnak. Az alsó szint helyiségeiben a múze
umi raktárak, a kiállítást előkészítő helyiségek, az eme
leten előcsarnok, a nagy királyi fogadó teremben pedig
az állandó kiállítás az északkeleti palota fogadó udvar
felé eső szárnyában pedig ehhez a térsorhoz kapcsoló
dó kiállító terek kapnak helyet. A nyugati szárny emele
tén a zárterkély rekonstrukciója lehetővé teszi a múze
um reprezentatív fogadó tereinek kialakítását, illetve
időszaki, exkluzív kamarakiállítások megrendezését.
A palotaterület eredeti bejárata a parasztházból átalakí-
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to lt fogadóépület - mely a kaputorony falmaradványait
magába foglalja - bontásával újra a helyére kerül. A be
járati toronytól délre, a zárófalig húzódó épületszárny a
nyári palotajátékok és egyéb idegenforgalmi rendezvé
nyek lebonyolításához szükséges adminisztratív és ki
szolgáló tereket tartalmazza. A lovagi tornák, felvonulá
sok, viselet bemutatók, a Mátyás-kori életmód jelenete
inek felidézése nemcsak a laikus közönség szórakozta
tását szolgálná, hanem a palota korabeli használatát is
érthetőbbé tenné.
A múzeum igazgatási központja a kutatószobákkal a dé
li palota keleti és nyugati helyiségsorába kerül. A trapéz
alakú udvart magába foglaló épületegyüttest északról
lezáró nagyteremben a múzeum könyvtára lesz.
A palota terület déli zárófalától nem messze a ferences
kolostor kerengő körüli helyiségsorát, a földszintet lefe
dő boltozattal, a szinte teljes mennyiségben fennmaradt
boltozati bordák visszahelyezésével hitelesen rekonst
ruálni lehet. A kolostor északi, keleti és a templomhajó
melletti déli szárnyát kiállító térnek, - a nyugati szár
nyat pedig restaurátor műhelynek alakítjuk ki.
Az épületegyüttes helyreállításával azonos ütemben, az
egyes szakaszokhoz tartozó környezetnek; terep, közle
kedő és tornapálya terület, teraszok és kertek rekonst
rukciójának is el kell készülnie. Ezek közül nagysága és
összetettsége m iatt kiemelkedik a palotától északra el
terülő gyümölcsös és diszkért rekonstrukciója kútjaival
támfalaival, útjaival, és az erdőterülethez való csatlako
zás megoldásával.
A millecentenáriumi ünnepségsorozatba illeszkedő vi
segrádi építéstörténeti kiállítás tereinek megtervezésé
vel egyidőben elkészült az egész együttesre vonatkozó
funkcionális felhasználási és elrendezési terv, melynek
az előbbiekben leírt változatát a tervtanács elfogadta. Az
ütemekre bontott és lépésről-lépésre megvalósítható
program természetesen nem nélkülözheti a biztos anya
gi hátteret, melynek évenkénti összegét még egy szerény
műemléki-múzeumi költségvetésből is biztosítani kell,
mert az elmúlt időszak 3-5 éves leállásai bizonyították,
hogy ez milyen sokat árt a lefedetlen romoknak.
A megfogalmazott program építészeti rajzokba öntése
most van folyamatban. A feladat összetett: az épületres
taurátori munkától kezdve, az építészeti kiegészítések
megtervezésén keresztül az új épületek és tömegek ki
alakításáig ível. Csak minden részletre kiterjedő, és vala

mennyi szakterület munkájának eredményére támaszko
dó programterv készítésének van értelme.
A megváltozott terepviszonyok és az újabban feltárt
épületrészek m iatt a teljes területről digitális rendszerű
geodéziai felmérés készült, egy szintezett ponthálózat
telepítésével egyidőben. Műszaki szempontú vizsgálat
sor is készül, talajmechanika, közműfeltárás, statikai,
állékonysági vizsgálat, hiszen a terület vízelvezetése
akár a mai rom állapot, akár fedett épületek esetében a
legfontosabb. A beépített és kiegészített, eredeti helyü
kön levő vagy visszahelyezett kövek, építészeti elemek
átfogó kőrestaurátori szakvéleményezése, a jelenlegi ál
lapot felmérése, rögzítése és a restaurálási mód, lehe
tőség meghatározása a múzeummá átépülő palotarom
fontos műemléki és esztétikai kérdése.
Egy jó építészeti terv elkészítésének szükséges előzmé
nye az elméleti rekonstrukció részleteinek kidolgozása,
a felmért kőfaragványok pontos helyének megállapítása,
valamint a leszűrt következtetésekből azoknak a mére
teknek, magasságoknak és épületszerkezeteknek a meg
határozása, melyek a hiteles rekonstrukcióhoz szüksé
gesek, illetve az új épületrészek megtervezéséhez is
megfelelő támpontot adnak a tervezőnek.

A Palotamúzeum a helyreállí
tás harmadik ütemében,
1998-ban - The Palace
Museum in the third phase of
th e reconstru ction, 1998.
(Zoltán Deák)

Palotamúzeum
Palace Museum
Kiállításszervező Közp.
Centre of organizators
of exhibition
Idegenforgalmi terület
Tourist area
Egyházműv. kiállítás
Exhibition of church
art
Múzeumi üzemi terület
Museum service area
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Vízlépcsőrendszer és régészeti kutatás
IVagymaros-Visegrátl térségében

A kutatás helyszínei
The scenes of the research

Gróf Péter - Gróh Dániel

Előtörténet A Duna magyarországi felső szakaszának
energiahasznosítása már 1891-ben felmerült. A tervet
Schmidthauer Antal dolgozta ki és továbbfejlesztette
1911-ben. A Pozsony-Győr közötti folyószakasz kiakná
zására egy svájci cég szerzett bérleti jogot 1918-ban.
1919-ben a Forradalmi Kormányzótanács a Szentendrei-Dunaágon kívánt létesíteni erőműveket (pl. Békás
megyeren). 1946-ban a Vízerőügyi Hivatalban elkezdőd
tek a folyami vízierőmű építkezését előkészítő feltárá
sok. A magyar-csehszlovák egyeztetett kutatások 195155 között indultak meg.
A z ásatások kezdete Az ötvenes évek végére az erőmű
építésének terve ismertté vált a régészek előtt. Elkez
dődtek a leletmentő ásatások. 1986-ig az anyagi támo
gatás függvényében, elsősorban a Dunakanyar térségé
ben állandósultak a régészeti kutatások. Az első idő
szakban, az ötvenes évek végén Soproni Sándor vezeté
sével a római limes építményeinek kiásása folyt. Három
őrtorony és egy kísérőd teljes, három őrtorony pedig
részbeni feltárásra került.
A hatvanas években a Magyar Tudományos Akadémia
Régészeti Kutató Intézete végzett munkálatokat a tér
ségben. 1962-től a kutatásban jelentős visszaesés kö
vetkezett be, majd 1965-től 1968-ig a Régészeti Intézet
vezetésével folyamatossá vált a munka, területe kiter
jedt az Ipoly vidékére is. 1979 és 1982 között Pilismarót-Szobi rév térségében folyt nagyobb arányú feltárás
az Országos Vízügyi Hivatal anyagi támogatásával, a
Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében. 1982 után a
munka szinte teljesen leállt, csak 1986-ban szervező
dött újjá.

Water Barrage System and
Archaeological Research in
th e

Nagymaros-Viscgráil

Area

A t Visegrad, the last phase of
the archaeological researches
lasting, because o f the water
barrage constructions, since
the 50s is going on. The results
show us a p ictu re

o f the

previous chapters o f the his
tory of the Danubc-bcnd with a
broader, greater view. In the
finishing phase of the excava
tions. we arc also awaiting the
support for the reconstruction
of the two Roman age monu
ments of great value which
were found.
We present the results of the
archaeological

excavations

through the finds o f the two
most important rescue sites,
the settlements o f ViscgrádLcpcncc and Viscgrád-Gizellamajor. Roman age remains are
dominant

in

botit

areas,

though we also brought to the
surface an am ount o f prehis-

A Dunakanyar visegrádi szakaszának látképe a Prédikálószékről
View of the Visegrád section of the Danube-bend from Prédikálószék

A Vízlépcső B izottság lé tre jö tte A Magyar Nemzeti
Múzeum (MNM), az esztergomi Balassa Bálint Múzeum
és a visegrádi Mátyás király Múzeum közreműködésével
megalakult a MNM Vízlépcső Bizottsága. A huszonne
gyedik órában próbálta meg koordinálni a Visegrádtól
Rajkáig terjedő Dunaszakasz régészeti munkálatait. A
MNM és az Országos Vízügyi Beruházó Vállalat (OVIBER)
egyezményt kötöttek, melynek értelmében az OVIBER
10 m illió Ft-tal támogatja a feltárásokat. 1986-ban újra
kezdődtek a vízlépcsőépítési munkálatok. A beruházás
által elsődlegesen veszélyeztetett térség VisegrádLepence volt, ahol a gát építéséhez szükséges munkagö
dör kialakítása érdekében a Dunát a visegrádi part felé
elterelték s az Apátkúti patak torkolatától a gizellatelepi
kórház partszakaszáig a folyó menti területeket feltöltötték. A gizellamajori egykori lovardától D-re és a diósi
területen 1988 őszétől a 11. sz. út új nyomvonalának ki
jelölése után megkezdődtek a földmunkák.
A Régészeti Bizottság állásfoglalása A MTA Régésze
ti Bizottsága 1988 novemberében foglalkozott a bősnagymarosi vízlépcsőrendszer építésével kapcsolatos
régészeti leletmentések helyzetével. A beruházás kör
nyezeti ártalmait felismerő szakmai kritikákkal egyetér
tésben bizottsági határozat hangsúlyozta a régészeti ér
tékek védelmének, a dunakanyari leletmentések fontos
ságát, valamint az o tt dolgozó régészek munkakörülmé
nyeinek kedvezőbbé tételét.
1989-ben a magyar országgyűlés döntést hozott a beru
házás felfüggesztéséről, majd később leállításáról. Ezzel
a Dunakanyar megmenekült az elhibázott, gigantomán
„szocialista nagyberuházás" áldásaitól, de félő volt,
hogy a részben feltárt lelőhelyek teljes megkutatása az
elm űlt évtizedekhez hasonlóan elmarad.
A Nagymaros-Visegrád térség komplex tájrehabilitációs
program keretén belül 1994-től újra jelentősebb összeg
állt rendelkezésre a visegrádi szakasz régészeti értékei
nek mentésére.
Régészet és építkezés A program során végzett régé
szeti munka a megsemmisülésre váró lelőhelyek, lele
tek, objektumok, műemlékek felkutatásán túl számos
tapasztalattal járt. A kölcsönös munkalátogatások és
konferenciák során némi irigységgel vehettük tudomá
sul, hogy a szlovák kollégák anyagi, technikai lehetősé
gei, munkafeltételei mennyivel jobbak.
A feltárások kezdetén bizonyos körök megpróbálták a
régészeti munkát a vízlépcsőépítés egyik jótéteménye
ként beállítani. Tény, hogy' akkoriban komolyabb összeg
á llt rendelkezésre - bár szakmánk túlzott szerénysége
m iatt ez mértékében messze elmaradt az igényekhez,
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sőt a lehetőségekhez képest is. Félő volt, hogy a feltárá
sokhoz szükséges idő rövidsége m iatt fontos lelőhelyek
semmisülnek meg, részben megkutatva vagy ismeretle
nül. A beruházáson dolgozó és az ásatásokkal kapcso
latba kerülő mérnökök és műszakiak a legkorrektebb
hozzáállással és segítőkészséggel viseltettek munkánk
iránt, annak ellenére, hogy tudták: nem rokonszenve
zünk az építkezéssel.
D u nai leletek Mind az erőmű építése, mind a környezet
helyreállítása jelentős mederkotrással járt. A korábbi
években már jelentős mennyiségű, értékes - ún. vízi - le
let került a visegrádi múzeum gyűjteményébe, amit a
múzeum szerény jutalommal honorált a kotrómesterek
nek, hajósoknak. A folyamatnak hamarosan vége
szakadt, amikor a MNM és a FOKA (Folyamkotró Vállalat)
ún. szocialista szerződést kötöttek a leletek beszolgálta
tásáról, az 1970-es évek közepén. Ennek „áldásos Itatá
sát“ 1986 után is éreztük, mivel a vízügyes beruházók
sem tudtak az emberi tudatlansággal és a „magánműkereskedők" hatásos „jelenlétével“ eredményesen
szembeszállni. Ezért az elmúlt években a múzeumba ke
rü lt dunai leletek száma a minimálisra csökkent.
A beruházás, illetve a rehabilitációs program során
m egism ert, vágj' k u ta to tt lelőhelyek a következők:
1. N agym aros-D unam eder (m unkagödör) A Duna
elterelése után a gát építéséhez körgáttal lekerített terü
letről a vizet kiszivattyúzták. 1989 januárjában fémkere
sővel próbáltunk a szárazra került mederben leleteket
találni. A teljesen sziklás fenéken azonban néhány vas
macskán és akkumulátoron kívül mást nem találtunk.
2. Visegrád-Lepence A lelőhely a 11. sz. út átépítése
idején vált ismertté. A 80-as évek elején őskori és római
kori emlékanyag került felszínre. Ezért a régészeti feltá
rásokat először ezen a területen kezdtük meg. Az idő hi
ányában torzóban maradt munka során a következő
korszakok történetéhez kapcsolódtak megfigyeléseink:
A /. Későneolitikum-korarézkor. A lengyeli kultúra
nyitrai fázisához köthető időszakból, kb. Kr. e. 3000-ből
napvilágra került lakóház maradványai közt edényfedők,
nagyméretű durva edények, perem alatt bütyökkel díszí
tett bögre töredékek és agyagcsörgő voltak. A ház egyik
sarkában agyag szövőszék-nehezékek voltak, a bejára
tának közelében került elő a kisméretű rézár és egy fér
fit ábrázoló agyagidol. Ez utóbbi szobrocska, mely teljes
megformálásában is fallikus szimbólum, részleteiben is
egyedi vonásokat mutat, különös tekintettel a láb megformázására, és a jobb oldalon lévő kis „zseb“-re.
B/. A későbronzkor váli csoportjához tartozó Ha
A2B időszakban kialakult telep a Lepence-patak mind
két partján vált ismertté. A jobb parti részen megfigyelt
jelenségek: vastagon felépített és átégett paticsmaradványok, ép edények és hálónehezékek, valamint az
egész területen előbukkanó edénytöredékek arra utal
nak, hogy az urnasíros kultúra egyik központja lehetett
a Lepence-patak térségében.
C/. A kelet—alpi kultúrkörhöz tartozó Hallstall kul
túra emlékanyaga a Lepence-patak balparti részén.
D /. Római kor. A 11-es út új nyomvonala közelében hú
zódhatott római kori út mentén kemencét és II—III. szá
zadi hamvasztásos temető 120 sírját tártuk fel. A teme
tő korát behatárolják az éremleletek: Antoninus Pilistől,
Marcus Aureliustól - Maximinus Thraxig, Ili. Gordianusig,
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Kr. u. 150-240 közé tehetjük a temetkezések idejét. A
temetőtől a Duna felé kb. 100 m-rc kisméretű (60 cm
vastag falú, 3.6 x 3,6 m belvilágú), 2 1 4 előtt épült
burgus alapfalait tártuk fel.
A lepencei termálfürdő bejáratával szemben, az út Du
na felőli oldalán római őrtorony romjait bolygatták meg
az útépítők a 80-as évek elején, részben el is pusztítot
ták. 1995-ben felszínre hoztuk a 18 x 18 m-es, négyzet
alakú, négy7belső pilléres őrtorony épületét. Az átlago
san 2 m magas falmaradványok kiváló kőanyagból szo
katlanul igényes technikával készültek. Az őrtorony be
járata a Dunára nézett. A bejárat előtti omladékban fel
iratos építési táblát, továbbá három szoborfejet talál
tunk. A szövegből az derült ki. hogy a tornyot 1. Valentinianus uralkodása alatt, Valens és Gratianus társcsá
szárok idején Gratianus és Probus consulsága alatt, az
az 371-ben építették. (Az egykori Pannónia provinciá
ban négy helyhez köthető építési tábla közül kettő Visegrádon került elő. A lepcnceitől 1,5 km -re található kőbá
nyai őrtorony feltárásakor Soproni Sándor majdnem
megegyező szövegű, gondosan feliratozott táblát talált,
ennek kora a konzulok neve alapján 372.)
A feliratnál is izgalmasabb a három szoborfej kérdése.
Megfigyeléseink szerint Kr. u. 371-ben lényeges lehetett
egy építési tábla és a három uralkodót bemutató portré
elhelyezése. A sietség oka fontos esemény lehetett, ma
gas rangú személy, talán császár látogatását várták, bár
erre a történeti forrásokban nincs adat. A kapu küszöb
kövének vizsgálatából kiderült, hogy az ajtónyílást be
szűkítették, csak így tudták behelyezni a fülekkel ellátott
kőtáblát. Lehetséges, hogy az őrtorony a felirat dátumá
nál korábbi időben épült. A nagy, I. Valentinianus-kori
határerődítési kampány keretében csak a tetőzetét (?)
újították meg és méltó módon akarták megörökíteni az
erőskezű katonacsászár ezirányú tevékenységét.
E/. Kora-Árpád-kori település objektumait, öl sza
badban lévő sü tő - főző kemencét, egy félig földbe mé
lyített házat, egy színesfémöntésre és két - valószínűleg
szintén ipari célra használt - gödröt tártunk fel. A
lepencei objektumok az emlékanyag alapján XI—XII. szá
zadiak és az árterület széli, tanya jellegű, szórt telepü
lés részei.
3. V ise g rá d-G ize lla m a jo r A lelőhely az egykori
lovasiskola kifutója. Itt került felszínre a 320-330-as

Visegrád m adártávlatból előtérben a lepencei partsza
kasz 1996 tavaszán
Visegrád from a bird's-eye
view, with the Lepence coast
in the foreground, in spring
1996
toric (early Copper Age. late
Bronze Age. Iron Age) settle
ment phenomena and objects
which are cannot be neglected.
The exposure o f the 1 1th-12th
century settlem ent, on the
other hand, serviced new. im
portant data concerning the
early

medieval

h isto ry

of

Visegrád.
Tlie two Roman Age objects,
the watchtowcr and the fort
ress arc also pa rts o f the
limes, links in the late Roman
defence system. A constructi
on inscription and three head
sculptures, datable to the year
371 were found at the entrance
of the watchtowcr. The type of

Római szoborfej Lepencéről
Roman head sculpture from
Lepence
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the fortress is unknown along
the Hungarian limes. Its walls
and its bath o f good condition
- after their reconstruction shall be fit to the historic
values of the enchanting Danube-bend exposed until now.

Irodalom
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években épült, négyzetes alakú, négy legyező alakú sa
roktoronnyal ellátott későrómai katonai erőd meglepően
jó állapotban megmaradt falmaradványa. A felmenő fa
lak 120-300 cm magasak, vastagságuk 165 cm. A négy
főfalhoz belülről minden oldalon épületszárnyak tartoz
tak. Az erőd bejárata a Duna felé nyílott. A falak tájolá
sa pontosan követi a fő égtájak irányát. Az ÉK—i sarok
torony előterében megmaradt kettős járószint szerint az
erőd I. Constantinus-kori megépülését I. Valenlinianuskori felújítás követte. Ekkor építik át az Ény-i sarokto
ronyban korábban létesült hypocaustumos fürdőt is. A
kiváló állapotban megmaradt rendszer fő részei: a pad
lót tartó téglaoszlopok, az ólomcsöves vízvezetékkel el
látott két fürdőkád és a falak mentén. 70 cm magassá
gig megmaradt meleg levegőt elvezető üreges téglák. A
fűtőhelyiség megközelítése csak az erődfalakon kívül
volt lehetséges. Az erőd a limes fontos láncszeme volt.
rokon típusát Magyarországon csak kisoroszi halárában
figyelték meg.
A 370-es években a hunok elől menekülő barbár néjieket (gótok, alánok) a rómaiak kényszerből a határmenti
helyőrségekbe telepítették, jelentős változást hozva ez
zel a garnizonok életében. A gizellamajori erőd kései ré
tegében is megjelennek a római „gyári termékektől“ el
térő flbulák, fülbevalók, csatok és használati eszközök.
Az erődben szórványos nyomai vannak az V századi to
vábbélésnek. A késői temetkezések arra utalnak, hogy
az V század közepén az erődöt csak alkalmi szálláshely
ként veszik igénybe, s valamikor a század második felé
ben végleg elhagyják.
4. Visegrád-Diós A lovaspálya feletti dombvonulaton
az erődtől néhány 100 m -re Dny-ra útépítés következ
tében bukkantunk az újabb lelőhelyre.
A. Későbronzkor. Több helyről kerültek elő a klasszikus
halomsíros időszak leletei.
B. Protokclla időszak. Ebből a korból (HA D2-3). Két
házat tártunk fel, melyek leletanyagában kelta fibulán kí
vül elsősorban a Ilallstalt időszak végére jellemző lelet
anyag volt.
C. Római kor. A dombtető legjelentősebb lelőhelye az
erődhöz tartozó, a IV század 2. feléhez, az V század el
ső harmadához tartozó temető. A sírmezőnek eddig 220
sírját tártuk fel. A sírok egy részét földbe ásták, a többit
téglából, kőből építették. A temetőben lévő női és gyermeksírok nagy' száma arra utal, hogy a római
lelőhelyegyüttes polgári településsel is kiegészülhetett.

A temető rendjéhez igazodó, a szövetséges barbárok el
térő leletanyagú sírjai a temető szélén voltak.
* * *
Az elmúlt 10 év ásatásai bárkit meggyőzhettek arról,
hogy a Dunakanyarban, de máshol sem lehet építési te
rületet alapos régészeti kutatómunka nélkül átengedni a
gépeknek. Akkor sem, ha az adott korszakból más vidé
ken gazdagabb lelőhelyek vannak, hiszen az átfogó tör
téneti kép kialakításának szempontjából minden lelőhely
értékes. A felszínre hozott két kiemelkedő történeti és
régészeti értékű római kori építmény - konzerválás és
rekonstrukció után - maradandó és méltó emlékműve
lehet egy letűnt korszak elhibázott koncepcióját helyes
irányba mozdító, jobbító szemléletnek.
I Iamarosan a nagyközönség elé kerül a 10 éves, hosszú
ra nyúlt ásatási idény minden eredménye: a Salamon-loronyban láthatóvá válik az elsüllyedt múlt újabb
piciny darabkája, meggyőződhetünk Visegrád történel
mének évezredeket átívelő folyamatosságáról.

Az erőd hypocaustumos
fürdője - Bath with
hypocaust in the fortress
Kaj/.ok - Drawings: Ilonnak László
Kólók - I’liolos: Korda Kálmán. (írói Peter
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Egy muzeológus pálya kezdete

Patay Pál

Szüleimmel rokoni látogatáson voltam 1929 augusztu
sában a Tokaj közelében fekvő Báj (mai nevén Taktabáj)
községben. Tizenöt éves voltam; a gimnázium ötödik
osztályát jártam ki. Este tudomásomra jutott, hogy az
Erdőalja dűlőben régi edényeket ástak ki a földből. Más
nap reggel az édesanyám bricskájával felszerelkezye ki
siettem a helyszínre és figyeltem: nem bukkan-e elő va
lami a földből? Vagy hat helyen ismét rátaláltak össze
törött nagyobb és ép kisebb edényekre (ma már tudom,
hogy késő bronzkori urnasírok voltak), amiket azután
igyekeztem az ásott árok falából kikaparni. Néhány
épebb darabot hazavittem magammal.
Hamarosan elkezdődött az iskola. Budapesten a Lónyay
utcai Református Gimnáziumba jártam. Egy vasárnap
délelőtt a magammal hozott leleteket (egy tál és egy
bronz borotva kivételével, am it megtartottam) bevittem
a Nemzeti Múzeumba. Fettich Nándor volt az ügyeletes.
Átvette azokat, de közölte, hogy őskori leletről van szó,
az nem az ő szakmája, így közelebbit nem tud róluk
mondani. Az adatokat, lelőhelyet, nevemet, címemet fel
jegyezte.
Nemsokára levelet hozott a posta. Feladója a Magyar
Nemzeti Múzeum volt. Izgatottan bontottam fel: Márton
Lajos, a Régészeti Osztály igazgató-őre (ez volt a címe
mint osztályvezetőnek) arra kért, menjek be egy hétköz
napon hozzá, mert közelebbi részleteket szeretne meg
tudni a leletekről. Boldogan lobogtattam a levelet az
osztályfőnököm előtt, engedjen el egy óráról, hogy ele
get tegyek Márton Lajos kérésének. (A múzeumban ek
kor 9-től 2-ig volt hivatali idő.)
Márton alaposan kifaggatott a lelőkörülmények felől: ki
nek a földjén fekszik a lelőhely, lehetséges lenne-e ott
ásatást végezni? Őt ugyanis ez az anyag igen érdekli.
Igyekeztem lelkiismeretesen megfelelni a kérdéseire.
Amikor azonban befejezte azokat, elkezdtem én kérdé
seket feltenni. Mik is a leletek, mikoriak azok, stb. Már
ton válaszolt is, de a negyedik vágj' ötödik kérdésemre
hátranyúlt az íróasztala mögötti könyvespolcra, levett
onnan egy könyvet (llillebrand Jenő - Bella Lajos: Az ős
kor embere és kultúrája), kezembe nyomta azzal, hogy
abból sokkal többet tudhatok meg, mintha most ő ma
gyarázna nekem, ila érdekel, állítsak ki róla egy térítvénjT a titkárnőjénél (Mágócsi-Dietz Kornélia a Régésze
ti Osztály legendás hírű adminisztrátora vo lt már akkor

is ebben a beosztásban), olvassam el és ha végeztem,
hozzam vissza.
Úgy7 is tettem. Azzal a szándékkal vittem vissza, hogy
újabb könyvet kérek. Márton Lajos történetesen nem
volt bent, llillebrand Jenő fogadott. Ő is készséggel ellá
tott könj'wel. Ettől kezdve vágj' kéthavonként bejártam
a Nemzeti Múzeumba. A gimnázium közel volt, tanítás
után könnyen megtehettem. Hamarosan megismert a
Régészeti Osztály minden tagja. (Tompa Ferenc, Fettich
Nándor, Paulovics István és Erdélyi Gizella volt még ak
kor ott.) Gimnazista létemre mindig szívesen fogadtak,
kérdéseimre szívesen adtak választ, sőt tájékoztattak az
újabb ásatásokról, újabb leletekről.
Eredetileg nem volt szándékomban, hogy a régészet le
gyen a hivatásom. Érettségi után a debreceni Gazdasá
gi Akadémiára Iratkoztam be. Azonban, ha Budapesten
átutazóban voltam, mindig bementem a Nemzeti Múze
umba. Egy idő múlva Tompa Ferenc, az őskori gyűjte
mény kezelője, egyben egj'etemi magántanár volt, látva
régészet iránti érdeklődésemet, kérdőre vont, miért
nem iratkozok be a budapesti - akkori nevén Pázmány
Péter - Tudományegyetem Bölcsészeti Karára? Vála
szomra, hogy én nem akarom félbehagyni a Gazdasági
Akadémiát, megnyugtatott, hogy ezt ne is tegyem, vé
gezzem csak el azt is, de párhuzamosan iratkozzak be
bölcsésznek. 0 majd a professzoroknál közbenjár, hogy
nézzék el, ha nem látnak gyakran az előadásokon. Haj
lottam a szavára. 1933 őszével megkezdődött a két éven
át tartó ingázásom Budapest és Debrecen között,
amelynek végén megszereztem az „okleveles mező
gazda“ (agrármérnök) diplomát, de egyben lehallgattam
négy félévet is az egyetemen.
A bölcsészkaron akkoriban kétféle hallgató volt. Aki ta
nári pályára készült, a Tanárképző Intézetbe is beiratko
zott, két tanári szakot választva. Számukra voltak köte
lezően előírt előadások, de azon kívül felvehettek bármi
lyen, a tanrendben meghirdetett más előadást is. Négy
félév lehallgatása után alap-, nyolc félév után szakvizs
gát tettek. A tanári diplomát egy újabb, a gyakorló gim
náziumban töltött év végeztével a pedagógiai vizsga le
tételével szerezték meg.

The B eginning o f
a M useologist Career

At the age o f fifteen, in Au
gust 1 9 2 9 ,1 collected some of
the m ore com plete vessels of
the late Bronze Age urn gra
ves found in the course of the
excavations, and I took them
to the N ational Museum. As 1
was seriously interested in
the finds. I became a frequent
visito r o f the Archaeological
Department.
O riginally it was not my in 
tention to have archaeology
as m y voca tion. However,
Ferenc Tompa, a palaeoarchaeologist. convinced me to
tra in

m y s e lf as a profes

sional. I acquired a doctorate
at the Faculty of Letters o f
the Budapest university, as a
„free a rts student", finishing
eight sem esters, w riting a
d issertation , and passing a
un ive rsity examination con
sisting o f one m ajbr and tw o
m in o r subjects.
I finished m y dissertation in
the

beginning of su m m e r

1938. It w as published in th e
series ..Disscrlationes Pannonicae“ in the autumn o f the
sam e year. I took my un ive r
sity exam ination at the end o f
February 1939. Starting w ith
1 Septem ber 1939.1 was ap
po in ted an assistant w ith o u t
sa la ry a t the Paiaeoarchacological Chair.

A másik fajta a „szabad bölcsész“ volt. Ő szabadon vá

A t th e tim e of the siege o f

lasztotta meg a hallgatni szándékozott előadásokat, de
azoknak hetente minimálisan 20 órát kellett kitenniük.

cam e a prisoner of war. From

Budapest, as a soldier. I be

26

A tatabányai (bánhidai) Szelim barlang keleti bejárata,
amelynek ásatásán 1934 nya
rán a szerző, mint egyetem is
ta négy hétig segédkezett.
Balra Gaál István (Természettudományi Múzeum), az ása
tás vezetője.
The eastern entrance of the
Szelim cave in Tatabánya
(Bánhida). The author worked
there for four weeks on the
excavation, as a student
summer 1934.
Left: The head of the exca
vation, István Gaál (Natural
Science Museum)

there, I returned on 22 June
1947. I w as offered a jo b as
an archaeologist at the Ba
lassagyarm at Museum o n ly
in Decem ber 1949. However,
the appointm ent was not so
easy here either; I was firs t
exposed to serious po litic a l
exam inations. Though it w as
d o u b tfu l how successful I
was in this, the d ire ctor o f
the m useum still managed to
arrange fo r me to be appoin
ted. 1 m e t the head o f m y
„screening", a girl around 25
years o f age. one year later,
in D unapentelc. at the exca
vations the re. But she w as
already only a nurse a t a
first-a id station.
Sic tra n s it gloria mundi.

Nyolc félév lehallgatása után megszerezhette az abszo
lutóriumot, miközben kötelezően nem kellett vizsgát
tennie. A tanárok jóindulatának elnyerése érdekében v i
szont igencsak tanácsos volt a főbb tárgyakból kollok
válni. Közben - általában harmadéves korában - az ál
tala választott főtárgy tanárától disszertációs témát
kérhetett. Az abszolutórium megszerzése után, ha a
disszertációval elkészült, jelentkezhetett szigorlatra,
amihez azonban a kinyomtatott disszertáció száz példá
nyát is át kellett az egyetemnek adnia.
A szigorlat egy fő- és két melléktárgyból állt, amelyek
nek némi szakmai kapcsolatban kellett egymással lenni
ük, de filozófiát bármely főtárgyhoz lehetett mellék
tárgyként választani. A főtárgyakat legalább hat, a mel
léktárgyakat négy-négy féléven keresztül kellelt hallgat
ni. A szigorlat a dékán elnöklete alatt nyilvánosan zajlott
le, a főtárgyakból legalább egv, a melléktárgyakból fél-fél
óra hosszat kellett feleltetni. Vizsgáztatni csakis nyilvá
nos (rendes vagy rendkívüli) tanárnak volt joga.
Magam szabad bölcsész voltam. Elgondolásom szerint
a főtárgyam régészet lett volna, a melléktárgyaim ókori
történet és művészettörténet. Eredetileg - llillebrand
Jenő hatására - őskőkorral óhajtottam behatóbban fog
lalkozni, ezért igen különböző előadásokat vettem fel.
Hallgattam például geológiát, paleontológiát, pleiszto
cén földrajzot, antropológiát.
A hallgatói időm alatt még csak egy régészeti tanszék
működött a pesti egyetemen „A magyar föld régészete“
címen, amelynek professzora Alföldi András volt. Ő
azonban tulajdonképpen csak a római korral foglalko
zott, néha a korai népvándorláskorra is kiterjeszkedve.
Mellette mint magántanár llillebrand Jenő őskőkori.
Tompa Ferenc őskori. Fettich Nándor népvándorláskori
és Zichy István honfoglaláskori régészeti és magyar ős
történeti témákból ta rto tt előadást.
Harmadéves koromban elérkezettnek láttam az időt,
hogy megkezdjem a disszertáció előkészítését. Minthogy
őskorral óhajtottam foglalkozni, Alföldi professzor Tom
pához utasított, ő jelöljön ki nekem témát.
Alföldi András igen komoly követelményeket támasztott
a disszertáció elé. Egy-egy téma kidolgozása így alapos
felkészülést kívánt meg. Az odavágó irodalmon túlme
nően a feldolgozandó tárgyi anyag megismeréséhez és

kiértékeléséhez a legtöbbünknek tanulmányutakra volt
szüksége. Mindez sok időt igényelt. Nem is emlékszem,
hogy lett volna valaki is a diáktársaim közül, aki a nyol
cadik félév végére készen lett volna a disszertációval.
Kerényi András például vágj' öt évet töltött el a dáciai
rómaikori személynévanyag feldolgozásával. Viszont
született is az Alföldi-tanítványok tollából számos, olyan
nemzetközi viszonylatban is elismert monográfia, amely
a további kutatások számára szinte napjainkig alapvető
munkának szolgált. Egyébként hasonló elvárással volt
tanítványaival szemben Tompa is, akit 1938 szeptember
1-vel kineveztek az ekkor újonnan felállított Ősrégészeti
Tanszék nyilvános rendkívüli tanárává. Példának felhoz
hatom Kutzián Ida „A Körös ku ltú ra “ c. disszertációját,
amellyel új megvilágításba helyezte a hazai újkőkor hely
zetét.
A sokszor terjedelmes disszertációknak nyomtatásban
való megjelentetése komoly anyagi problémát jelentett.
Hogy a jelentős tudományos eredményeket felsorakoz
tató munkákat a szakmai - hazai és külföldi - nyilvános
ság megismerhesse, Alföldi professzor a tanítványai se
gítségére volt. Létrehozta a „Dissertationes Pannonicae“ kiadványsorozatot, kifejezetten abból a célból,
hogy a tanszéken elkészült disszertációk napvilágot lát
hassanak. Megteremtette ennek anyagi feltételeit, meg
szerezve több mecénás támogatását. Megszervezte a
megjelent munkák forgalmazását is, az értékesítésből
további bázist teremtve újabb kötetek költségeihez.
Nemcsak a saját intézetében készült disszertációkat je
lentette meg a sorozatban, hanem teret biztosított Tom
pa Ferenc tanítványai, vagyis az ősrégészek munkái szá
mára is. így jelent meg itt - miután Fettich Nándor az
„Archaeologia Ilungarica“ sorozatban, melynek szer
kesztője volt, nem vállalta - az én disszertációm is.
Alföldi professzort, miután 1947-ben külföldre távozott,
igen sokan megvádolták, többek közt azzal is, hogy ta
nítványait kizsákmányolta. A saját hasznára íratta velük
a disszertációkat, amelyek eredményeit munkáiban ér
tékesítette. Ezek a munkák a tanítványai neve alatt je
lentek meg, aminek révén ők egyszeriben ismertté vál
tak, méghozzá nemzetközi viszonylatban is. A disszertá
ciók megjelentetésével tehát nem csak egy fiatal nemze
déknek, hanem egyben a magyar kutatásnak is szerzett
érdemet és hírnevet.
Jelentkeztem tehát Tompánál disszertáció téma végett.
Ő lebeszélt arról, hogy az őskőkori legyen, minthogy
llillebrand Jenő akkortájt megjelent monográfiája után
úgysem tudnék érdemleges újat mondani. így' „A bronz
kori aunjetitzi kultúra Magyarországon“ témát jelölte ki.
Nem lévén az egyetemen akkor még ősrégészeti tan
szék. a feldolgozáshoz szükséges irodalom csakis a Mú
zeum Régészeti Osztályán állt rendelkezésemre. Tom
pa, aki még kezelője volt a Múzeumban az őskori gyűjte
ménynek, megengedte, hogy7az osztályon dolgozhassak,
sőt a szobájában egy kis asztalt is biztosított számom
ra. Itt láttam neki a munkának 1936-37 telén.
Tompa szükségét látta, hogy7az aunjetitzi kultúra lelet
anyagának közelebbi megismerése végett tanulmányút
ra menjek Csehországba, amely e kultúra igazi hazája.
Ellátott egy, Jaroslav Böhmnek, a Csehszlovák Akadé
mia Régészeti Intézete igazgatójának címzett ajánlóle
véllel, amivel 1937 tavaszán útra is keltem. Böhm barát-
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ságosan fogadott; harmadéves egyetemista létemre egy
teljes félórán át elbeszélgetett velem szakmai kérdések
ről. Arról is gondoskodott, hogy az általam meglátogat
ni kívánt múzeumok raktárai nyitva legyenek előttem.
Briinnben például kezembe nyomták a raktári szekré
nyek kulcsait és csak hébe-hóba néztek be, nincs-e va
lamire szükségem.
Amikor két hét múlva hazaérkeztem, közöltem Tompá
val, hogy ezt a témát nem tudom kidolgozni, mert az
aunjetitzi kultúra nem terjedt át Magyarországra. Ezért,
arra való hivatkozással, hogy m ár eléggé beledolgoztam
magam a bronzkorba, kibővítette a témát és így lett a
disszertációm címe:
„Korai bronzkori kultúrák Magyarországon"
Közben a Nemzeti Múzeumban a nyár elején Magyaror
szágra látogató III. Viktor Emánuel olasz király tisztele
tére új állandó régészeti kiállításra készültek. Engedélyt
kértem Zichy főigazgatótól, hogy a kiállítás rendezésé
ben én is részt vehessek. Tudtam ugyanis, hogy' ennek
során annyi anyagot ismerhetek meg, amennyihez más
különben nemigen férhetnék hozzá. Úgy is lett: miköz
ben válogatták a raktárakban az anyagot, miközben cipekedtem, vagy7éppen szereltem a tárlókban, szinte az
egész magyar őskor átment a kezemen.
Végre, egy ugyancsak kéthetes ausztriai tanulmányút és
valamennyi jelentős hazai múzeum meglátogatása után,
1938 nyár elejére készen lettem a disszertációmmal.
Amikor kiadása végett jelentkeztem Alföldinél, egyetlen
kérdése volt csak: Iátta-e Tompa és elfogadja-e ezt diszszertációnak? Mire decemberben, mint a felvidéki bevo
nulás végett behívott tartalékos őrmestert leszereltek, a
„Korai bronzkori kultúrák Magyarországon“ három mégpedig magyar, német és bilingvis kiadásban m ár rég
elhagyta a nyomdát.
Szigorlatomra 1939 február végén került sor. Minthogy
időközben felállították az ősrégészeti tanszéket, m ár kél
régészeti szakból lehetett vizsgázni. Főtárgyam termé
szetesen az ősrégészet lett, míg az eredetileg tervezett
egyik melléktárgyamat, az ókori történelmet felcse
réltem Alföldi professzor „A magyar föld régészete" cí
mű, a valóságban a római provinciális és népvándor
láskori régészetet felölelő tárgyára. A művészettörténe
tet, minthogy7 az nem tudott lekötni, már harmadéves
koromban az antropológiával váltottam fel.
A szigorlat letétele után Tompa közölte velem, hogy1ta
nársegédként szeretne a tanszékén alkalmazni. Fizeté
ses státusa az intézménynek nincs, ezért csak „fizetéstelen tanársegéd" lehetek. Zichy István, a Nemzeti Múze
um főigazgatója is hívott a Múzeumhoz, mégis - m int
hogy szüleim anyagi helyzete m ia tt a fizetés nem v olt
számomra létkérdés - az Egyetemet választottam. 1939
szeptember 1-vel ki is lettem nevezve. Feladatom admi
nisztratív teendők ellátása m ellett az első- és másodéves
hallgatók proszemináriumának vezetése volt, IIa fizetést
nem is kaptam, a félárú vasúti igazolvány járt nekem.
1941 február 25-én váratlanul meghalt az édesatyám.
Ezzel az otthoni feladatok egyszeriben a nyakamba sza
kadtak. Úgy7véltem, hogy' ezek mellett nem tudom a ta
nársegédi teendőket ellátni. Jeleztem Tompának az ál
lásról való lemondásomat. Nem fogadta el, ellenben egy'
félévre szabadságolt, azzal, hogy az új tanév kezdete
előtt visszatérünk erre a kérdésre.

Időközben tapasztaltam, hogy saját ügyeim intézése vé
gett igen gyakran kell Budapesten tartózkodnom. így ab
ban állapodtam meg Tompával, hogy minden hét első fe
lében a tanszéken leszek, második fele pedig szabadon
a rendelkezésemre áll.
1944 nyarán, immár mint tartalékos hadnagyot kétszer
is behívtak katonai szolgálatra, de rövidebb-hosszabb
idő után hazaengedtek. Október 6-án azonban végleg be
kellett vonulnom. Frontszolgálat (Budapesten, ahol utol
jára találkoztam Tompa professzorral), majd hadifogság
lett a folytatása, ahonnan 1947 június 22-én bocsátottak
el. Ekkor tudtam meg, hogy Tompa 1945 február 9-én a
budapesti ostrom áldozata lett (az egyetlen az Egyetem
tanárai közül). Jelentkeztem az utódjánál. Bannner Já
nosnál. Közölte velem, hogy' miután a Minisztérium „ál
lásában meghagyandó"-ként igazolt, változatlanul foly
tathatom a (fizetésiden) tanársegédeskedésemet. Tudja
azonban, hogy' megváltozott anyagi helyzetem m iatt a
családom megélhetése felől is gondoskodnom kell. Ezzel
törődjek elsősorban, ezért a tanszékre csak akkor járjak
be, ha az időm engedi.
Arról is értesültem, hogy míg hadifogságban voltam, Al
földi professzor, aki 1945 után komoly befolyásra tett
szert, a Közgyűjtemények Országos Főfelügyelője is lett,
a soronkívüli hazaszállításom érdekében eljárt a Minisz
tériumban. (Nem rajta múlott, hogy' ez nem történt
meg.) Ezért siettem őt is felkeresni és megköszönni a jó
indulatát. Azzal fogadott, hogy feltétlenül számít rám a
Főfelügyelőségen (KOF), biztosít számomra a Miniszté
riumnál egy állást. Alföldi azonban egy hónap múlva kül
földre távozott és nem is jött többet haza. Ezzel a kine
vezésem is elmaradt.
A kollégáim jóvoltából kaptam azért szakmai feladato
kat. Részt vehettem ásatásokon, segítettem Nemeskéri
Jánosnak a vidéki múzeumok antropológiai anyagának
felmérésében, új régészeti kiállítást rendeztem a Déri
Múzeumban.
1949 karácsonya előtt fentjártam a KOF-ban. Főnöke a
„Közgyűjtemények Országos Főfelügyelőjének állandó
helyettese" címmel Radnóti Aladár volt. (Alföldi távozá
sával a főfelügyelői tisztet nem töltötték be.) Radnótihoz
akartam bemenni álláskeresés végett. Manga János, a

Tompa Ferenc magyaráz a
füzesabonyi ásatáson 1937
októberében. Jobbról balra:
Bolko von Richthofen profeszszor (Breslau), Tompa Ferenc,
Benkő Andrea, Kutzián Ida,
Lupkovics Anikó, egyetemi
hallgatók, utóbbi mögött Rad
nóti Aladár egyetemi tanárse
géd.
Mr. Ferenc Tompa is explai
ning at the excavation in Fü
zesabony in October 1937.
From the right: professor
Boiko von Richthofen (Bres
lau), Ferenc Tompa, Andrea
Benkő, Ida Kutzián, Anikó Lup
kovics as students and the
professor's assistant, Aladár
Radnóti.

28

Az 1944/45-ös szomorú történelmi és háborús esemé
nyek során veszélybe került, elhurcolt, felprédáit mű
kincsállományunkról - főleg a Szovjetunióba hurcolt ér
tékek kapcsán - mostanában elég sok szó esik.
Jóval kevesebbet hallottunk arról: mi történt az idehaza
maradt, ám ugyancsak pusztulásnak kitett műkincsek
mentése, számbavétele tekintetében? Hogyan működött
az 1945 június 8.-i, 2490. számú miniszterelnöki rende
lettel életrehívütt „Elhagyott Javak Kormánybiztossága“. élén Andaházi Kasnya Bélával, vezető munkatár
sai között a nemrég elhunyt Fiigedi Erikkel.
Ismerjük Voit Pál terjedelmes jelentésének szövegét Nyu
gat-dunántúli szemleútjáról (Mrávik László jóvoltából a
keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban 1994-ben rende
zett kiállítás katalógusában közölte. Alább egy másfajta

Alföldi András és Tompa
Ferenc tanszékének közös
tanulmányútján az athéni
Akropoliszon, 1939 április 12.
Balról: Kutzián Ida, a szerző és
Sümeghy Vera, végzett Alföldi
tanítvány.
Study tour on the Acropolis in
Athens, April 12,1939.
From the left: Ida Kutzián, the
author and Vera Sümeghy,
qualified student of Mr.
Alföldi.

A szerző disszertációjának
címlapja
Front page of the author's
diploma work

balassagyarmati Nógrád megyei Múzeum vezetője lé
pett ki a szobájából. Mangát még az Egyetemről ismer
tem. A felvidék visszacsatolásával 1939-ben került Bu
dapestre és iratkozott be, Tompának is hallgatója volt.
Egyből azzal fordult hozzám, nem mennék-e el Balassa
gyarmatra régész-muzeológusnak? Radnóti ugyancsak
feltette nekem ezt a kérdést. Természetesen igent
mondtam mindkettőjüknek. Türelmetlenül vártam a fej
leményeket. Rövid idő múlva megszűnt a KOF. helyét a
Múzeumok és Műemlékek Országos Központja (MMOK)
vette át, Ortutay Gyula vezetésével. Radnótiból csak a
Tudományos Osztály egyik előadója lett, de az ügyem,
ha lassan haladt is, mégsem aludt el. Február eleje tájt
behívtak „káderezésrc". Molnár János, a MMOK Sze
mélyzeti Osztályának vezetője (korábban a Néprajzi Mú
zeum fényképésze) és egy Radvánszki Rózsa nevű 25 év
körüli lány várt engem. Pattogtak a kérdések felém Rózsika részéről, mialatt gondosan tanulmányozta az ön
életrajzomat. (Akkoriban unos-untalan, mindenhez kel
lett önéletrajzot készíteni.) Olvasva, hogy a Szovjetunió
ban voltam hadifogságban, megkérdezte, megtanultame oroszul? Nemleges válaszomra gúnyosan elhúzta a
szája szélét és ugyancsak gúnyos hangon odavetette:
„De ugye angolul tud?" Sajnos nem tudtam töredelmes
bűnvallomást tenni, hogy' elsajátítottam volna az impe
rialisták nyelvét, mert bár gimnazista koromban magán
úton tanultam angolul, nem vittem sokra: legfeljebb en
ni, inni, aludni tudok angolul.
Szabványszerű kérdések közepette egyszerre csak egy
keresztkérdéssel csattant fel Rózsika-. „Mióta nem tagja
a Kisgazda Pártnak?" Elképzelhetetlennek tartotta, hogy
a magamfajta ember ne legyen „reakciós". Igen csodál
kozott. amikor közöltem, hogy sem a háború előtt, sem
utána (de azóta sem) sohasem voltam politikai párt
tagja.
Az élet mégis szolgált számomra elégtétellel. Manga
csak kijárta, hogy kineveztek Balassagyarmatra. Amikor
pedig 1951 nyarán ásatásra Dunapentelére rendeltek,
ott találtam Radvánszki Rózsit is. De aki egy' évvel ko
rábban szinte élet-halál ura volt a muzeológusok fölött,
akkor már csak kötöző nővér volt egy' vadnyugati kör
nyezetben lévő elsősegély bódéban.
Sic transit gloria mundi!

dokumentum betűhív publikációját közöljük (ezt viszont
dr. Darkó Jenőnek köszönhetően), amely nem más, mint
a Múzeumok és Műemlékek Országos Központja Nyilván
tartási Osztályának egyik csoportjaként tevékenykedett
Felderítő Csoport 1950. évi jelentése.
Köztudott, hogy' az Elhagyott Javak Kormánybiztossága
1946 március 6-án megszűnt. Munkájukat tovább foly
tatták a Vallás- és Közoktatási Minisztérium keretében. A
4450(1945)V11. 15. sz. miniszterelnöki rendelet egyes
nemzeti érdekű magángyűjtemények védelméről, szük
ség esetén őrzéséről úgy rendelkezett, hogy' azokkal a
VKM foglalkozik. E csoportnak az 1950 elején felállt
MMOK keretébe történt integrálásáról néhány odavetett
megjegyzés olvasható a MMOK „ első összmúzeumi
konferenciája'' (1950 április 20-21-22.). illetve a „harma
dik múzeumvezetői értekezlet" (1951 január 25-27.) sok
szorosításban fennmaradt jegyzőkönyveiben.
Szabó Nándor osztályvezető a Csoport 1949-es munká
jával kapcsolatban említi: „Felderítő csoportunk a vitás
esetek felderítésében mindenkor jó eredménnyel mun
kálkodott. Olyan esetekben is. amikor az intézkedések
esetleg túllépik a múzeumigazgatók hatáskörét. Eddig
34 vidéki és 44 pesti, egészen komoly jellegű felderítést
végzett a csoport. A megmentett anyag anyagi értéke
kb. 700.000 forint."
Ortutay Gyula elnök 1951 elején csak ennyiben értékel:
„A Felderítő Csoport a maga területén viszi a munkáját
s csak reméljük, hogy az előző évhez hasonlóan szép
eredményekkel dolgozik. “
Bizonyára lesznek még, akik információval szolgálhat
nak a háború utáni műtárgymentés némileg sajátos, de
az adott körülmények között egyedül lehetséges módjá
ról. Szívesen adunk teret személyes visszaemlékezések
nek, mégis inkább azoknak az írásoknak, amelyek levéltári/irattári forrásokra is támaszkodnak. Az Országos
Levéltár fondjaibanbőséges múzeumtörténeti forrás
anyag lelhető a századfordulótól a közelmúltig.
A SZERKESZTŐ
EDITOR'S RIDER
In the professional world mention is made about the treasures
dragged to the form er Sovietunion. We know less what happe
ned to the treasures left in our country w ithout owner. We call
your attention to the research and study o f such documents by
publishing a re port from 1950, discovered in the archives.
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VISSZATEKINTÉS

Összefoglaló jelentés a Felderítő Csoport
1950 évi működéséről

„Az 1950-51 év határmezsgyéjén vessünk egy

1 0 / A beszállított és raktáron tárolt anyag

pillantást elmúlt évi működésünkre, szocialis
ta önkritikával ne csak annak eredményeit,
hanem esetleges hibáit is tárjuk fel, bocsájtsuk vezetőségünk bírálata alá, hogy abból
okulva jövő évi munkánkat mennél tökélete
sebben végezhessük, mennél jobb munkával
járulhassunk hozzá Ötéves Tervünk megvaló
sításához. Felemelő érzés számunkra, hogy
kormányzatunk kultúrprogramjának szerény
részesei vagyunk azáltal, hogy működésünk
révén valósulhatnak meg azok a tárgyi feltéte

leltározása, fényképezése, felosztása, kezelé
se és szétküldése.

11./ Elkobzás alá eső műjellegű ingóságok
felkutatása, kiválasztása, igénylése és beszál
lítása.
1 2 / Javaslattétel épületek műemlékvédel
me ügyében, stb.
A Felderítő Csoport tagjai 1950. év során 118
esetben folytattak le nyomozást, melyek közül
41 helyi, 77 pedig vidéki nyomozás volt. A le
folytatott nyomozások túlnyomólag eredmé
nyesen végződtek. A helyi hatóságok, különö
lek, melyeken keresztül azok a széles nép ré
sen megalakulásuk óta a Tanácsok ezen mun
tegek is részesei lehetnek a kultúrának, me
kánkat minden esetben készségesen, hatható
lyek eddig ettől el voltak zárva.
san és megértőleg támogatták. Eljárásaink
Megállapíthatjuk, hogy Csoportunk eddig is
során minden esetben különös gondot fordí
sok irányú és sokrétű munkáját a közben
tottunk a lakosság közhangulatára, a Párt he
megjelent és munkakörünkbe eső nagyszámú
lyi titkárának véleményét minden esetben ki
rendelet nagy mértékben fokozta és azok
kértük és eljárást ennek figyelembevétele
szakszerű alkalmazása részünkről fokozott
mellett folytattuk. A hatóságokkal való érint
felkészültséget igényel.
kezésünk minden esetben zavarmentes és
A reánk háruló munka mennyiségét fokozza
harmonikus volt. sikerült az országos hatósá
azon körülmény is, hogy az év első felében dr.
gokkal oly közvetlen kapcsolatot kiépítenünk,
Fügedi Erik a csoport éléről más beosztásba
melyek egyrészt munkánk technikai elvégzé
távozott, mely körülmény folytán az általa el
sét könnyítik meg, másrészt Központunk te
látott vezetői és adminisztrációs munkakör
kintélyét növelik.
ellátása is az így csökkent létszámú csoportra
Lefolytatott vidéki nyomozásaink: Szentes.
hárult.
Szécsény, Balatonfüred, Majk, Mosonmagyar
Nem látszik fölöslegesnek, ha e helyen rövi
óvár, Noszvaj, Eger, Edelény, Krityán, Német
den áttekintést nyújtunk azokról a feladatkö
boly, Pécs, Füzesabony, Kálkápolna, Eszter
rökről, melyek Csoportunk működésének lé
gom,
Kecskemét, Monok, Ilorpács, Csongrád,
nyegét, alapját képezi.
Tata,
Devecser, Egeresein, Siklósd, Mohács,
Ezek: 1. / az 1949. évi 13. sz. törvényerejű
Rajka,
Máriagyüd, Zirc, Párád, Pannonhalma,
rendelet alapján bejelentési kötelezettség alá
Esztergom,
Kőszeg, Sopron, Felsőörs, Ötvös
eső, de be nem jelentett műtárgyak felkutatá
puszta,
Szécsény,
Zalaegerszeg, Zalaszentsa és ezekre vonatkozóan a védetté nyilvání
grót,
Zalabér,
Zalavár,
Zalaapáti, Tűrje,
tási eljárás bevezetése.
2.
/ A már védetté nyilvánított műtárgyakCeldömölk, Sümeg, Veszprém, Magyaróvár,
Győr, Tihany, Ercsi, Adony, Csorna, Zala, Nyír
meglétének és állapotának időszakonkénti el
lak, Szombathely, Kiskörös, Gyöngyös, Teres
lenőrzése.
3.
/ Az 1949. évi 13. sz. tvr. lü§.(3.) bekezke, Biikkösd, Szentegát, Akasztó. Döbrögecpuszta. Zalavár. Bakonybél, Ragály, Bánfalva,
dése alapján műtárgyak beszállítása.
4.
/ Közülietek birtokában lévő használatonMór, Szentes, Isaszeg, Cekeháza, Abaújszántó, Abaújkér, Vép, Vát, llosszupereszteg,
kívül álló műtárgy felkutatása és beszállítása.
5.
/ A műkereskedelemben felbukkanó véSzentes, Pácin, Telkibánya, Golop, Karosa.
Budapesten végzett nyomozásaink: Odedettség alá eső műtárgy ügyének felderítése.
6.
/ Magántulajdonból széthurcolt műtárschalchi képek ügye. Kármán Arnold elveszett
képei, Erdész Henrik képei, Géber Antal mű
gyak felku-tatása, biztosítása és beszállítása
tárgyai, Dirsztay Sándor ügye, Károlyi Mihály
a 4450/1945. M. E. sz. rendelet alapján.
ingóságainak ügye, Ébner-Kertész kép ügy',
7 / Jogtalanul birtokolt régészeti leletek fel
Toroczkay Wigand néprajzi gyűjtemény ügye,
kutatása, biztosítása, lelőterületek zárolása.
Achmed Mirza műtárgyai, Falus Elek műtár
8 / Államosítás során felszabadult muzeá
gyai, Csánky Dénes műtárgyai, Wiener Tibor
lis ingóságok felkutatása és biztosítása.
néprajzi gyűjteménye, Gács András műtár
9 / Nyomozás során biztosított, átvételre
gyai, Lenger Mór könyvei, Szt. Imre koll. ké
kerülő műjellegű ingóságok beszállítása.

pei, Dörögdi ásványgyűjtemény, Ring László
műtárgyai. Szakái Béla valamint llavalda Gyu
la elleni nyomozások, Kandó Kálmán koll. mű
tárgyai. lg. min. képei, 11 budai rendház át
vizsgálása. Porteleky-féle várostörténeti gyűj
temény ügye. Vacuum Cleaner műtárgyai. Vay
kastély műtárgyai, Vértes István képei, Dietlféle vadásztrófea, Gseszkó-féle bútorok,
Géber Antalné műtárgyai.
A védetté nyilvánítást az alábbi 19 esetben in
dítottuk meg: Géber Antalné, ifj. Mikszáth Kál
mán, Ilorpács; Panos Alajosné, Rajka: Modrovics Elek Rajka; Lazetzky Mihály, Peltzmanné,
Győri Karmelita Könyvtár, Ilo ll Imréné Sop
ron: Pokorny Sopron: Láng Sopron; Storno
Sopron; Ileidenreich-Örökösök Kőszeg; Ilanély-örökösök Kőszeg; özv. Huszár Lászlóné
Tereske; Vértess István, Batthyány Gyula
Polgárdi; Riemer László Isaszeg; Pécsi Püspö
ki Palota 20 db. Nagy Konstantin aranya, Gör.
Kel. templom Üröm; továbbá Keszthelyen 5
magángyűjtő be nem jelentett anyagára nézve
vezettük be a védetté nyilvánítási eljárást.
A felkutatott és biztosított műtárgyak beszál
lítási helyére nézve figyelembe vettük az aláb
bi szempontokat:
I ./ Szállítás a legközelebbi múzeumba, fu
vardíj takarékosság
2 / Az egyes múzeumok igényeit
3 / Sürgősséget, kiállítások nyitó terminu
sait az 1950. év folyamán az alábbi beszállítá
sok történtek:
1./ A Szerencsi Rákóczi Várból a sárospa
taki Múzeumba 3 db. faragott szék, 2 db. ko
vácsolt vasrács.
2 / A nagyló ki llunyady Ferenc-féle mű
tárgyanyag egyrészét a szekszárdi Múzeum
ba, többi részét pedig az Iparművészeti Mú
zeumba szállítottuk. A beszállított képzőmű
vészeti és iparművészeti anyag összértéke kb.
35.000.- Ft.
3 / Szedres, Medina és Hidja-pusztáról a
Bezerédj és Apponyi-féle iparművészeti anya
got az Iparművészeti Múzeumba szállítottuk
be összesen kb. 25.000 Ft. értékben.
4 / Nagymágocsról a szentesi Múzeumba
szállítottunk be egy 125 darabból álló
Nyphenburgi porcelánkészletet és néhány bú
tordarabot összesen kb. 14.000 - Ft. értékben.
5 / Emmer József szecessziós négy' szobá
nyi bútoranyagát az Iparművészeti Múzeumba
szállítottuk.
6 / A P K.-tól az elkobzás folytán ott lévő
képzőművészeti anyagból örök letétként több
festményt vettünk át, melyeket jelenleg raktá-
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anyagot, ékszereket, és egy darab bélyeg
(bútor, szobor) jelenleg raktárunkban tároljuk.
ninkban tárolunk.
albumot átvettük, azt részben az Iparmű
27.
/ A felsővadászi volt Vay-féle kastély
7 / Az egercsehii Beneczky kúria parkjában
vészeti Múzeumnak adtuk át, részben a posta
felkutatott és biztosított, főleg Rákóczi kora
volt fosiliákat az egri Múzeum kapta.
Bélyegmúzeumának. Ezen anyag összértéke
8.
/ Földmunkák során Tabon felszínre kebeli bútoranyagát a sárospataki múzeumba
42.000.- forintra tehető. 40.000 Ft.
szállítottuk tehergépkocsin. Ezen anyag össz
rült régészeti letét anyagot (cserép, koponya)
4 2 / A pácini és karcsai volt Senyei-féle
értéke kb. 24.000.- forintra tehető.
a Központ régészeti eladójának adtuk át.
kastélyok iparművészeti anyagát 1 teher
/ A szombathelyi Ferences Rendház 9
9.
/ A budapesti rendőrség fegyverraktárá 28.
autónyi terjedelemben a sárospataki múze
mázsánál több könyvtári és kegytárgyi anya
nak átvett fegyveranyagát részben a Történe
ti, részben a Hadi Múzeumnak adtuk át.
umba szállítottuk. Ezek összértéke 8 .0 0 0 gát a Széchenyi Könyvtárba szállítottuk.
/ A móri rendőrkapitányságtól átvettforintra tehető.
10.
/ A cekeházai (Báji Patay Sámuel) és az 29.
4 3 / A volt Andrássy Gyula-féle palota (Bp.
Louis XVI. stílusú órát Budapestre szállítottuk
abaújkéri (Halmos Károly) kastélyok széthur
Fő-u. 11.) bútor, kép, és szoboranyagát az
és raktárunkban őrizzük.
colt és felkutatott műtárgyanyagát a sárospa
30.
/ A budapesti Kollégiumi KözponttólIparművészeti Múzeumba szállítottuk. Ezek
taki Múzeumba szállítottuk tehergépkocsival.
összértéke 12.000 - forintra tehető.
átvett 8 db. keleti vázát és 2 db. gobelint
11 ./A BM. által feloszlatott Szabad-Kőmű
4 4 / Dr. Ilodinka László VKM. előadótól
Keletázsiai Múzeumnak adtuk át,
ves Nagypáholy berendezési tárgyai a KÖZELátvettünk és a Történeti Múzeumnak átadtunk
31.
/ A füzérradványi volt Károlyi-féle kas
BISZ által kinevezett gondnok átadta és azt az
2 db. XIX. sz.-i Habsburg főhercegi ezüst
tély műtárgyberendezéséből két teherautónyi
Iparművészeti Múzeumba szállítottuk.
válldíszt.
12.
/ Vajáról tehergépkocsival a sárospatabútor és festmény-anyagát a sárospataki mú
4 5 / Az Országos Rendőregylettől átvet
zeumba szállítottuk. Ezen anyag összértéke
ki Múzeumba szállítottuk az ottani várkastély
tünk 42 db. képzőművészeti tárgyat, melyeket
kb. 45.000 - forintot tesz ki.
bútor és fegyveranyagának nagy részét.
/ A boldogkőváraljai volt Zichy-Meskó-raktárunkban tárolunk.
13.
/ A máriagyüdi kolostor műtárgyanya 32.
féle kastélyból átvett 4 db. nagy Louis XVI.
gából négy darab iparművészeti tárgyat a pé
4 6 / A miskolci ÁVII-tól átvett numiz
stílusú könyvtári szekrényt a sárospataki
csi Városi Múzeum vett át.
matikai és plakettgyűjteményt a miskolci mú
zeumba szállítottuk be. Ezen gyűjtemények
14.
/ a galgamácsai vasútvonal építésénélmúzeumba szállítottuk. 2 0 0 0 33.
/ A hőgyészi Lichtenstein-féle kasösszértéke 1 2 .0 0 0 -forintra tehető.
felszínre került régészeti leletanyagot (kopo
4 7 / A soproni Bencés rendházban fel
télyból széthurcolt és felkutatott műtárgyakat
nya, cserép) a Központ régészeti előadójának
kutatott és átvett selyemre festett japán
egy tehergépkocsival az Iparművészeti Múze
adtuk át.
(Kakomono) képet raktárunkban tároljuk.
15.
/ A magyaróvári Piarista rendház beumba szállítottuk. Ezen anyag összértéke kb.
Úgy Budapesten mint az ország különböző he
15.000 - forintra tehető.
rendezéséből átvett 70 db. XVII-XVIII. sz.-i
lyein nagy mennyiségű műtárgy anyag vár be
34.
/ A Nyomorék Gyermekek Otthonának
festményt (köztük 40 db Széle festmény) ré
gondnokától (Bp. Hermina út. 45.) átvett 1/2
szint a helybeli múzeumnak adtuk át, csekély
szállításra, melyeket a csoport nyomozói
előbbeni eljárásaik során felkutattak, lefoglal
teherautónyi bútor, kép és könyvanyagot
iparművészeti anyagát az Iparművészeli Mú
tak, ill. biztosítottak. 45 helyen kb. 20-25 te
raktárunkon tároljuk. 1000
zeumba juttattuk.
16.
/ A Feszty körképet a Műszaki Egyetem 35.
/ A kőszegi rendházakból átvettherautónyi műtárgy anyag áll beszállításra ké
szen. Ezeknek beszállítását eddig részint a
festményeket, 30 kb.-nyi numizmatikai, régé
ről átszállítottuk a Szépművészeti múzeumba.
gépkocsi szállításra alkalmatlan sáros őszi
17.
/ A Dörögdi-féle ásványgyűjteményi aszeti, néprajzi és iparművészeti anyagot, vala
időjárás, részint megfelelő raktár hiánya, va
mint az 1794 évben alapított kőszegi Rajz
Természettudományi Múzeumba szállítottuk.
lamint más sürgősebb természetű ügyek elin
iskola korabeli teljes rajzanyagát örök
18.
/ A budapesti Jezsuita Rendház mű
tézése akadályozta.
letétként a kőszegi múzeumba helyeztük el.
tárgyanyagát (Bútor, kegytárgy) raktárunkban
Jelenlegi raktárunk (Bp. Vili. Baross u. 19. sz.)
tároljuk.
10. 000.
úgy központi fekvésénél, mint terjedelménél
19.
/ A Magyar Vasútforgalmi Rt. örökletét 3 6 / A soproni rendházakból felkutatott és
fogva műtárgyak elhelyezésére alkalmasnak
ként átvett képanyagát jelenleg még raktárun
biztosított kép és bútoranyagot, köztük 1 db.
Dorfmeister oltárkép vázlatot a helyi múze
kon tároljuk.
20.
/ A Párádon átvett fehér őz (Albínó) aumnak adtuk át. 2000
Természettudományi Múzeumba került.
3 7 / Az MTII-tól átvett 1 db. hiányos epidi
21.
/ A szécsényi Ferences Rendház átadottaszkópot, valamint egyéb vetítő alkatrészeket
műtárgyainak egyrészét a balassagyarmati
raktárunkon tároljuk.
3 8 / A csornai Prépostság védetté nyilvá
múzeum kapta, másrésze beszállításra vár.
22.
/ Az Igazságügyi Minisztériumtól átvettnított arany diadémját felkutattuk és a Magyar
Nemzeti Múzeum Régészeti Osztályának ad
képanyagot jelenleg még raktárunkon tároljuk.
23.
/ A gödöllői Premontrei rendházból egytuk át. Ezen tárgy értéke szakértői becslés
szerint 50.000 - Ft.
tehergépkocsira való bútoranyagot az Iparművészeti Múzeumba szállítottunk.
3 9 / Nyírlakról az ottani kastélyból 2 db.
24.
/ A Budapesti Felsőbíróság által átadottempire kályhát a sümegi Kisfaludi Emlékmú
zeumnak juttattunk. 2000
képeket jelenleg még raktárunkon őrizzük.
25.
/ A Döbrögec-pusztán felkutatott ása 4 0 / A szombathelyi Piarista rendházból
átvett 15 kg. numizmatikai anyagot (köztük 30
tásból származó arany lelet tárgyakat a Nem
zeti Múzeum Régészeti Osztályának, fém és
db. aranyérem) a szombathelyi múzeumnak
adtuk át, 500
cserép lelet tárgyait, pedig a Központi régé
szeti előadójának adtuk át.
4 1 / A székesfehérvári kerületi rendőr26.
/ Az Erzsébet Kórház, (Bp Fő u. 41.kapitányság által bűnjelként lefoglalt (özv.
Apáca rend) átadott iparművészeti anyagát
Széchenyi Pálné) kb 40 kg. ötvösjelű ezüst

mondható.
Beszállításra váró műtárgy anyagunk követ
kező helyeken van:
1. Fertőszentmiklós, 5 drb. bútor Kalmár
Lajosnál
2. Budapest, Pasaréti út 28. sz. Cseszkó
Piroska 3 drb. bútor
3. Bp. Szt. István krt. 13. sz. letéti kép anyag
(Bihari, Hatvány, Éder, Földeák Gy.)
4. Jegenyéspuszta (Bezerédj) 7 drb. bútor óra
5. Nagymágócs (Károlyi Imre) kb. 10-12 db.
bútor.
6. Szécsény (Ferences rendház) kép és
bútoranyag.
7. Ötvöspuszta (özv. Széchenyi Pálné) bútor
és képzőművészeti anyag. Két tehergépko
csira való mennyiség
8. Zalaszentgrót (Tanácsnál) renaissance
bútorok,szobrok, kályhák. Egy tehergépkocsi
anyag
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9. Ercsi (községházán) irattári anyag és régi
kataszteri térképek
10. Csorna (prépostsági anyag a Járási
Tanácsnál) bútorok stb. Egy teher
11. Szombathely (Domonkos rendház) képek,
bútorok (Maulbertsch, Dorffmeister)
12. Szombathely (Vakok intézete) képek,
Maulbertsch oltárkép stb.
13. Szentgotthárd (rendház) 3 db. nagyméretű
Dorffmeister kép.
14. Gödöllő (Prementrei rendház) 20 db.
festmény és kb. két szoba bútor
15. Gyöngyös (Ferencesrendház) XVIII. sz.-beli
festmények, 2 régi ajtós
16. Budapest, Bíró u. 19. (Vay László) 3 db.
régi bútor
17. Szentegát (Biedermann Imre) bútorok,
festmények, stb. Egy teher
18. Biikkösd (kastélyban) képek, kovácsolt
régi vasrácsok. 1/2 teherg
19. Hasznos (r. k. egyház) 6 db. gót és barokk
faszobor.
20. Nágócs (Zichy Rubidó kastély) bútorok,
képek, stb. Két tehergk.
21. Andócs (rendház) bútorok.
22. Mernye (rendház) bútorok, festmények.
Egy tehergkp.
23. Vasvár (rendház) bútorok, festmények,
római kő, stb. Egy tehergk.
24. Vác (Piarista és Ferencesrendházak)
bútorok, festmény. Egy tehergk.
25. Eger (Irgalmasok, Orsolyák, Szerviták,
Ferencesek, Szt. Anna zárda) bútorok,
festmények, kisebb iparművészeti tárgyak.
Két tehergk.
26. Tihany (Bencérendház) bútorok. 1/2
tehergépk.
27. Somogytarnóca (bírónál) kb. 30 drb.
festmény.
28. Zalaapáti (prépostság) iparművészeti,
képzőművészeti, régészeti anyag. Egy
tehergk.
29. Tata (rendház) bútor, festmény, stb.
30. Pápa (2 rendház) bútor, festmény, stb. 1
tehergépkocsi.
31. Zircz (apátság) bútor, festmény, régészet,
szobrok, stb. 2 tehergk.
32. Veszprém ( Ferences rendház) szamosújvári anyag, és bútorok, 1 teherg
33. Simontornya (bútorok, képek, stb.) a
Ferences rendházból
34. Keszthely (Buvári Tanító) renaissance
bútorok, festmények, stb.
35. Tűrje (rendház) bútorok, képek, stb.
36. Ibofa (krammer) bútorok, festmények, stb.
37. Ragály (Ragályiék) bútorok, képek, stb.
38. Körmend (Batthány) lefoglalt bútorok,
képek, stb.
39. Miskolc (Ragályi) képek.
40. Sátoraljaújhely (Piaristarendház) bútorok,
kályhák, 1 tgk.
41. Gyönk (Sulkovszky, Inkey) bútorok, képek.

42. Kéthely (Matolcsitól) képek, ezüstök.
43. Pincehely (rendház) bútorok.
A felkutatott tulajdonosok közül néhányan
ajándékozás által gyarapították múzeumunk
anyagát.
Ezek a következők:
Pallavichini Györgyné 4 db. XIX. szd.-i pisztoly
teljes felszereléssel.
Brüll Miksánétól 42 db.-ból álló jávai
camelong hangszer gyűjtemény,
üzv. Panos Aiajosnétól perzsanyereg és
lószerszám, - türkiz kövekkel, XVI. sz. 1830ból való brüsszeli csipkedíszes pruszlik.
2 db. XVI. szd.-i lengyel királyi okmány.
Artex-tól 6 db. szobor fából XVI. XVIII. szd. és
1 fai', oltárkép.
Felkutatott és átvett letétekben a következő
tételek szerepelnek:
1. / Baumgarten Nándornétól képzőművészeti
anyag kb. 50.000 Ft. értékben beszállítva
Szépművészeti Múzeumba.
2. / Alumínium Ipari N. V-től (örökletét) 10
drb. festmény kb. 6000.- Ft értékben
Szépművészeti Múzeumba szállítva.
3. / Rommer Flóris-féle régészeti gyűjtemény
(Pannonhalmáról)
elhelyezve
a Győri
Múzeumba. Értéke szakértői becslés szerint
700.000 Ft.
4. / Pallavichini Györgynétől bútorok és XV sz.
közepéről olasz táblakép

emlékmúzeumot létesítsünk. A csoport erre
vonatkozó javaslatát a vezetőség magáévá
tette és az emlékmúzeum ügye ma már meg
valósulás stádiumában van.
Ugyancsak a csoport javaslatára történt meg
az Emmer-féle ház (Bp. II. Fő u. 19. sz.) lép
csőházának, könyvtár termének és szalonjá
nak védettényilvánftása.
Berzsenyi Dániel niklai kúriájának helyreállí
tása és emlékmúzeummá való átalakítására
szintén csoportunk tett javaslatot.
A külföldi eladott nagyértékű Palma Vechiókép kicsempészésének megakadályozásával
sikerült a világhírű festményt a külföldi szállí
tás elől megmenteni.

A felkutatott anyagot raktárunkban lefényké
peztük és leltárba foglaltuk. A közvetlenül vi
déki múzeumba szállított műtárgy anyag lel
tározását az illető múzeum vezetője végzi,
mivel a gépkocsin történő beszállítás alkal
mával az anyagnak részünkről való felleltáro
zása nagy idő és költség pazarlást jelentene,
mivel a bérelt tehergépkocsi a leltározás
befejeztéig (órabéres várakozás mellett) kény
telen lenne várakozni.
A csoport munkakörében tartozik a beszállí
to tt műtárgy anyag elraktározása, kezelése,
szakértői megvizsgáltatása, melynek nagyré
sze a szükséges nyomozásokra esik, kisebb
része beszállításokra, ellenőrzésekre, ill. e5. / Gziráky József (Dénesfa) Iparművészeti gyéb különleges eljárásokra.
A csoport által elintézett ügyiratok száma: az
Múzeum, Szépművészeti Múzeumba szállított
1950. év folyamán 479. drb. volt,
bútorok. Keletázsiai aranyozott fegyverek,
Csoportunk múltévi működése által megmen
festmények (2 db. Paál László, Guerdi) kb.
te tt (felkutatott, biztosított, beszállított) mű55.000 Ft. értékben.
6. / Montenuóvo Nándortól 1 db. világrekord jellegű ingóságok hozzávetőleges összértéke
szerény és reális, piaci értéket véve alapul is
szarvasagancs.
7. / Weiss Alfonznétól festmények (Gien
Pietró. Munkácsi, Tiepolo) kb. 25000 Ft.
8. / Korin Ferenc örökösöktől festmények
(Munkácsi) kb. 5000 Ft. érté
9. / Ilercz Ilenriknétől 1 db. Hollandi
tabernakulum, Iparművészeti Múzeumnak
átadva kb. 3000 - Ft értékben.
10. / A R K.-tól örökletétként átvettük és
jelenleg még raktárunkon tároljuk a disszidensektől elkobzott képzőművészeti anyag egy
részét (4 db. Barabás.Glatter, XVI. sz. olasz
festm.) kb. 24.000 Ft.
11. / Légrády Károly örököseitől örökletétként
átvett és a Szépművészeti Múzeumnak
átadott képzőművészeti anyag (Székely B.,
Barabás, Borsos, Bróczky stb.) összesen kb.
45.000 Ft értékben.
12. / Gerlóczy Gedeontól 13 db. Csontváry
festmény beszállítva a Szépművészeti Múze
umba. Értéke kb. 8000 Ft.
A nyomozó csoport dunántúli nyomozó útja
során vetődött fel az a gondolat, hogy a zalai
Csicsery-Rónay kastély épületszárnyában,
mely egykor a világhírű festőművésznek,
Zichy Mihálynak volt a műterme, Zichy Mihály

1.450.000 Ft.
A felkutatott, biztosított de még be nem szál
líto tt műtárgy anyag értéke is körülbelül enynyire tehető.
Jövő évi működésünk eredményességét fokoz
ni ill. javítani kívánjuk az által, hogy a már fel
kutatott és még felkutatásra váró területekről
térképet fektetünk fel, ami által a kiszállások
nak célszerű kapcsolása válik lehetővé. Ezáltal
egyrészt a kiszállási költségek csökkentését,
másrészt a kiszállási idő eredményesebb felhasználását reméljük. Múltévi működésünk
során tervszerű munkaprogramunktól sok
esetben voltunk kénytelenek eltérni, ez azon
ban főként az egyházi épületek műtárgyi anya
gának halasztást nem tűrő számbavételére,
biztosítására vezethető vissza.
Jövőbeli feladataink nagy tömege még foko
zottabb munkateljesítményt kíván részünkről,
azonban reméljük, hogy azokat is megfelelő
eredményességgel fogjuk tudni megoldani.
Budapest, 1950. dec. hó 30-án.
dr. Rudnay Gyula
Kelety Géza s.k.
nyomozó s.k.

csoportvezető

Másolat hiteléül: Szántóné“
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Mons Sacer 9 9 6 -1 9 9 6

Pannonhalma ezer éve

Takács Imre

Mons Sacer 9 9 6 -1 9 9 6 .
The

Thousand

Years

of

Pannonhalma - Temporary
Exhibition

Hogy ml a véleménye egy kiállítás rendezőjének a saját
munkájáról, az csaknem tökéletesen érdektelen. Utólag
megindokolni döntéseket, ha nem beszélnek önmagu
kért, ha nem meggyőző a rendezés logikája, nem több
puszta locsogásnál. Legyen szabad ezért inkább beval
lottan személyes emlékeket felidéznem néhány szubjek
tív tanulsággal és kötelező adattal kiegészítve arról a ki
állításról, amelynek megszületéséhez az elmúlt hóna
pokban túlságosan közel voltam.

badsággal választhattam ki a hazai szakemberek közül
azokat a munkatársakat, akikkel együtt szerettem volna
dolgozni. A kísérleti helyzet a kiállítás-rendezés és a ka
talóguskiadás struktúráját, a tennivalók hierarchiáját fo
lyamatosan, vázlatszerűen vetítette elénk.

library, a fte r having seen the

A helyszín Pannonhalma, az alkalom a bencés apátság
ezredéves alapítási évfordulója (amely véletlenül esik
egybe a honfoglalás 1100 éves évfordulójával). Köztu
dott, hogy Pannonhalma Magyarország egyetlen közép
kori bencés monostora, amely a pusztítások és feloszla
tások időszakait túlélve alapítása óta rendeltetése sze
rint működik. Szent Istvántól nyert adománylevele utal
az alapítás idejére: a művet István király szavai szerint
még apja. Géza fejedelem kezdte meg. Egyéb történeti
indokok szólnak amellett, hogy az alapítás évét kevéssel
Géza halála elé, í)96-ra tegyük.
Az ünnep közeledtével a viharvert épületegyüttes 1986
óta tartó műemléki rekonstrukcióján kívül az apátság
történeti rekonstrukciójáról is gondoskodni kívántak a
rend vezetői. Ez az elhatározás egyrészt a történettudo
mányok, mindenekelőtt a történeti forráskritika, a filoló
gia és a művészettörténet, másrészt a muzeológia segít
ségül hívását jelentette. Az évfordulóhoz és a hely rang
jához illő történeti kiállítás és a kiállítási katalógus ter
ve egymástól elválaszthatatlanul merült fel a rend veze
tőiben, s előkészítésük műhelymunkája is párhuzamo
san folyt. Úgy gondolom, hogy önmagukhoz is hűsége
sen a nemzetközi kulturális normához igazodtak a ma
gyar bencések, amikor a hazai viszonyok között is rend
kívül költséges kiállítás, és a legalább annyira költséges
katalóguskötetek előkészítéséről döntöttek. Döntésük
méltó ahhoz a kiemelkedő szerephez, amelyet Pannon
halma és a Szent Benedek rend a magyarság keresztény
hitre térítésében, önálló nemzetként való fennmaradá
sában és ezer éves kultúrájának kialakításában közis
merten betöltött. Nem szabad elfeledni, hogy Pannon
halma ezer éves jubileuma voltaképpen a magyar
krisztianizáció ezer éves jubileuma.

medieval pa rts o f the abbey

A kiállítási tárgyak válogatásakor történeti ismereteink

and the collections. The exit

és a megfogható
mondás okozta a
korából, a 11-13.
gyi emlék, amely

The Benedictine arch-abbacy
o f Pannonhalma, celebrating
its thousand year existence in
1996, is the only medieval
Benedictine m onastery which
still operates today, surviving
the periods o f destructions
and dissolutions.
During the organisation o f
the exh ib ition, w e had to
state that there arc hardly
any object rem ains from the
11 th-13th

c e n tu rie s ,

the

golden age o f the monastery.
U tilita ria n

ob je cts,

church

equipment, w o rk s o f fine art.
and scientific and educatio

Tanúja és szerencsés résztvevője lehettem egy olyan kí
sérletnek. amelyre viszonylag ritkán adódik lehetőség.
Történeti és gyűjteményi kiállítás, s ahhoz tartozó nagy
terjedelmű katalógus megtervezésére és készítésük ve
zénylésére kértek fel, viszonylag rövid határidővel és kü
lönös körülmények között. Helyi hagyomány és intézmé
nyi apparátus, úgynevezett múzeumi háttér nélkül, (pon
tosabban a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar Gyűjte
ményének munkatársaira sokban támaszkodva, de még
is speciális alkalmi gárda segítségével) kellett a komplex
múzeumi munkát elvégezni. Könnyű kitalálni, bőgj' az
intézmény hiányából adódó látszólagos hátrány sok
szempontból előnyt jelentett: meglehetősen nagy sza-

nal relics rem ained mainly
from the last tw o centuries.
We placed the collections in
the im posing h a lls o f the
lib ra ry palace

and

in

its

cabinets, designed originally
as well fo r a gallery. The
place of the h isto ric exhibi
tion - the cellar below the lib
rary,

p re v io u s ly

used

economic purposes -

fo r
is a

brand new m useum space.
V isitors

m ay

ap proa ch

it

through the s ta irw a y opened
in the northern co rn e r o f the

o f the exhibition space opens
on the promenade surround
ing the m onastery, outside

A kiállítás a főbejárat felől, háttérben a Szent István szobor
(Színes fényképét lásd a borító 3. oldalán)
The exhibition from the main gate, in the background the Saint
Stephen statue (See coloured picture on the cover, p. 3.)

tárgyi valóság között feszülő ellent
legtöbb problémát. A monostor fény
századból alig maradt ránk olyan tár
a korszakot kiállításon szemléletessé
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tehetné. Egészen jól ismerjük például a l l . század végi
inventáriumból a 80 kötetet számláló első pannonhalmi
könyvtár címeit, anyagi valóságában azonban egyetlen
kötetét sem. Ugyanez érvényes az inventáriumban leírt
gazdag kincstárra is. Kivételt csupán az oklevelek ké
peznek. A kora középkori magyar okleveles emlékanyag
nak Pannonhalma az egy ik legjelentősebb őrzőhelye. A
magánadományokat rögzítő 12. századi oklevelek soro
zata kőtömbként emelkedik ki az apátság korai történe
tének lepusztult felszínéből. Csekély vigasz, hogy' ez a
helyzet jellemző nagyjából az egész korai magyar törté
neti és művészeti emlékanyagra. Használati tárgyak,
templomi felszerelések, képzőművészeti alkotások, a
tudományművelés és az oktatás emlékei zömmel a tör
ténet utolsó két évszázadából maradtak meg. A tárgyi
emlékek aránytalan megoszlását a scriptorium emlékei
és a középkori kőtárt töredékek a kiállításon némileg ki
egyensúlyozták, a valóságos történeti súlypontok meg
mutatása, az igazi rekonstrukció megalkotása tisztán
szellemi feladat maradt, erre a feladatra teljességében
csak a katalógus vállalkozhatott.
A hiánypótlásra vizuális értelemben is alkalmas
muzeológiai trükk a 19. században létrejött tudományos
és művészeti gyűjtemények, a régiségtár, a természettu
dományi gyűjtemény, a könyvtár és a képtár legértéke
sebb kincseinek járulékos
kiállítása és a katalógusá
nak kiadása volt. kiegé
szítve a levéltár nem pan
nonhalmi illetőségű anya
gának válogatott bemuta
tásával. Itt helyezhettük el
a rendkívül ritkán kiállított
első nyelvemlékünket, a je
lenleg Pannonhalmán őr
zött, de Pannonhalmához
történetileg nem tartozó
tihanyi alapítólevelet.
Nem lehetett kiállítani
azokat a mozdíthatatlan
és óriási építészeti lelete
ket, amelyek az utóbbi
években a középkori ma
gyar régészet talán leg
szenzációsabb eredmé
nyei voltak. Fény derült
arra, hogy a templomnak
a 19. századi nagy átépíté
si kampány idején lebon
tott különös formájú nyu
gati része nem pusztult el
teljesen. A klasszicista to
rony alatt, a feltöltésben
megőrződött a nyugati
szentély helyenként 2 mé
ter magasan álló kriptafala. Az ellenszentélyes
homlokzathoz a nyomok
szerint
torony
vagy
toronypár is csatlakozott.
A Karoling és Ottó-kori
császári építészetből is

mert forma ezen a helyen az ezredfordulónál később
aligha készülhetett. Talán ehhez a korai épülethez, talán
a 12. századi utódjához tartoznak a mai templom oldal
falai, amelyekről szintén csak nemrég tudtuk meg, hogy'
korábbiak magánál a 13. századi épületnél. Az északi ol
dalon két befalazott kapu is előkerült, egyikük szintén a
korai épület tartozéka. A korai templomfalnak a monos
tor felé néző külső oldalán több periódusból származó
falképeket találtak, közöttük a luccai Volto Santo kegy
kép másolatát a 14. század végéről. Ezekről az eredmé
nyekről a katalógus első kötetének tanulmányai számol
nak be, de végül is bevallhatjuk, hogy nagyrészt feltett
és a kutatást még sokáig izgató kérdésekről, semmint
megoldott problémákról van szó. Reméljük, hogy' nem
kell az újabb millenáris évfordulóig várni, hogy' Magyarország legkorábbi egyházi épületének részben feltárt
maradványait teljesebben megismerhessük, sőt részben
újra használható térként visszanyerhessük.
A további kutatást és a precíz régészeti dokumentációt
is szolgálja a középkori épületegyüttesnek nem egészen
szokványos módon, a kiállítási előkészületek keretében
létrehozott új felmérése. A hagyományos módszerekkel
(szintező, mérőszalag, mozgatható mérőkeret) történt
részletes, kőről-kőre törté n t épületfelmérés jelentősége
ebben az esetben a forrásfeltáráséhoz hasonlítható. Se

the w alls, thus the path is
one way. This way the tra ffic
o f the mass o f tourists, d e tri
m e ntal fro m the point o f view
o f the original purpose o f the
cloister, decreased to its half.
Tlie designer o f the in sta lla ti
on. intentionally draw ing into
the

background

w ith

its

fo rm s and colours, made it
possible fo r the place to be
the site o f a new exhibition
w ith the sm allest tra n sfo r
m a tion a fte r the end o f the
jubilee exhibition. He placed
disasscm blable, space d ivi
ding screen elements into the
space divided by pillars, w ith
the p illa rs being composablc
w ith great variety and easily
fixab le to the walls. N either
is th e lightin g more m odest,
fo r w h ich the new products
o f ERCO Company, handed over fo r the purpose of serving
as references, were used.
A t the place o f the present
te m p o ra ry exhibition, the a rt
c o lle c tio n s

of

the

a rch 

abbacy w ill be visitable from
spring 1997 in a perm anent
exhibition.

A „Pannonhalma 1000 éve"
kiállítás alaprajza
I. Pannonhalma alapítása
II. Középkori építéstörténet
III. Könyvkultúra
IV. A scriptorium emlékei
V. Társadalmi kapcsolatok a
középkorban
VI. Tolnai Máté kora
VII. Török háborúk kora
VIII. WIN. század
IX. Újjáépítések a XIX. században
X. A tanítórend a XIX-XX.
században
A. Szent István szobra
B. Kincstár
C. Múzeumi bolt
Ground-Plan of the „Thousand
Years of Pannonhalma" Exhibition
I. The founding of Pannonhalma
II. Medieval architecture history
III. Book culture
IV. The remains of the scripto
rium
V. Social relations in the Middle
Ages
VI. Máté Tolnai's epoch
VII. The epoch of the Turkish
wars
VIII. 18th century
IX. Reconstructions in the 19th
century
X. The teaching order in the
19th-20th centuries
A. Statue of St. Stephen
B. Treasury
C. Museum shop
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gítségével vált szemléletessé és egyértelművé számos
olyan építési „rendellenesség", amelyek figyelmen kívül
hagyásával még kevésbé volna érthető az apátsági
templom bonyolult középkori építéstörténete. A temp
lom alaprajzai és metszetrajzai számos részletfelvétel
lel együtt szintén a katalógus tanulmányaiban, illetve a
kötetek mellékleteként jelentek meg.
Az apátság újkori történetét bemutató kiállításrészek és
a hozzájuk kapcsolódó második katalóguskötetből az
osztrák kolostorok mintájára elképzelt nagy barokk
apátság terve bontakozik ki, amely azonban részben a
helyi hagyományok szívós ereje miatt, részben a II. Jó
zsef idejében végrehajtott átmeneti szekularizáció miatt
a 18. században csupán terv maradt. Úgy tűnik, a 18.
század elején a pannonhalmi bencések ugyanúgy gon
dolkodtak saját múltjukról, miként a mai történetírás is
látja: az apátság fénykora a középkorral együtt letűnt,
bárm it építünk, a helyi tradíciónak erre a legmélyebb ré
tegére érdemes alapozni, „ad formám antiquam“ amint
Lancsics Bonifác pannonhalmi szerzetes írta a 17. szá
zad végén a török háborúkban megsérült apátság resta
urációjával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy lényegében
mégis a barokk építészeti koncepció lebegett a 19. szá
zad elején apátságukba visszaköltöző szerzetesek sze
me előtt, amikor annak klasszicista utánérzését tervez
tették meg, s részben kiviteleztették Engel Ferenccel és
Packh Jánossal. Az anakronisztikus modernizálás kor
szakát nem meglepő módon Storno Ferenc romantikus
historizáló felfogású épületrestaurálása követte az
1860-as, 1870-es években a saját múltjára tudatosan
reflektáló közösség támogatásával.
A gyűjtemények kiállítását a klasszicista könyvtárpalota
impozáns nagy termeiben és az eredetileg is képtár szá
mára kialakított északi kabinetjeiben helyeztük el. A tör
téneti rekonstrukció alapelve itt abban az értelemben
érvényesül, hogy a reformkorban múzeumként létreho
zott gyűjteményegyetem részei eredeti otthonukban az
egykor múzeumként is emlegetett könyvtárban találtak
ismét egymásra.

The scientific catalogue in three volumes, made on the
occasion of the one thousands anniversary of existence
of the Pannonhalma Archabbey.

A tudományos katalógus:
te r je d e le m : 3 kötet, 1340 ol
dal ( + 7oldal melléklet), kb.
1000 fénykép és vonalas ábra
s z e rk e s z té s :
Takács Imre,
Szovák Kornél, Monostori
Martina
fo tó k : Mudrák Attila
é p ü le tfe lm é r é s e k

Irá n y ítá s a :

A kiállítás:
1996. november 11-ig, minden nap 9 és 17 óra kö
zött (megtekintés vezetés keretében)
a la p te r ü le t: kb. 800 m? (a történeti kiállítás kb. 320 m!)
n y ltv a ta r tá s :

k o n c e p c ió és re n d e z é s :

Takács Imre
lá tv á n y te r v és in s ta llá c ió s eszközö k te rv e i:

Héjjas Pál
Mudrák Attila

fo tó k :

Sarkadi Márton

v ilá g ítá s i k o n z u ltá n s :

Lengyel János
á ra : 5300 Ft (puhafedelű), il
letve 6900 Ft (keménytáblás)

v ilá g ítá s :

k ö n y v te rv e z é s :

Debreczeni Gábor
ERCO Fénytechnika

A történeti kiállítás helyszíne - a könyvtár alépítményé
nek korábban gazdasági célra használt pinceszintje - er
re az alkalomra létrehozott, vadonatúj múzeumi tér, kor
szerű klímaberendezéssel és világítási rendszerrel. Az
átalakítás építésztervezője Jurcsik Károly. Az ide belé
pők aligha gondolnak arra, hogy másfél éve még krump
lit tároltak az Engel által tervezett, 19. századi boltoza
tos csarnokban. A könyvtár északi sarkában nyitott lép
csőházon keresztül közelíthetik meg a látogatók a kiállí
tást, miután megtekintették Pannonhalma középkori
épületeit és a könyvtárban elhelyezett gyűjteményeket.
A helyszín kiválasztása és kialakítása abból a szempont
ból is szerencsésnek mondható, hogy a kiállítótér kijára
ta közvetlenül a monostort övező sétányra, a falakon kí
vüli területre nyílik, tehát a kalauzolás útvonala egyirá
nyúvá vált. A látogatóknak nem kell visszavonulni a már
megtett útvonalon. E megoldásnak köszönhető, hogy a
hely eredeti rendeltetése szempontjából hátrányos, de
kiküszöbölhetetlen turistatömeg virtuálisan a felére
csökkent.
A műtárgyak kiemelését szolgáló, formáikkal és színeik
kel szándékoltan háttérbe húzódó installáció tervezője
Héjjas Pál tette lehetővé, hogy a kiállítótér a jubileumi
kiállítás végeztével a lehető legkisebb átalakítással
újabb kiállítás helyszíne lehessen. A szabályosan tagolt
térbe egységes kialakítású, bontható térelválasztó para
vánelemeket helyezett, amelyek nagy változatossággal
állíthatók össze, és sűrűn beépített csatlakozópontoknál
könnyedén rögzíthetők a falakhoz. E szellemes megol
dás hosszú távú kiállítás-tervezésre, múzeumi koncep
ció kialakítására tette alkalmassá az új pannonhalmi ki
állítóteret. Nem mondható szerényebbnek a szintén
többféle kiállítás rendezésére alkalmas világítás sem.
amelynek kialakításához a német ERCO vállalat részben
referenciára átadott, igen jól bevált új termékeit, vala
mint képzett szakembereit bocsátotta rendelkezésünkre.
A jelenlegi időszaki kiállítás helyén 1997 tavaszától a
tervek szerint állandó kiállítás várja a látogatókat, ame
lyen a Főapátság műgyűjteményei kapnak majd helyet.

Középkori építéstörténet
(Színes fényképét lásd a borító 3. oldalán)
Medieval building history
(See coloured picture on the cover, p. 3.)
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Mons Sacer 9 9 6 -1 9 9 6 - Pannonhalma
Kiállításkritika

Hajdú Éva

„1996-ban ezer éve. hogy Géza fejedelem

meghívást és elment a tárlatra.

csak bolyongunk elveszve a sok rajz kö

Mons Sacer - 9 9 6 -1 9 9 6

meghívására Szent Benedeknek, a nyugati

Kissé nehézkesnek tetszik a kiállítás láto

zött. amelyekről a kiállítás rendezője pon

Exhibition Critique

szerzetesség megalapítójának életideálját

gatási rendje, mivel csak csoportban, ve

tosan tudja, hogy melyik micsoda és azt

követve cseh földről érkezett szerzetesek

zetővel közelíthető meg. Ez egyrészt indo

feltételezi a nézőről, hogy az is hasonlóan

telepedtek le a Bakony hegység északi

koltnak tűnik, hiszen a vezetés áthalad az

van ezzel.

built with a lo t o f w ork and

nyúlványán. ... A domb későbbiekben a

apátság folyosóin, a könyvtárat is útjába

Sajnáltam, hogy sem mi magyarázat nem

love, still a thousand typical

Mons Sacer Pannonian (Pannónia szent he

e jti és így viszi el az em bert a pinceszintre.

tartozik a kelyhek. ereklyetartók és mise-

blunders have been made, as

gye) elnevezést kapta" - olvasható a Pan

Elfogadható, hogy magányos kíváncsisko

ruhák tárlójához. M iért éppen ezek a tár

is usual in the case o f shows

nonhalma 996-1996 című kiadvány beve

dók. esetleg rossz szándékú látogatók ne

gyak vannak itt? Egy kehely a XVIII. szá

arranged in the last minutes.

zetőjében, amelyet a Pannonhalmi Főapát

lődörögjenek errefelé, viszont, aki csak ezt

zadból. egy feltehetően osztrák pásztorbot

Cheap leaflets are missing,

ság megbízásából adtak ki. „Készülve a

a kiállítást kívánja megtekinteni, annak is

ugyancsak ebből a korból. Mivel a XI. szá

this cannot be replaced by the

rend 1996-os millenniumára, a 80-as évek

meg kell várnia egy csoportot és velük vé

zadban már meglévő 80 kötetnyi könyvtár

quality

elejétől szinte megszakítás nélkül folyó

gigsétálni az (gész bemutatón. Igaz. lent a

illusztrálására olyan könyveket mutatnak

logue. At the time o f the visit,

helyreállítási munkák alapelvc - sokhelyütt

tárlaton már senki sem sürgeti a ráérősen

be. amelyek nem tartoztak akkor ide. m it

the objects could not yet be

az elet hozta funkciómódosításokat, bőví

bámészkodót, mivel a kijára t - igen célsze

gondoljak e tárgyak felől? Ez a kehely olyan

identified w ith the captions

téseket is figyelembe véve - a ránk maradt

rűen - már az épületen kívülre vezet.

mint... vagy ezeket kétszáz esztendeje va

placed on the wall. The space

örökség megőrzése és hiteles bemutatása"

A pannonhalmi apátság történetét bemu

lóban itt őrzik és kitün tetett egyházi ünne

certainly imposed certain limits

- fejeződik be a monostor építcstörténctét

tató tárlat a látogatót rendezett, szép. át

peken megnevezhető személy használta is

to the exhibition, forced cer

bemutató szép füzctecske.

tekinthető tér látványával fogadja. (Csak a

őket? Ugyanez a gond a miseruhákkal. Ki

tain proportions. It should not

Imponáló hírveréssel, sajtóközlemények

klímaberendezés monoton és meglehetős

viselte és mikor a XVII-XVI1I. századi Szent

have caused a problem, how

It is a new exhibition, obviously

three volum e cata

tucatjából tudhatta meg az ország ez év

zaja idegesítő egy kissé, de erről igazán

Benedek ornátust. a XVIII. századi Acsády-

ever. to explain the significan

áprilisában, hogy megkezdődött az ünnep

nem tehet senki.) A boltívek pillérei termé

ornátust és a gránátalmás kazulát? Lehet,

ce of the objects to the less

ségsorozat. amelynek keretében új kiállító-

szetes, ugyanakkor kényszerű tagolását

hogy ez a vezető füzetkéből majd egyszer

informed amateurs as well.

teremmel. s benne egy november elejéig

nyújtják a bemutatandó anyagnak. Ezek az

kiviláglik?

The visitor should not have

nyitva tartó időszaki kiállítással gazdago

eleve adott keretek nyilván arra szorították

Ám mindez az információhiány eltörpül

been deprived of the possibi

dott az apátság.

a rendező muzeológust, hogy előre megha

ahhoz a rendezésben baklövéshez képest,

lity to be informed of every

Az oly sokak által ism ert, látogatható

tározott számú fejezetre ossza fel az ezer

aminek az utolsó előtti fordulóban esik ál

im portant event o f the life of

könyvtárból egy új lejáraton át megközelít

éves történetet, s igyekezzék a legfonto

dozatul a gyanútlan látogató. Itt ugyanis

the

hető pinceszint pillércs, csehsüvcg boltoza

sabb. ugyanakkor a legteljesebb képet adó

egy festmény fogadja öt. 1. Ferenc arcképe

chronological order.

tos - a könyvtár hosszanti szárnyával meg

momentumokat, tárgyakat kiragadni az

(Stieler műhelye 1781-1858). valamint ok

egyező méretű - teret alakították át kiál-

eseményekben, változásokban bővelkedő

levele a magyar bencés rend visszaállítá

lítóteremmé. Az új tárlat a megnyitás havá

históriából.

sáról. kelt 1082. március 8-án és az új fő

ban semmiben nem különbözött más kiállí

A vállalkozás nem sikerü lt maradéktala

apáti kinevezés március 12-éről. Szent Be

tások általános készültségi fokától. Semmi

nul. Sót. bizonyos helyeken totálisan meg

nedek! Mi történhetett itt? Egy lépéssel

féle vezető, szórólap, füzctecske, de még

keveri a nézőt, akiről nem szabad feltéte

előbb még nagyravágyó tervek, most visz-

egy sokszorosított ismertető sem várta az

lezni. hogy mind a bencés rend magyaror

szaállítás! A látogatók számára érthetetlen

idelátogatókat. Tudom, hogy egy három kö

szági történetéről, m ind hazánk történel

bakugrás ez. Mert azt ugye a rendező sem

tetből álló, a tárlathoz kapcsolódó tudomá

m éről kielégítő ismeretei vannak.

gondolta, hogy' az idelátogató több ezer tu

nyos katalógus jelent meg a nyitás idején,

M iért van például - minden magyarázat

rista tisztában van a Kalapos király elveivel

de ez nem helyettesítheti az ismertető füze

nélkül - Pázmány Péter arcképe a török

és tetteivel? Hogy ez utóbbi feltételezésem

tet - amelynek megjelenését májusra ígér

hódítás nyomán megcsappant bencés

helyes, az azonban csak a kiállítás végén

ték a kicsiny „múzeumi shopban". Április

apátságokat bemutató térkép mellett?

derül ki. amikor is búcsúpillantást vetve a

ban a tárlókban a bem utatott tárgyak egy

A kiállítás nagy' részét teszik ki azok a váz

tárlókra, a hátsó falon szemünkbe ötlik az

része még számozatlan volt, azaz a falakon

latok, tervrajzok, amelyek különféle évszá

ismertető: „1786-ban 11. József feloszlatta

számok szerint elrendezett ismertető fel

zadokban a monostor felújításának, átépí

a rendet" Aha! Kár, hogy a kronológiai is

iratokat nem lehetett a tárgyakkal azonosí

tésének. hozzátoldásának előkészítését

m ertető ennyire elhanyagolható lehet egy

tani. Ezeket a hiányosságokat nyilván meg

szolgálták. „A Szent Benedek oltár terve

történelmi kiállításon.

oldják. talán mire e sorok megjelennek,

Nicolaus Mnich 1805 előtt", majd „A Szent

1802 óta. korábbi tevékenységükkel jól har

már aktualitásukat is veszítik, de érdemes

Benedek oltár terve Giacomo Adatni 1804

monizáló módon a bencések valódi oktatói

őket megjegyezni, mert bosszantóan meg

körül". Megépült-e vajon valamelyik? Egy

renddé változtak. A didaktika és a logika tu

szokott elemei ezek az utolsó hajrában

harm adik változat készült el? Ma milyen?

dományára bátrabban kellene támaszkod

megrendezett tárlatoknak. Pedig a husza

S így vagyunk a többi tervrajzzal is mi. egy

niuk főapátságuk ezeréves történetének be

dik látogatót Is ugyanolyan értékű látvány

szerű laikusok. A kéttornyú makett látvá

mutatásakor is. hogy ne csak azok számá

és élmény illeti meg, m int a kétszázadikat

nyán elgondolkodunk: Leégett? Elpusztult?

ra legy en élvezhető ez a láthatóan sok mun

vagy az ezrediket, ha m ár kíváncsiságtól

Meg sem épült? Van-c mai makett az apát

kával és szeretettel megépített új kiállítás,

hajtva, pénzét és idejét áldozva elfogadta a

ságról? Azt miért nem m utatják be? És

akik már korábban is ismerték históriáját.

Benedictine

order,

in

Vezető az Apátság megtekin
téséhez. 1996.
Guide to the Abbey. 1996.
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„A honfoglalás előestéjén“
Tessedik Sámuel Múzeum, Szarvas

Juhász Irén

E kiállítás a Békés megyei ünnepségsorozat első nagy
szabású rendezvénye. Szarvas a megye északi kapuja és
a rendezvények sorában a kiállított anyag a honfoglalást
megelőző időről szól. A térségben feltárt 6-9. századi
avar régészeti anyag legjellemzőbb darabjait mutatjuk
be, az időszak keresztmetszetét adva.
„A honfoglalás előestéjén"
Vezető a Tessedik Sámuel
Múzeum régészeti kiállításá
ban.1996.
„On the Eve of the Conquest"
Guide to the Archaeological
Exhibition of the Tessedik Muse
um. 1996.

Részlet a kiállításból
A detail from the exhibition
A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban május 17-én megnyílt „A jurták népe" és a gyulai Erkel

Nem szokványos vitrines-tárlós megoldási alkalmaz
tunk, hanem a látványra törekedtünk. A teremben pusz
tai tájegységek jelennek meg 3 m magasságig, felül ö tf
ős ívszeletben behajlított égbolt imitációval 130 m2 épí
tett felületen. Ezen az épített installáción poszterszerűen felnagyított (3x4,5 m) színes fotók azt a világot igye
keznek hangulatában felidézni, mely egykor az avarságot körülvehette. E megoldással egy adott termen belül
kitágul a táj a látóhatárig, ami olyan érzést válthat ki a
látogatóból, mintha valóban kinn a természetes környe
zetben lenne. A poszter előtt 2 ill. 1 m széles sávban
műkőzúzalékkal fedett dobogón a tárgyi anyag került el
helyezésre tárlókban és szabadon. Két bábun mutatjuk
be a késő avar női és férfi viselet rekonstrukcióját, vala
mint a „rovóember“ bábuját szobrászi megfogalmazás
ban, kezében tartva a rovásírásos tűtartó - egyik olda
lán látható jelekkel ellátott - falemezkét. A terem két
hosszanti oldalán a posz
terekre erősítve egy-egy
„táltosló“ rohanó alakja
van elhelyezve. A terem
szabadon maradt parket
táját műfű szőnyeggel bo
rítottuk le, a termet felül
álmennyezetként alkal
mazott halászhálóval fed
tük be. Az állandóan hall
ható
mongol,
iizbég,
tuvai, türkmén, azeri, ka
zalt zene kellemes hangu
lati elem.
A látogató részletes tájé
koztatást a fotókkal ellá
tott
kiállításvezetőből
Ferenc Múzeum „Zúduló sasok kaphat.

jászok, kunok, besenyők a középkori Alföldön és Mezőföldön" című kiállításról lapunk következő számában olvashatnak.

Száz éves a Néprajzi falu
Szabadién Néprajzi Múzeum - Szentendre
1996 május 2. - november 2.

Balassa M. Iván
Invitation card of the „Hundred Years of the Ethnographical Village"
exhibition

rajztudománya nagy vállalkozását, a Néprajzi Falut idé
zi föl. A magyar szabadtéri múzeumok őse és előzménye
a néprajztudományban és a muzeológiában lezárt egy
folyamatot - éppen úgy m int országosan az egész mil
lenniumi ünnepségsorozat - és kiváltója, befolyásolója

elevenítik meg a fényképek, metszetek, tervrajzok és az
egyik akkor felállított Szabolcsvármegyei magyar ház
részlete a mai szabadtéri múzeum közepén, a Felső
Tiszavidéki tájegységben, a Sonkádról áttelepített csűr
ben. A számos dokumentum hozzájárul ahhoz, hogy
szemléletes kép alakuljon ki a látogatóban az egykori
Néprajzi Faluról. Rögtön alkalma is nyílik arra, hogy a lá
tottakat a mai épületekkel és berendezésekkel össze

lett az új törekvéseknek. A száz évvel ezelőtti kiállítást

vesse és felmérje egy évszázad változásait.

Az Ezredéves Országos Kiállítás megnyitására napra,
sőt órára pontosan száz évvel később nyílik a Szabadté
r i Néprajzi Múzeum kiállítása, mely a kor magyar nép
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KIÁLLÍTÁSOK

A magyar iskola első évszázadai

A millenniumi iskolatörténeti kiállítási program első kiállítása

Szabó Péter

1996. március 21-én, Szent Benedek napján az államfő
személye és megnyitó szavai által is megtisztelve meg
nyílt a magyar iskola millenniumi rendezvényeinek első
kiállítása a győri Xantus János Múzeum új, - Römer
Flórisról elnevezett - kiállítótermében. A megnyitót az
Apátúr-ház - ma múzeum - épületének dísztermében
tartott fogadás zárta. A pannonhalmi főapátok egykori
ebédlőjének képei azoknak a bencés szerzeteseknek az
emlékét idézték, akiknek hazai megtelepedéséhez kötő
dik a magyar iskola millenniuma. Ezzel az eseménnyel
vette kezdetét az iskolatörténeti jubileum rendezvényso
rozata, bekapcsolódva a honfoglalás 1100. évfordulójá
nak országos ünneplésébe.
E lap hasábjain immár hagyománnyá válik, hogy egy-egy
jelentősebb múzeumi vállalkozás kapcsán elsőként az al
kotók kapnak szót. Bízva a szakmai reflexiókban, ezt a
lehetőséget nem a kiállítás ismertetésére, különösképp
nem a méltatására használom fel. Az olvasóval inkább
azokat a tanulságokat osztom meg, amelyeket egy ilyen
- rendkívüli, mondhatnánk ezer évente adódó - vállalko
zás tapasztalataként adhatok tovább.
I. Előzmények Amikor a kormány - 1994 őszén - a
honfoglalás 1100. évfordulójának méltó megünneplésé
ről hozott határozatában országos rendezvényei sorába
emelte az iskolatörténeti millennium programját, alapo
san előkészített, kidolgozott kiállítási terveket vett párt
fogásába.
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum keretei
között az előkészítő munka már 1990-re pontos tanul
mányterveket eredményezett, a kiállítások eszmeiségét,
korszakolását, tematikáját meghatározva. E tanulmá
nyok hasznosítható javaslatot tettek a kiállítandó tár
gyak körére és a bemutatás módjára is.
A hazai iskolatörténeti irodalom századeleji vagy közel
múltban megjelent művei kellő szakmai biztonságot ad
tak a kiállítások tervezéséhez.
Ilyen elméleti előkészítés alapján már nem tűnt nagy
merészségnek belevágni a kiállítás megvalósításába a
váratlan lehetőség nyomán.
A győri múzeummal akkor alapozódott meg a kapcsolat,
amikor az OPKM - kiállítóhely híján - a társintézmé
nyekben kapott lehetőséget időszaki tárlatai bemutatá
sára. Az együttműködési készség, valamint az első ha
zai iskolának helyt adó Pannonhalma közelsége tette al
kalmassá a ©'őri múzeumot az országos iskolatörténeti
kiállítás középkori fejezetének bemutatására.
II. Tervek, törekvések A kiállítás tervezésekor a szakirodalomra és az előkészítő munka eredményeire tá
maszkodva igyekeztünk feltárni azokat a dokumentumo

kat, melyek alkalmasak az egyházi keretekben szervező
dő általánosan képző Karoling iskolarendszer meghono
sításának és elterjedésének bemutatására. A középkor
szűkén mért emlékeiből a különféle hazai és külföldi ar
chívumokban, múzeumokban megőrzött - gyakran mozaikszerűen tájékoztató - iskolatörténeti anyaggal igye
keztünk utalni az oktatással szemben támasztott társa
dalmi igényekre, a képzés irányára és hasznára is.
A gyér és nehezen megszerezhető forrásanyag kiváltá
sára kiválóan alkalmasnak mutatkoztak azok az új régé
szeti eredmények, ásatási dokumentumok, amelyek
nemcsak fogalmi információkkal szolgáltak, hanem
tárgyszerűségükkel érzékletesebb képet rajzoltak az is
kolai élet színtereiről is.
A kiállítás tartalmi elemeinek összeállításakor szaksze
rűségre törekedtünk. Nem fukarkodtunk a tájékoztató
feliratokkal, ábrákkal, térképekkel, grafikonokkal.
Ugyanakkor jelentős szerepet szántunk a hangulatnak, a
látványnak. Szándékaink szerint éppen a tárgyszerű is

Th e

F irs t

C e n tu rie s

of

H un garian Education
(9 9 0 -1 5 2 6 ).
The First E xhibitio n o f the
M illc n ia l

School

H istory

E xhibitio n Program

The firs t Hungarian school
w as opened in Pannonhalma,
in 996. W ith the fo rm a l open
ing o f the firs t exhibition of
the m illenial program s, the
school h is to ry progra m o f
the jubilee year started, join
ing in to the celebration o f the
1100 th anniversary o f the
Magyar Conquest.
On the occasion o f the ope
ning o f the exhibition titled

meretanyag és az érzelmekre ható élményszerű megje

„The First Centuries o f Hun

lenítés együttese segíti tudatosítani a tárlatlátogatókban
az iskola szerepét a nemzet fennmaradásában és az
egyetemes kultúrához való csatlakozásban.

garian Education“ , the prog

Mészáros István fogalmazta meg a bemutatás módsze
reiről szóló intelmeiben: „Ennek a kiállításnak érdekes
nek, jó értelemben véve szórakoztatónak.... kell lennie...''
A tervezés során fontosnak tartottuk, hogy a tárgyi em
lékek és eredeti dokumentumok a hely és az installáció
azonos hangulatú miliőjébe kerüljenek. Ezt a kiállítótér
korhangulatot árasztó belsőépítészeti átformálásával
igyekeztünk megoldani. Az első termet oszlopkötegek
módjára kialakított négykaréjos vitrinekkel rendeztük
be, melyek az ablakok közötti falpilléreknél álló társaik-

- gives info rm atio n about the

ra m manager - on the basis
o f the „rig h t of the firs t w ord"

p re p a ra tio n s o f the show,
ab out his am bitions in the or
ga n isa tio n

of

e xh ib itio n s,

then - tru sting in the subse
quent realisation o f the p ro 
fessional analysis o f the exhi
b itio n - discloses his subjec
tive experiences.
This special occasion - oc
curring. it may be said, every
one thousand years - enrich
ed

th e

co -o p e ra to rs

w ith

such experiences, o f w hich
he deems w orthy o f passing
on tile positive adaptation to
the s h o rt period o f tim e given
fo r the realisation o f the ex
h ibitio n, the intensity o f the
w o rk , the courage in tiie
de cisio ns,

the

a b ility

to

diffe ren tiate between intpor-

Részlet a kiállításból
Detail from the exhibition
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Részlet a kiállításból
Detail from the exhibition

tant and u n im p o rta n t things.
He mentions the role o f the
budget

s u p p o rt

of

the

exhibition, w hich helped the
w ork not only in its efficiency,
but also through m aking it
possible to concentrate on
the professional tasks. He
thanks the tru s t experienced
on

the

p a rt

re prese ntative s

of
of

the
M illc -

centcnnial M e m o ria l Com
mittee and the School His
to ry M em orial Com m ittee, as
this counted as a decisive
factor from the p o in t o f view
of the success o f the exhibi
tion, and he thanks his com
missioners fo r the possibili
ty. and his colleagues fo r tire
co-operation.

A kiállítás legfontosabb
témái
1. Kolostori iskolák
2. Kódexmásoló
3. Zenei nevelés
4. Templomi énekóra
5. Káptalani iskolák
6. Plébániai iskolák
7. Iskolamester-ház Pásztón
8. Plébániai iskola
9. Pécsi egyetem
10. Pozsonyi Akadémia
11. Óbuda
12. Magyarok külföldi
egyetem eken
13. Bécsi egyetem
14. Humanista nevelés
15. Egyetemi diákok

kai boltívbordákkal összekötve egy gótikus terem han
gulatát kelthetik. A vitrineket az eredeti tárgyak, illetve
nemes másolatok elhelyezésére használjuk, a kiegészítő
információk, szemléltető dekoráció az ablakmélyedé
sekben kapott helyet. így megőrződött a „csarnok" egy
séges hangulata, zavartalanabb az iskolai jelenet-re
konstrukciók életnagyságú figuráinak elhelyezése is.
A kiállítás anyagát 43 - hazai és külföldi - gyűjtemény
ből válogatott, háromszáznál több tárgy, dokumentum
hitelesíti. A tárgyak felderítését, leírását és bemutatásá
nak előkészítését negyvennél több munkatársunk segí
tette.
A kiállításhoz készült katalógusban az összefoglaló ta
nulmányok mellett egy-egy cikk csatlakozik a kiállítás
nagy témaköreihez, ezenkívül helyet kaptak újdonság
nak számító, az iskolával, neveléssel összefüggő, műve
lődéstörténeti kérdésekkel foglalkozó, résztémát kifejtő
dolgozatok is. A tárgyleírások segítik a kiállítási anyag
igényes megismerését.
III. Tanulságok 1., Az id ő Amikor az Iskolatörténeti
Emlékbizottság ügyvezető igazgatója - már a kormányhatározat következtében megváltozott feltételek isme
retében - felkért a millenniumi iskolatörténeti rendez
vénysorozat győri programtervének elkészítésére, már
1994 decemberét írtuk.
A legbátrabb számítás szerint is szűk egy évet tekinthet
tünk a kiállítás megrendezésére szánható időnek. Ekkor
vált az idő-tényező a kiállításszervezés alapvető dimen
ziójává. Jellemző, hogy a kiállítás készítésének nincs is
The M o s t Im portant Themes of the Exhibition

krónikája. A feladatok egymást követték és jelölték ki az
újabbakat. Nem volt időnk ülésezni, munkaértekezlete
ket tartani. Felbecsülhetetlenül nagy segítséget jelentett
G. Szende Katalin soproni muzeológus csatlakozása a
programhoz. Személyében szakértő, tanácsadó, kutató
és szervező, forgatókönyvíró és katalógusszerkesztő
munkatárssal gyarapodott egyszerre a kiállítás szakem
ber-gárdája. Természetesen nem nélkülözhettük a külső
munkatársak segítségét sem.
A kiállítás kivitelezőit is az idő szorításában leltük meg.
Amikor egyre reménytelenebbül kerestük azt a belsőépí
tészt. aki képes felvállalni szokványostól némileg eltérő,
az egyszerű vitrinrendnél és csupasz falaknál többre vá
gyó terveinket, akkor találkoztunk Dvorszky László bel
sőépítésszel. Ő nemcsak elképzeléseink megvalósításá
ra vállalkozott, de hajlandó volt kissé képlékeny állapot
ban lévő terveinket megérteni és alkalmazkodni az „or
ganikus" kiállításfejlődés kissé szokatlan állapotához.
Egyértelműen az időhiánynak köszönhetjük, hogy nem
maradt lehetőségünk fölösleges dolgokkal foglalkozni.
Az állandó szorítottság éber állapotában mindig sikerült
helyesen választani, vágj' dönteni. Ebben esetenként
szerencsés elemek is segítségünkre voltak. Minő vélet
len például, hogy a bártfai könj'vtárszekrény éppen
munkatársunk diákköri ismeretsége révén vált megszerezhetővé, hangulatos lezárásaként a kiállítótér „oszlopcsarnokának", egyúttal értelmet adva a belsőépítészeti
térformálásnak is.
2.) A p é n z Köztudott, hogy a kormányhatározat, amely
az iskolatörténeti programok támogatásáról is intézke
dett, a szokásosnál nagyságrendekkel nagyobb összegű
költségvetési keret felhasználását tette lehetővé. Az is
nyilvánvaló, hogy megfelelő fedezet birtokában könynyebben, gyorsabban lehet vállalkozni, dönteni. Azt hi
szem, összegszerű kimutatásoknak nincs igazán értel
me, azt azonban elmondhatjuk, hogy a kiállítás támoga
tói „gavallérosan“ lehetővé tették, hogy a megszokottól
eltérően nagyobb szállítási költségeket vállalhassunk
vagy olyan vámilleték kifizetését engedjük meg magunk
nak a külföldi tárgykölcsönzések során, amelyből jobb
időkben egy kiállítás dekorációs munkáit végezhették el.
Érzésem szerint mind az Iskolatörténeti, mind a
Millecentenáris Emlékbizottság felelős képviselői tisztá
ban voltak a győri kiállítás szűk időkereteivel, és azzal,

1. Cloister schools
2. Codex copyist
3. Musical
education
4. Church singing
lessons
5. Chapter schools

6. Parish schools
7. Schoolm aster' house
8. Parish school
9. Pécs University
10.Pozsony (today
Bratislava) Academ y
11 Old Buda

12. Hungarians at
universities abroad
13. Vienna University
14. Humanist
education
15. University students
Education outside of
school

Iskolán kívüli nevelés
16.
17.
18.
19.

Vívás
Lovagi nevelés
Ötvösm űhely
A reform áció

20. Múzeum i bolt

16. Fencing
17. Knightly education
18. Goldsm ith's w ork
shop
19. The Reformation
20. M useum shop
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hogy ilyen helyzetben a gazdaságossági számítgatások
nem gyorsítják a szakmai feladatok megoldását. Enged
tessék meg a következtetés: a kiállítás megvalósítása és
sikere őket igazolta. És ez a gondolat vezet a következő
tanulsághoz.
3. ) A b iz a l o m A feladat sikeres megoldásához szükség
volt megbízóink bizalmára. Ez a bizalom számomra leg
alább annyira ösztönző és felelősségteljes volt, m int a
kiállítás eszmei, vagy szakmai kihívásai. Persze kételyek
is megfogalmazódhattak, de a munkánkat mindenkor
legalábbis elnéző jóindulattal kísérték. Ez a légkör bát
rabbá tett bennünket, önbizalmat adott. Nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy a kiállítás tervezése és kivitelezése
mindvégig jó hangulatú munka volt, nagyon kevés fe
szült pillanattal.
(Végezetül: a munka minden szépsége és sikere ellenére
vannak negatív tapasztalatok is. Kifejtésükre a kiállítás
sal kapcsolatos véleményekre számítva, azokra vála
szolva térnék vissza.)
4. ) K ö s z ö n e t A kiállítás ünnepélyes megnyitóján - talán
az államfő jelenléte miatti igyekezetben - néhány alap
vető információval adósak maradtunk. Engedtessék
meg külön megköszönni a lehetőséget és a bizalmat az
Iskolatörténeti illetve a Honfoglalás 1100. évfordulója
Emlékbizottságnak. A közreműködést és a munkát G.
Szende Katalin muzeológusnak, Dvorszky László belső

Részlet a kiállításból
Detail from the exhibition

építész-tervezőnek és csapatának, Szabó Endre grafi
kusnak, Túri Erzsébetnek a jelenetek tervezőjének, Túri
Péternek e tervek kivitelezőjének, a ©'őri Xantus János
Múzeum vezető és közreműködő munkatársainak, mind
azoknak, akik akár e©' tárgy kölcsönzésében is a segít
ségünkre voltak.

Honfoglaló elődeink nyomában....

Székesfehérvár, Szent István király Múzeum

1996. február 10. - március 20.

Vágó Csaba

Ebben az évben szinte minden kulturális intézmény meg
kívánt emlékezni a honfoglalás 1100. évfordulójáról.
Számos olyan, hasonló célú kezdeményezés is ismert,
mely nem intézményektől indult ki, hanem magánembe
rek indították el, akik szintén tisztelegni akartak e haj
danvolt esemény emléke előtt. E két eset szerencsés öt
vöződésének eredménye volt látható, hat héten keresz
tül Székesfehérvárott, a Szent István Király Múzeumban.
Évekkel ezelőtt, egy vállalkozó kedvű csoport elhatároz
ta, hogy 1996-ban ezt a bizonyos évfordulót úgy ünnep
ük meg, ho©' megpróbálják „megismételni“ a honfogla
lást, lovon újra bejárni elődeink feltételezhető, a Kárpát
medencébe vezető útvonalát. Kezdetben nyilván nem
gondoltak azzal, hogy mennyi nehézségbe fog kerülni
nemcsak az út költségeinek előteremtése vagy részletes
megszervezése, hanem már az útvonal megrajzolása
is... Csak nagy sokára derülhetett ki számukra, hogy je
lenleg, e©' minden szakértő által elfogadható útvonal
nincs. így maradt megoldásként az, hogy vállalva az
esetleges tévedés ódiumát, ők maguk tervezik ezt meg.
A Magna Hungária expedíció vezetőinek, Petraskó Ta
másnak és Viadár Sándornak olyan igénye is volt, ho©'

a Baskíria székhelye, Ufa közelében fekvő Kara
Jakupuvó - orosz kutatók vélekedése szerint a honfog
laló magyarokhoz köthető - földvártól a Kárpát-meden
céig vezető, mintegy négyezer kilométeres utat korhű
ruhákban, a hajdan használt fegyverek, lószerszámzat
rekonstruált változatával tegyék meg. A rekonstrukciós
munkák megtervezésére és kivitelezésére V. Sőregi Zsu
zsanna régészt és Pánczéi A ttila bőrműves mestert kér
ték meg, akik egy erre a célra szervezett munkacsoport
tal - ötvösök, kovácsok, csontfaragók stb.- készítették
el a tá rsa ka t.
A rekonstrukciók alapjául a magyarországi, honfoglalás
korából származó sírok leletei szolgáltak. Ezek azonban
leginkább a fém- illetve a csonttáigyakra nézve nyújt
hattak segítséget (fe©verek, lószerszámzat- és ruhadí
szek ). Ami a ruházatot, ruhaviseletet illeti, itt egyéb for
rásokat kellett segítségül hívnia a tervezőknek.
Ami a munka kezdetén bizonyosnak látszott, az az volt,
lio©' a ruházatot deréktájon övvel fogták össze, továbbá
néhány fémgomb, pityke utalt a felsőruházat rögzítési
módjára. (Mivel az expedícióban csak férfiak vesznek
részt, a rekonstrukciók csak a férfi-viseletet érintették.)
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A rendelkezésre álló források megemlítik, hogy a ma
gyarok díszes ruhákat viselnek, rabszolgáikat brokátra,
selyemre cserélték. Ez némileg támpontul szolgált a ru
hák anyagát illetően.
Egy másik forráscsoportot jelentett a korabeli, a magya
rok feltételezett életmódjához hasonlóan élő közép-, és
belső-ázsiai népekről fennmaradt ábrázolás-anyag, to
vábbá az ottani kedvezőbb klimatikus adottságok foly
tán megőrződött textilleletek. Mindez kiindulópontul
szolgált a ruházat anyagára, a textíliák motívumkincsé
re, továbbá a viselet módjára vonatkozólag. Az utóbbi
forráscsoportot csak jobb híján használták az alkotók,
hiszen ezek nem közvetlenül a honfoglaló magyarokra,
nem is azok rokonaira vonatkozott, hanem olyan népek
hagyatékát jelenti, akik szomszédságában elődeink él
hettek hajdan és akiknek az életmódja rokon lehetett

elődeinkével. Számos esetben - és ezt a rekonstrukció
készítői is jelezték - kénytelenek voltak fantáziájukra,
gyakorlati érzékükre hagyatkozni.
A kiállításon a csoport munkájának eredményét jelentő
hét teljes férfiviseletet állítottuk ki, fegyverekkel, lószerszámzattal, melyeket az expedíció tagjai viselni fognak
útjukon.
A kiállítást V Sőregi Zsuzsanna, Keszi Tamás, Pánczél
Attila és Vágó Csaba rendezte.
A tárlat újra megtekinthető lesz, ha a lovasok hazaér
nek. Székesfehérvárott a Városi Önkormányzat és a Fe
jér Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezésében két
napos rendezvény keretében fogadjuk a hazatérőket,
ahol a tárgyakat újra bemutatják, élménybeszámolót
tartanak és a kort kutató régészek előadásait is meg
hallgathatják az érdeklődők (1996 augusztus 9-10.).

Fölök - l’holos: \ágó (;.s.

Élménybeszámoló három kiállításró l

N. Kosa J u d it

Az alábbi tudósítás - vagy nevezzük élménybeszámolónak megírására a múlt idő következetes használata lett volna a
legalkalmasabb, hiszen mire az írás az olvasó elé kerül, már
mindhárom taglalt kiállítást lebontják. Hogy ez mégsem si
került, azt nem tudom mással magyarázni, mint azzal, hogy
az élmény valahogy mindig jelen idejű. Akárcsak a kép és a
hang: ezért vágták kemény iába a fejszéjüket a 100 éves a
mozi, a Halló, itt Rádió Budapest és az Ethno-phono-photokinematographia kiállítás rendezői.

in the 1996/1. Spring issue of

Bár a tanulságok levonása hagyományosan az írás végén
szokott lenni, vannak esetek, amikor talán megengedhető a

jótanács: sose menjünk múzeumba a kiállítás bezárása
előtti napon. Nincs ugyanis semmi, ami jobban rombolná
az illúziókat, mint a kihalt, kicsit lerongyolódott, az elmúlás
szomorúságával áthatott kiállítási tér.
Amilyen pechern van, éppen a zárás előtt nem sokkal, egy
csöndes péntek délután jutottam föl a Várba, hogy végre
megnézzem a 100 éves a mozi című kiállítást. Nyugalom és
csend honolt mindenütt, a múzeumok megszokott lábujjhe
gyen járós békéje. A márványon hallhatóan csusszant a láb,
a beszéd illetlenül visszhangzott a hatalmas aulában. Nem
volt újdonság, hogy a volt Munkásmozgalmi Múzeum terei

our magazine. The common

mondanivaló előre bocsátása - főleg ha az egy egyszerű

alig alkalmasak a hagyományos kiállítások befogadására.

Impressions of
three Exhibitions

The

a u th o r

o f the

article

remembers her impressions of
three form er exhibitions (The
Hundred

Years of Cinema;

Hallo, This is Radio Budapest;
Ethno-phono-photo-cinematography). They were described
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Éppen ezért tartottam remek ötletnek, amikor először ol
vastam róla, hogy a funkciótlan teret egy vásári mozisátorral törték meg. Az ötlet jó, a rendezők csak azzal nem
számoltak, hogy lesznek látogatók, akik olyan pillanatban
vetődnek a kiállítás felé, amikor nincs vetítés a sátorban és
az óriási vászonba is beleette magát a kéthónapnyi por.
„Üzemen kív ül" ugyanis épp annyira szomorkás látvány egy
ilyen építmény, mint mondjuk egy vándorcirkusz esőben.
Ugyanez áll az enteriőrökre: a polgári szobabelső, az Urá
nia vagy a falusi iskola funkciótlan díszlet, idegen, kopottas
tér a főszereplő, a film nélkül.
A szűkös lehetőségek szellemes kihasználása viszont a
központi tereket körülölelő filmkígyó. Az óriásira nagyított
filmkockák zöme olyan jelenetből való, amely minden mozi
látogatónak ismerősnek tűnik. Végigböngészve őket, apró
villanásokból összeálló teljes képet kapunk a magyar film
művészet hőskoráról. Ugyanígy a böngészés élményét ad
ják a werk-képek, illetve a portrék. Aligha akad látogató,
aki ne nézné végig a némafilmek sztárjainak tablóit, pedig
a mai múzeumjáróknak ezek az arcok igazán nem mond
hatnak túl sokat.
Mindez persze csak a körítés, a lényeg a rendezők szándé
ka szerint is maga a film. Csak a fantáziámra hagyatkozhatom, ha azt akarom elképzelni, milyen lehetett a várbeli ri
deg tér, ha minden sarokban filmek peregtek - egészen
más, gondolom. A film ugyanis még tévéképernyőkön néz
ve is megfogja az embert: ezen a szomorú utolsó napon aki
csak betért a 100 éves a mozi kiállításra, mind ott kucor
góit a monitorok előtt: ott, ahol a régi filmhíradók mentek.
Megfontolandó megfigyelés.
A képpel és hanggal összefüggő három budapesti kiállítás
ban egyébként több közös motívumot is felfedezni véltem.
Egyrészt a vállalkozás heroikus voltát: olyasvalamit doku
mentálni, klasszikus kiállításrendező eszközökkel láthatóvá
tenni, ami sokszor egyszeri és megismételhetetlen, gyakran
annyi formában létező élmény, ahány néző vagy hallgató
kapcsolatba került vele. A másik hasonlóság sokkal kézzel
foghatóbb. Éppen a kiállításrendezés klasszikus hagyomá
nyaiból ered. hogy történeti kiállítás elképzelhetetlen az
ilyen-olyan szakma tárgyi, pontosabban műszaki emlékei
nek felvonulása nélkül. Ebből következően az Országos Mű
szaki Múzeum tárgy ai legalább a nagyközönség szeme elé
kerülhetnek, és ez jó. Kevésbé jó viszont, hogy ezek az ős
kamerák, ősfonográfok és mindenféle ősgépek minimális
magyarázattal, érthetetlen funkciójú dísztárgyakként sora
koznak a vitrinekben, örök tudatlanságra kárhoztatva a kö
zepes műszaki végzettségű látogatót.
Ebből a szempontból szerencsésnek mondható a „Halló, itt
Rádió Budapest“ kiállítás rendezőjének ötlete, amelynek
megfelelően egy rádiókészülékekből emelt fal fogadja a kiál
lítás első termébe - pontosabban folyosójára - belépőt. Az
élvezhető minőségben szóló Kossuth megteremti az alap
hangulatot, lehet nézelődni, meg lehet keresni a nagyi-ék rá
dióját, mégpedig úgy, hogy az ember nem érzi magát kíno
san a múzeumban: nincs minden készülékre ráírva a típus
és a gyártási év - ez a két adat úgysem mondana túl sokat.
Valóban nehezen megválaszolható kérdés, hogy hogyan le
het megeleveníteni néhány négyzetméter területen a rádió
zás történetét? A rádióműsor, bár rögzíthető, meg nem is
mételhető, a rádió élete és a rádiósok munkája, bár doku
mentálható. a külvilág vagy éppen a mindenkori hatalom
számára csak szegmensekben látható. A tárlókban sorako

zó dokumentum értékű iratok, jegyzőkönyvek, levelek és
feljegyzések éppen ezért ismét csak a böngészés élményét
nyújtják. Az arra fogékony látogató akár órákat is eltölthel
a silabizálásukkal és úgy távozhat, mintha egy térképatlasz
nézegetését hagyta volna abba: „kiolvasni“ effajta műveket
kész lehetetlenség. A műsorkészítők fényképeinek sokasá
gára viszont nehéz magyarázatot találni. A látogató csak
találgathat, vajon a hosszú folyosó kínálta jelentős falfelü
let, vágj7az arc megmutatásának manapság az írott sajtó
ban is burjánzó kényszere indokolta a hangjukról ismert rá
diósok mosolygós csoportképeinek felkasírozását?
A rádió elmúlt hetven évét felelevenítő kiállítás két nagy
erénye a legjobban sikerült enteriőrökben és a CD-n meg
hallgatható rádiós hangdokumentumok széles kínálatában
rejlik. A fenti állítás bizonyítására elég megfigyelnünk, hogj'an járja végig egy iskolai csoport a kiállítás termeit. Tet
szik vágj’ nem. a gyerekek túlnyomó többsége elsősorban a
direkt látványra és élményre fogékony. Halálos biztonság
gal indítja el a CD-lejátszót - ami előtt a tudósító csak bi
zonytalanul toporog - , tallóz a beszédek, zeneszámok és
történelmi értékű dokumentumok között, miközben az en
teriőrök a múlt legfőbb stációinak képi élményével ajándé
kozzák meg. A zenekartól elválasztott akváriumban ve
zénylő dirigens képe, a villogó táblával felszerelt stúdió a
fejlődés roppant iramára hívja fel a figyelmét, a Iégópince
képe pedig értelmet ad a nagymamától hallott történetek
nek. miszerint az óvóhelyen töltött hetek alatt a rádió volt
a család egyetlen kapcsolata a külvilággal.
Mindezek után érthető, hogy miért tartom úgy: a leg
könnyebben megfogható, a klasszikus kiállítás-műfajhoz
leginkább közelálló feladat az első - második és sokadik hallásra szíven ütő című Ethno-phono-photo-kinematographia rendezőinek jutott. Bár a címből ez nem sejthe
tő, a kiállítás mintegy összefoglalja, sőt egy sajátos rende
zőelv mentén a fenti két téma, a film és a hangzás metsze
tét is adja. A hangrögzítés és a fénykép-, illetve filmkészí
tés ugyanis gyakorlatilag megszületésekor a tudomány
szolgálatába állt, szinte forradalmasította az addig papfrral-ceruzával dolgozó néprajzkutatók munkáját.
Az Ethno-phono-photo-kinematographia kiállítás éppen
ezért megkapó az első perctől kezdve. Az átlagember a
néprajzosok munkájának csak a végeredménj'eit ismeri: a
televízióban nagyritkán levetített dokumentumfilmeket, az
általános iskolában penzumszerűen végighallgatott recsegő-ropogó népdalfelvételeket, amelyek jobbára csak Bartók
és Kodály munkásságát hivatottak illusztrálni. A bennfentesség érzése, a kulisszák mögötti világ feltárásának élmé
nye - mely már megérinthetett minket a mozi kiállítás
werk-képei és a rádió-bemutató enteriőrjei láttán - itt kitel
jesedik. az ismert és kevésbé ismert nevekhez arcok társul
nak. a műszaki eszközök funkciót nyernek, a pénzszűke
olyan ötletes megoldásokat szül, mint a fényképes
dobozokkal teli szekrény uralta enteriőr. A folyamatosan
pergő filmek mozgalmas jelleget kölcsönöznek a kiállítás
nak, a szellemes megoldások, mint a betlehemben elhelye
zett mini képernyőn pergő regölős képsorok, vagy a ládá
ban elhelyezett monitor, folyamatosan ébren tartják a fi
gyelmet. A kiállítás nagy előnye a szigorúan kronologikus
rend. nagy szerencséje pedig az a tény, hogy talán semmi
sincs, ami jobban érdekelné az embereket, mint maguk az
egykorvolt emberek, lássuk őket képen vágj' filmen, vagy
csak halljuk a hangjukat recsegő-ropogó felvételekről.

feature o f the exhibitions is
that all of them showed the
history of recording in picture
and/or in sound by traditional
means o f exhibiting.

42

A MAGVAK MŰEMLÉKVÉDELEM
ELSŐ ÉVSZÁZADA 1846-1949

A magyar műemlékvédelem első évszázada, 1846-1949

Ai Országos Műemlékvédeloii H i\a u l k u lh in v t

O M v H B u da pe s ti..
la n c s k s M ih ály u . 1

Kiállítás az Országos Műemlékvédelmi Hivatalban 1996 április 17—július 21 között.

Granasztóiné Győrffy Katalin

The F irs t Century of
liiuií>arian Preservation
of H isto ric Monum ents,
1 8 4 6 -1 9 4 9 - exhib ition in
the N atio n a l Office for the
P reservation o f the H isto
ric M o nu m en ts

The exhibition presents such
docum ents o f the collections
o f the N ational Board for the
P reservation o f H istoric Mo
numents (squares, aquarel
les. a rc h iv a l photos, etc.)
w hich tru ly

re present the

firs t hundred years of Hunga
rian conservation o f historic
m onum ents. This lasted from
ea rly

in itia tiv e s

u n til

the

reorganisation (1949) o f the
firs t professional office, pro
claim ing and realising m o
dern principles.

A visegrádi Alsóvár elméleti
rekonstrukciója (Lux Kálmán,
1922)- Hypothetical reconst
ruction of the lower castle of
Visegrád (by Kálmán Lux, 1922)

Az intézményes műemlékvédelem múlt századi kezdete
inél különösen fontosnak tartották a kiállítások ismeretterjesztésben, a figyelem felhívásában, valamint a társa
dalom mozgósításában betöltött szerepét. A Magyaror
szági Műemlékek Ideiglenes, majd Országos Bizottsága
az 1873-as bécsi világkiállításon való bemutatkozást kö
vetően, több nagyszabású kiállításon, többek között az
1896-os millenniumin is szerepelt. Ez a hagyomány ké
sőbb sem szakadt meg. 1942-ben, illetve 1960-ban lát
hatott a közönség a műemlékvédelemről nagy összefog
laló kiállításokat. Az Országos Műemléki Felügyelőség
1972-ben, a szervezett műemlékvédelem 100 éves év
fordulóján rendezett, az 1872-1972 közötti időszak tör
ténetét feldolgozó kiállítása után a historikus szempont
a háttérbe szorult. Helyette a kiállítások az aktuális mű
emlékvédelemmel foglalkoztak: öt, illetve tíz év ered
ményét bemutató kiállítások szerepelnek a programban
(1976, 1986).
Az OMvil gyűjteményeinek 1872 óta gyűjtött, rendkívül
gazdag rajz-, freskómásolat- és fényképanyagával a
nagyközönség hosszú idő után először 1988-ban talál
kozhatott újra. amikor az erdélyi falurombolások idején
az ottani műemlékekről őrzött, alig ismert darabjainkat
mutattuk be.
A gyűjteményben végzett kutatások egyre inkább a raj
zokat és fényképeket létrehozó alkotókra irányították fi
gyelmünket. Úgy éreztük, hogy egy történeti áttekintést
adó kiállításon lehetőség nyílna a műemlékvédelem
megszületését, szervezeteinek működését az ott tevé
kenykedő személyek gazdag hagyatékán keresztül be

mutatni. Az OMvil székházában látható kiállítás e gon
dolat jegyében született.
A magyar tudós társadalom a 19. század 20-as éveitől
egyre gyakrabban és egyre több fórumon hangsúlyozta a
régi, elsősorban a középkori épületek védelmének fon
tosságát. Az Orvosok és Természetvizsgálók Társasága
vándorgyűlésein adott hangot aggodalmának. 1846-ban
a kassai dóm tragikusan romló állapota és Henszlmann
Imre buzdítása arra késztette őket, hogy felhívást intéz
zenek a Magyar Tudományos Akadémiához a szervezett
műemlékvédelem létrehozása érdekében.
Kiállításunk evvel a 150 éve született kezdeményezéssel
indul. Végigkíséri a műemlékvédelem kialakuló szerve
zeteit, legrészletesebben tárgyalva az 1881-ben létreho
zott Műemlékek Országos Bizottságát, amelyet 1949ben szüntettek meg. A Társaság sokrétű tevékenységé
ből bemutatjuk Henszlmann Imre kutatásait a kassai
dómról és Arányi Lajos orvos kezdeményezését az
1853-ban leégett vajdahunyadi vár helyreállításával
kapcsolatban.
Tevékenységükkel párhuzamosan kezdte meg működését
1853-ban Bécsben a „Gentral-Gomission zur Erfor
schung und Erhaltung der Baudenkmale“ az Osztrák
Császárság területén lévő műemlékek számbavételére
és fenntartására. August Essemveinnek a lébényi temp
lom restaurálásához 1860 körül készült rajzaival próbál
tuk e korszak szemléletét illusztrálni. A hazai kezdemé
nyezések újabb eredménye volt az 1858-ban létrehozott
Archaeológiai Bizottmány, amely felhívásokban próbálta
mozgósítani a társadalmat a hazai régiségek és a ma
gyar múlt maradványainak megmentése érdekében.
Römer Flóris, Henszlmann Imre és Ipolyi Arnold, a há
rom kiváló polihisztor volt a legfőbb mozgató ereje nem
csak a bizottságnak, hanem a kibontakozó műemlékügy
nek is. Henszlmann Imrének a székesfehérvári középkori
bazilika területén végzett ásatásáról készült 1863-as fel
mérési rajza nemcsak ennek a korszaknak, hanem az
egész kiállításnak különlegesen értékes darabja.
A különböző társaságok és bizottságok fáradozásának
eredményeképpen a vallás- és közoktatásügyi miniszter
1872-ben létrehozta a Magyarországi Műemlékek Ideig
lenes Bizottságát, amelynek feladata a műemlékek öszszeírása és a legértékesebb műemlékek fenntartása, va
gyis helyreállítása volt. 1881-ben a parlament megsza
vazta a XXXIX. törvénycikket, amely a műemlékek fenn
tartását és védelmét biztosította, valamint előírta a Mű
emlékek Országos Bizottságának megalakulását.
Az Országos Bizottság műemlékkataszter készítésébe
fogott. Ebbe a munkába kapcsolódott be a levelező ta-
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„A Szentmártoni Főapátsági
Szentegyháznak Kereszt- és
Hosszumetszete"
(Storno Ferenc rajza 1870-ből)
„The Cross and Vertical section
of the Archabbey Holy Church
of Szentmárton" = Pannon
halma (sketch by Ferenc
Storno, 1870)

gok hada, akik a környezetükben lévő emlékeket leírták,
lerajzolták, lefényképezték. Gázon Imre szentgyörgyvölgyi néptanító muraszombati törzsíve és az orvos
Arányi Lajosnak a kerepesi r. k. templomról küldött íve
látható most. Myskovszky Viktor és Könyöki József gim
náziumi tanárok mellékletként beküldött, várakról,
templomokról, kastélyokról, polgárházakról készült raj
zaiból is sikerült néhányat bemutatni. Storno Ferenc kül
tagként és önálló műemlékrestaurátorként is igen aktív
volt. Helyreállítási terveit, falkép-másolatait, üveg
ablakterveit láthatjuk a kiállításon.
Az építész bizottsági tagok tevékenységének illusztrá
lása nem jelentett problémát, felmérési rajzaik, terveik
a rendelkezésünkre álltak. Nehezebb volt a MOB előadói
feladatát ellátó művészettörténészek (Henszlmann Im
re, Czobor Béla, Éber László és Szőnyi Ottó) bemutatá
sa, akiknek jelentései és fényképei egyedülálló forrásai a
művészettörténet és a műemlékvédelem történetének.
A 19. század utolsó harmadának leglátványosabb mű
emléki helyreállításai két építész nevéhez fűződtek.
Steindl Imre, a nagy „purista“ , munkái közül láthatjuk a
kassai Szent Erzsébet templom, a máriafalvai r. k.
templom kiépítési terveit, Schulek Frigyestől pedig töb
bek között a visegrádi Salamon-tprony és Fellegvár, va
lamint a budavári Nagyboldogasszony templom re
konstrukciós és helyreállítási terveit. A rekonstrukciót
és átépítéseket elvető Möller István az 1900-as évek ele
jéről származó felmérési rajzai és tervei stílusukban is
eltérnek a 19. századi építészeti rajz formavilágától.
Sztehló Ottó - Steindl tanítványaként - szemléletben is
jobban kötődött a nagy elődök restaurálási elveihez, ezt
tükrözik az 1920-as évek elején készült rekonstrukciós
elképzelései.
A műemlékvédelem kezdeteitől az 1920-as évek elejéig
a feltárt középkori falképekről színes fényképezés hiá
nyában akvarell másolatok készültek. Ennek a műfajnak
két legkiválóbb képviselője Huszka József és Gróh István
voltak, akiknek több száz másolatából néhány darabot
bemutatunk. A kiállítás egyik különlegessége a Lingsch
Mihály festő 1:1 -es méretben pauszon, tussal és akvarellel megörökített, a poprádi katolikus templomban
előkerült Utolsó ítélet-et ábrázoló freskó rajzi másolata.

A Műemlékek Országos Bizottsága 1934-ben a testületi
jellegű bizottságból működőképes, tudományos szakhi
vatallá alakult, Gerevich Tibor művészettörténész veze
tése alatt. A műemléki helyreállítások a legkorszerűbb
elveknek megfelelően folytak, elsősorban Lux Kálmán és
Géza tervei alapján. Az esztergomi királyi vár kápolnája
és a visegrádi Mátyás palota feltárásáról és restaurálá
sáról izgalmas rajzi és fényképdokumentumokat muta
tunk be. A II. világháború pusztításait bemutató képsor
ral fejeződik be a kiállítás.

„A Szentm ártoni Főapátsági
Egyház Alaprajza"
(Storno Ferenc rajza 1869-ből)
„The Ground-plan of Arch
abbey Church of Szentmárton"
= Pannonhalma (sketch by
Ferenc Storno, 1869)

MŰVÉSZETTÖRTÉNET - MŰEMLÉKVÉDELEM

A MAGYAR
MŰEM LÉKVÉDELEM
KORSZAKAI
TANULMÁNYOK

A szerkesztő megjegyzése
A kiállítás megnyitása alkalmából jelent meg az OMvH ..Művészettörténet - Műemlékvédelem“ c. könyvsorozatának IX. kötete „A
magyar műemlékvédelem korszakai“ címmel. A kiadvány tanulmá
nyokat közöl a kiállításon tárgyalt korszak műemlékvédelméről s
egyben a kiállított tárgyak katalógusa.
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Számvetés

M iért van, hogyan lett Érden földrajzi múzeum ?

A Magyar Földrajzi Múzeum másfél évtizedes története

Kubassek János

Why and How was the
Geographical Museum
established in Mrd?
(The One and a Halt Decade
History o t tile Hungarian
Geographical Museum)

The Hungarian Geographical
Museum was born after more
than seventy years of pro
traction. it was founded by
Dénes Balázs, a geographer
and geographical w riter, in
1983. The collections of two
permanent exhibitions. „Hun
garian Travellers, Hungarian
Explorers" and „Hungarian Ex
plorers of the Carpathian Ba
sin", were placed in a 19 th
century monument type buil
ding, in the heart of the city of
Érd.
In 1985. the museum started a
scientific yearbook with the
name Geographical Museum
Studies, w ith 12 numbers pub
lished until now. The activity of
noted Hungarian travellers.
Móric Benyovszky, Aurél Stein.
Sámuel Teleki. Mór Déchy.
Ervin Baktay. etc. was exposed
at scientific conferences orga
nised by the museum.
Numerous objects, documents
got into the museum's pos
session from generous contri
butors. Representatives of the
Hungarians living abroad also
enriched our collection w ith

A Magyar Földrajzi Múzeum rendhagyó módon, hosszú
küzdelem árán jött létre. Megszületésének körülményei
igen tanulságosak, ezért nem érdektelen a múzeumalapí
tás felé vezető út néhány mérföldkövének bemutatása.
A múzeum a magyar geográfia tudománytörténeti emlé
keinek gyűjtőhelye. A tudományos jelentőségű külföldi
kutatómunkát végző magyar utazók, földrajzi felfedezők
tevékenységének emlékeit kutatja, gyűjti, őrzi és teszi
közkinccsé.
Hasonló, de kivitelezésében és színvonalában összeha
sonlíthatatlanul látványosabb, felfedezőket bemutató ki
állítás van Washingtonban, a National Geographic Ma
gazine székhazában. Európában Londonban, a Royal
Geographical Society tart fenn hasonló bemutatóhelyet,
de egy-egy kisebb, hasonló funkciójú múzeumi egység
megtalálható Európa több más múzeumában, így Bern
ben, az Alpok Múzeumban; valamint több tengerészeti
és hajózási szakgyűjteményben, Londonban, Párizsban,
Tervurenben, Lisszabonban, Genovában.
Előzmények
A Magyar Földrajzi Múzeum megalapításának gondolatát
hazánkban első ízben gróf Teleki Pál vetette fel I b i i 
ben. A Földrajzi Közlemények hasábjain megjelent írásá
ban német példára hivatkozva szorgalmazta, hogy a ma
gyar földrajzi utazások emlékeit is kutassák fel és gyűjt
sék össze, mielőtt az enyészet vagy a feledés martaléká
vá válnak. Az első világháború után Cholnoky Jenő föld
rajzprofesszor próbálta megvalósítani a szép tervet, de
anyagiak hiányában törekvései nem járhattak sikerrel.
A második világháború pusztításai a magánszemélyek
birtokában lévő muzeális értékeket sem kímélték. Na
gyon sok páratlan relikvia pusztult el. Déchy Mór unoká
ja 1984-ben, Ajkán könnyes szemmel mesélte el, hogy
nagyapja Kaukázusban tett expedícióinak kéziratos fel
jegyzéseit, terepnaplóit és sok-sok kézzel írt levelet,
köztük Lóczy Lajos, Sven Hédin, Ferdinand von
Richthofen és Vámbéry Ármin leveleit Liszt Ferenc né
hány kézzel írt, dedikált kottájával együtt 1945. január
jában Dabason a családi kúria kertjében didergő orosz

A múzeumalapító Balázs Dénes gróf Teleki Pál szobránál
(jobbra a szerző) - The museum-establisher Mr. Dénes Balázs at
the statue of count Pál Teleki (right: the author]
katonák égették el, hogy átfagyott tagjaikat a tűz lángja
inál melegíthessék. Az 1980-as évek elején, kutató- és
gyűjtőmunkánk során hasonló történetek tucatjait
mondták el az emberek.
A második világháború után Kádár László professzor ve
zetésével a Magyar Földrajzi Társaság több ízben is pró
bálkozott a múzeum létesítésével, de a kísérletek min
den alkalommal kudarcba fulladtak.
1978. december 19-én Balázs Dénes, a neves geográfus,
földrajzi szakíró levélben fordult lakóhelye, Érd város
vezetőjéhez és javaslatot tett a múzeum megalapításá
ra. A tanácselnök kurtán elutasította. A javaslattevő
azonban nem nyugodott bele a kudarcba. S amit a va
gyonos tudós gróf 1911-ben megálmodott, azt a sze
gény, érdi geográfus valósította meg!
Magyarországon Érdhez hasonló lélekszámú települé
sek tucatjai rendelkeztek nagy múltra visszatekintő közgyűjteménnyel. Az Európa legnagyobb falujaként emle
getett Érden azonban - sok más égetően fontos intéz
mény, így szakorvosi rendelőintézet, korszerű mentőál
lomás sőt teljes körű vezetékes ivóvízellátás sem volt
abban az időben.
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Balázs Dénes nem csak javaslatot tett, hanem éveken ke
resztül kérvényezett és cselekedett azért, hogy létrejöj
jön a múzeum. A Magyar Földrajzi Társaság égisze alatt
nagyszabású felderítő munkát indított meg, s levelek szá
zait küldte szét a kallódó értékek megmentése ügyében.
Amikor pénzügyi okok miatt kátyúba jutott az ügy, meg
takarított pénzét, 100.000 Ft-ot, akkoriban egy vadonatúj
autó árát ajánlotta fel a múzeumlétesítés érdekében. Öt
kontinens 130 országában gyűjtött néprajzi tárgyait, gaz
dag dokumentációs, fénykép-, dia- és térképanyagát is
felajánlotta a szerveződő múzeum számára.
1981. decemberében mozdult ki az ügy a holtpontról,
amikor Érd új tanácselnöke, Mógor Béla felismerte a
múzeumalapítás jelentőségét és a Wimpffen-kúria m ű
emlék jellegű, XIX. századi épületében - a régi tanács
háza helyén - öt helyiséget átadott múzeumi célokra.
A sajtóban megjelent felhívások nyomán sok felajánlás
érkezett. A Magyar Földrajzi Társaság Múzeumi B izott
sága elnöke közbenjárására a Művelődési Minisztérium
300.000 Ft-tal, a Magyar Tudományos Akadémia
500.000 Ft-tal járult hozzá az épület átalakításához, il
letve a múzeumi kiállítótér és az első kiállítás elkészíté
séhez. 1980 őszén Gholnoky Jenő földrajzprofesszor öz
vegye és családja felajánlotta a jeles tudós több m int
10.000 tételből álló szakmai hagyatékát. A gyűjtőmun
kában sok százan vettek részt. A Magyar Földrajzi Tár
saság tagjai szívügyüknek tekintették a múzeum lé tre 
hozását. Jómagam harmadéves egyetemi hallgatóként
kapcsolódtam be a munkába.
A z alapítás, első lépések
Mivel Balázs Dénes, - bár három ember munkáját vé
gezve dolgozott
fizetett állást nem volt hajlandó vál
lalni, javaslatára a Magyar Földrajzi Társaság választ
mánya személyemet jelölte az újonnan alakult fiatal in
tézmény vezetésére. (Örömmel tettem eleget a kérés
nek, bár fájó szívvel váltam meg hajdani alma materem
től, a pestlőrinci gimnázium tanári állásától.) így lettem
25 éves fejjel az ország legfiatalabb múzeumigazgatója.
A gyűjteménytől a valóságos múzeumig azonban még
hosszú volt az út. A kinevezést követően egy' félállású
munkatárssal, Kovács Sándor történelem-pedagógia
szakos tanárral és két teremőrrel kezdtük meg a m un
kát. A feltételek igen mostohák voltak. A pénz- és a lét
számhiány volt a legnyomasztóbb.
Nyolc éven át ingáztam pestlőrinci otthonom és érdi
munkahelyem között. Cserében független maradhattam
a helyi közélettől és azért sem haragudtak, hogy nem
tartoztam az „élcsapat“ tagjai sorába. A nyolcvanas
években - tapasztalatom szerint - már párttagság nél
kül is lehetett boldogulni. Bár még a külföldi ösztöndíj
kérő lapokon is szerepelt a párttagság rovat, s ma m ár
mosolygásra késztet, hogy útlevélkérő lapot sem lehe
tett benyújtani a munkahelyi p á rttitk á r írásbeli hozzájá
rulása nélkül.
1983 október 7-én hivatalosan Is megnyílt a Magyar
Földrajzi Gyűjtemény, s a „Magyar utazók, földrajzi felfe
dezők“ című állandó kiállítást a Művelődési Minisztéri
um államtitkára nyitotta meg. A kiállítás Julianus b a rá t
tól Germanus Gyuláig széles áttekintést adott a magyar
világutazókról. Több mint 60 személy életművét érzékel
tette a sokrétű anyag. A kiállítás rengeteg látogatót
vonzott. Százával jöttek a látogatók, bár a feltételek igen

mostohák voltak. Az alacsony fizetés és a nagy megter
helés miatt a két teremőr két hét múlva felmondott. Úgy'
tűnt, országos botrányba fullad a múzeum, mert a mű
ködtetést nem tudjuk biztosítani. Szerencsére az érdi Vö
rösmarty Mihály Gimnázium diákjai két hétig egymást
váltva helyettesítették a teremőröket. A riasztóberende
zés felszerelését anyagi okokra hivatkozva hónapokig ha
logatták, de a probléma napok alatt megoldódott, amikor
nyilvánosságra került, hogy'az 1983 novemberében a bu
dapesti Szépművészeti Múzeumból ellopott festmények
tetteseit érdi lakoshoz is közvetlen szálak fűzik.
Az intézmény gazdálkodását a város művelődési intéz
ményeit, iskoláit, óvodáit ellátó GAMESZ, ma Intézmé
nyi Gondnokság intézi. Az időnként nehézkes és áttéte
les működés ellenére ez bizonyos fajta biztonságot
nyújt, jóval olcsóbb működést tett lehetővé, m int a tel
jes gazdasági önállóság.
A szakfelügyeletet a Magyar Földrajzi Társaság Múzeu
mi Bizottsága, illetve az Országos Természettudományi
Szakfelügyelet látja el, a fenntartást a város költségve
téséből biztosítják. Felvetődött a a Pest Megyei Múzeumi
Igazgatóság szervezetébe való integrálódás lehetősége,
de célszerűbbnek mutatkozott, ha egy' kézben marad a
döntés és annak felelőssége. Nem várhatjuk azt, hogy'
Szentendrén oldják meg az érdi problémákat - gondol
tuk -, s a múzeumfejlesztés későbbi évei igazolták ezt a
vélekedést. Az induláskor megállapított költségvetés
csak a bérekre és a közmű számlák kifizetésére, vala
mint az igen szerény dologi kiadásokra volt elegendő.
Sok gondot okozott a vidéken végzett gyűjtéssel kapcso
latos szállítások lebonyolítása. A feltételek sanyarúságát érzékelteti, hogy' egy' félállású takarítónői állás betöl
tésére Is meg kellett szerezni a Pest Megyei Tanács ille
tékeseinek az engedélyét.
A létszámhiány és a szűkös anyagi feltételek esztendőkig
hátráltatták az intézmény fejlődését. A munkakörülmé
nyekre jellemző, hogy' hat esztendeig egyetlen, természe
tes világítás nélküli raktár szolgált az igazgatói iroda, a
könyvtár, az adattár, a térképtár, és az archívum, vala
mint a nagy nehézségek árán létrehozott fotólaboratóri
um céljaira. Fennállásunk első tíz évében a múzeumi nor
matívák előírásai elérhetetlen álomnak tűntek.
Nagy' gondot jelentett a fűtés. 1984-ben heteken keresz
tül csak kesztyűben gépelve lehetett dolgozni, annyira
elgémberedett a kezünk. Az elektromos kályhák nem

many values. The (State of
László Sáska, natural scientist,
arrived home from East Africa,
we hunted up the remains of
the work o f Lajos Lóczy. geo
logist, in Brasilia. The most
valuable m aterial of the col
lection is the (state of Jenő
Cholnoky, professor of geogra
phy, and Gyula Germanus, ori
entalist. We set up the stone
statue representing Sándor
Csorna Körösi in the museum
garden, in the sculpture gar
den preserving the traditions,
in 1984. Fallowing this, «1th
the co-operation of Béla Do
monkos. sculptor living in Érd,
we erected bronze busts to the
memory o f Sámuel Teleki, ex
plorer traveller o f Africa: Ervin
Baktay. India researcher: Aurél
Stein, explorer of Central Asia;
Mór Dcchy, researcher of the
Caucasus; Gyula Prinz, geo
logist tra veller of Tien San;
Antal Rcguly, cartographer of
the Northern Ural; and László
Almásy, discoverer of Zarzura,
unknown oasis of the Sahara,
and of the rock paintings of Gilf
Kebir.
In the firs t years of our ope
ration, w c worked in rather
unfavourable conditions. The
institution acquired a specia
lised museum status in 1987.
After the 1990 change of the
system, our possibilities ex
panded. the technical conditi
ons of our w o rk improved, and
our most burning staff prob-

A Glóbuszok-terme
The hall of the Globes
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lems were also solved.
In 1993, we succeeded in pub
lishing the Lexicon of Hunga
rian Travellers.

Cholnoky Jenő 11870-1950)
dolgozószobájának részlete
A part of the den of Jenő
Cholnoky (1870-1950)

bírták a terhelést. A szomszédos zenei könyvtárral
együtt kénytelenek voltunk dideregni. Változást csak az
hozott, amikor bejelentették, hogy Óvári Miklós, az

ködésével, a Művelődési Minisztérium anyagi támogatá
sával szereztük meg egykori professzora, Germanus
Gyula nagy értékű szakmai hagyatékát, levelezését és

MSZMP PB tagja és kísérete ellátogat a múzeumba. Ek
kor hirtelen fontossá vált a fűtés. Az átlagos 8 fokról si
került 12 fokra emelni a hőmérsékletet, úgy, hogy min
den energiát a múzeumi elektromos kályhákra összpon
tosítottak. A kiállítást megtekintő jeles látogató első
kérdése úgy szólt, hogy „Itt mindig ilyen hideg van?“ Ud
variasan válaszoltam: „Nem, általában 3-4 fokkal hide
gebb szokott lenni, de most tudtuk, hogy tetszik jönni,
ezért igyekeztünk a hőtárolós kályhákat fellűteni, és még
a szomszédos zenei könyvtártól is ide koncentráltuk az
energiát.“ Azt nem mertem hozzátenni, hogy nyáron
melegebb szokott lenni, de az együk megyei kísérő így is
rosszallóan nyugtázta a választ.
Emlékezetes v o lt Aczél György' látogatása is. A
kulturpápa rendkívül tájékozott volt, s rögtön levizsgáz
tatott. „M iért nincs kiállítva Róheim Géza?“ - kérdezte
szigorú tekintettel. „Azért mert New Yorkban halt meg, s
még nem volt pénzünk repülőjegyre o tt kutatni a hagya
téka után. Egyébként is munkássága inkább a
pszichoanaiitikához kapcsolódik. “ - „M it olvasott tőle?“„A csurunga népét“ - feleltem kicsit megszeppenve, de
Aczél elégedetten hallgatta a választ. Percekig némán
nézte Teleki Pál híres .Vörös térképét“ . A kísérők közül
többen aggódtak, ebből baj lehet, de Aczél nem szólt
semmit. Búcsúzáskor elvitte a vendégkönyvet, hogy át
tanulmányozza, s csak hetekkel később tudtuk vissza
szerezni.
Gyűjtem énygyarapítás
A múzeum fejlődése elképzelhetetlen lett volna külső
segítők hozzájárulása nélkül. Levélben és telefonon na
gyon sok bejelentést és információt kaptunk a lappangó
értékekről, kallódó hagyatékokról. Az utolsó pillanatban
mentettük meg az enyészettől Milleker Rezső debreceni

fényképgyűjteményét. Harmat Béla - ma Érd polgármestere - közvetítésével jutottunk hozzá Teleki Pál r it
kaságnak számító Japán Atlaszához.
Lelkes és segítőkész emberek tucatjai álltak mellénk, s
vettek részt a munkában - minden anyagi ellenszolgál
tatás nélkül. Az első kiállítás feliratait a Kartográfiai Vál
lalat készítette. Az első múzeumi kiállítás ismertető a
Gondolat Kiadó jóvoltából látott napvilágot. Stefanik
György nyugdíjas vasesztergályos Balázs Dénessel
együtt társadalmi munkában több ezer munkaórát á l
dozott arra, hogy az épületszárny időközben megszer
zett második telében is létrejöjjön az új állandó kiállítás,
mely a Kárpát-medence magyar feltáróinak eredménye
it mutatja be. 1987-ben hivatalosan is elnyertük a m ú
zeumi rangot.
Múzeumi évkönyv

földrajzprofesszor hagyatékát és Komarniczki Gyula
fényképgyűjteményét. A véletlen szerencse és a céltuda
tos, évekig tartó kutatómunka segített hozzá ifjabb
Lóczy Lajos Brazíliában fellelt hagyatékához, melyet Ba
lázs Dénes ju tta to tt haza. Birtokunkba kerültek Láng
Sándor, Kéz Andor, Tulogdi János, Szabó Pál Zoltán,
Keöpe Viktor, Bulla Béla, Mendöl Tibor, Leidenfrost Gyu

Szakmai konferenciák, előadóülések,
M úzeum barát K ö r
Balázs Dénes koncepciójában egy élő múzeum terve
szerepelt. Minden év őszén valamilyen évfordulóhoz
kapcsolódva tudományos előadóülést szerveztünk a
társtudományok szakembereinek részvételével. Benyovszky Móric, Stein Aurél, Teleki Sámuel, Déchy Mór,
Baktay Ervin, Reguly Antal, Almásy László tevékenysé
gének részleteit sikerült a forrásfeltárás szintjén megis
mertetni az érdeklődőkkel.
Létrehoztuk a Múzeumbarát Kört. s a havonta ismétlő
dő színes, vetített képes előadások számos érdeklődőt
kötöttek az intézményhez. Igen népszerűek az őszi
buszkirándulások, melyek során az ország rejtett kultúr
történeti- és természeti értékeit keressük fel.
M unkánk visszhangja külföldön
Jelentős felajánlások érkeztek külföldről is. A határokon
túl élő magyarság képviselői közül igen sokan ellátogat
tak Érdre és gyarapították gyűjteményünket. KutasiKovács Lajos útirajzíró Amazoniában és Észak-Amerika
indiánjai között gyűjtött éltékes néprajzi tárgyakat aján
dékozott. Argentínából dr. T'heész János orvos értékes
régi térképeket és könyveket juttatott. Ignácz Ferenc
Ausztráliából, Juba Ferenc Ausztriából. Csőké Rudolf,
Érdi Miklós, Kogutowicz Manuella és Radlcs Géza, vala
mint Wágner Ferenc az Amerikai Egyesült Államokból

la, Sulkowsky Zoltán, Kádár László, Mészáros Kálmán,
Vedres László életművének és utazásainak relikviái.
A gy űjtőmunka során feledhetetlen emberi élményekkel
gazdagodtam. Megható visszagondolni Bidló Gáborra, a
nyugdíjas egyetemi tanárra aki szerény jövedelmi hely
zete ellenére Zichy Jenő expedíciójának múlt századi
értékes beszámoló köteteit nem a lakásához közeli an
tikváriumba vitte eladni, hanem elhozta Érdre s a múze
um könyvtárának ajándékozta.
Cholnoky Jenő özvegye évtizedeken át a szó szoros ér
telmében nyomorgott, de nem kótyavetyélte el az érté
kes könyvtárat, és irathagyatékot, valamint a tudós
1896-98-as kínai utazásának dokumentumait, és akvarell festményeit. Láng Sándorné nem mindennapi
nemeslelkűséget tanúsított, amikor férje kéziratanyagát
és könyveit átadta a múzeumnak. A véletlen és sok-sok
nagyszerű tanítvány segített Tulogdi János hagyatéká
nak megszerzésében. 1986-ban Antall József, a Sem
melweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója közremű

Balázs Dénes 1985-ben alapító szerkesztőként megindí
totta a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok című periodikát,
mely eddig 12 szám megjelenését érte meg. Egyetlen fil
lérünk sem volt a kiadványra, az engedélyeket mindig si
került megkapni. A cikkek, értekezések, tanulmányok,
fotók szerzői nem kaptak honoráriumot, csupán különlenyomatokat. Baráti szálakon felhajtott alkalmi hirdeté
sekből tudtuk kifizetni a nyomda és papírköltséget, s tá 
mogatóul sikerült megnyerni számos vállalatot. Értékes,
ismeretlen, külföldi archívumokból származó, magyar
utazókkal kapcsolatos dokumentumok kerültek elő Lon
donban és Washingtonban, s a Földrajzi Múzeumi Tanul
mányok hasábjain válhattak közkinccsé. Szerzőink kö
zött számos múzeumi kolléga és egyetemi oktató akad,
s a térképtörténet tárgykörétől az orientalisztikáig szá
mos értékes tanulmányt közölhettünk, melyek kapcso
lódtak az utazáshoz.
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küldött értékes dokumentumokat. Sáska Lászlóné férje,
a Tanzániában élt orvos és természettudós értékes
hagyatékát ajándékozta. A Brazíliában élő Lóczy Lajosné
hagyatékát Balázs Dénes kutatta fel és juttatta haza. A
Párizsban élő Bemard Le Galloc’h ugyancsak sok értékes
magyar vonatkozású kultúrtörténeti anyagot küldött.
Szoborpark a múzeum kertben
A múzeum nemcsak az értékmegőrzés, hanem az értékteremtés terén is megpróbált törleszteni a m últ adóssá
gaiból.
1984-ben sikerült felkutatni Antal Károly szobrászmű
vész négy évtizede kallódó Körösi Csorna Sándor szob
rát, melyet a Magyar Földrajzi Társaság elnöke.
Cholnoky Jenő kezdeményezésére készített a művész.
Az angol szolgálatban állt székely tudós szobrát halálá
nak 100. évfordulóján, 1942-ben szerették volna felállí
tani. Mivel akkor hivatalosan hadiállapotban voltunk
Nagy-Britanniával, politikai okok miatt a szoborállítás
elmaradt. 1950-es években ugyan szóba került a szobor
sorsa, de az ideológiai és kulturális kérdésekben illeté
kes Révai-titkárság egyik főfunkcionáriusa így fogal
mazta meg véleményét Ligeti Lajos akadémikus előtt:
„Körösi Csorna Sándor ugyan nagy tudós volt, de a mun
kásságát a b rit gyarmatosítók finanszírozták Indiában
és tibeti-angol szótára a b rit imperializmus terjeszkedé
sét szolgálta ebből következően ő is a brit imperializmus
ügynökének tekinthető. “
Csorna születésének 200. évfordulóján kerülhetett ismét
napirendre a kérdés. Eredetileg az épület előtt húzódó
út két sávja közé szerettük volna állítani, hogy minél
több ember láthassa. A Képzőművészeti Lektorátus
azonban megvétózta a tervet, logikusan megindokolva a
döntést: az épület előtt felállított szobor látványa elvon
hatja a gépjárművezetők figyelmét és balesetet okozhat.
Arra a kérdésemre, hogy ugyanennek az útnak a buda
pesti szakaszán hasonló problémát okozhat Osztyapenkó szobra, s az miért nem veszélyezteti a közleke
dést ? - nem kaptam választ. A Csorna szobor végül a
múzeumkertbe került, s bár kevesebben láthatják, de
védettebb helyen van, így végső soron hálásak is lehe
tünk a döntésért. A szobor talapzatára egy Eötvös idé
zetet vésettünk: „Példája, hogy nehézség nincs, melyet
erős akarat legyőzni képes ne volna.“ Az országban
spontán kialakult Csorna kultuszra jellemző, hogy 1984ben több mint tízezer általános és középiskolai diák vett
részt a vetélkedőkön.
Domonkos Béla érdi szobrászművész segítségével, sok
önzetlen ember anyagi hozzájárulásával hoztuk létre
földrajzi utazóink szoborpanteonját. Költségvetési
fedezet kezdetben ehhez sem volt. A művész lemondott
az alkotói honoráriumról, csupán a bronzöntési költsé
gek fedezetét kellett előteremteni. A talapzatul szolgáló
követ a sóskúti mészkőbánya adta. 1989-ben Teleki Sá
muel bronzszobrát avattuk fel, majd Stein Aurél, Baktay
Ervin, Déchy Mór, Teleki Pál, Prinz Gyula, Reguly Antal
és Almásy László következtek. Az érdi múzeumkert így
vált a magyar felfedező utazók panteonjává.
M unkánk a rendszerváltás után
A legszembeötlőbb különbségek a működési feltételek
pozitív megváltozásában voltak érzékelhetők. Újabb
épületrészeket vehettünk birtokunkba. Enyhültek a leg
égetőbb létszámgondok, s külön gyűjtemény- és

térképtárkezelő, archívumkezelő és kiadványszerkesztő
vesz részt a szakfeladatok megoldásában. A napi admi
nisztrációt és gazdasági ügyintézést is külön személy
végzi. Végre természetes megvilágítású helyiségekben
dolgozhatunk. Lehetőségünk nyílt önálló könyvtár és
adattár kialakítására. A technikai eszközök beszerzése
terén is megközelíthettük az általános iskolákat. Vásá
rolhattunk számítógépet, s 1996-ban önálló telefon- és
telefaxvonalunk is lett. Hozzájutottunk az Intézményi
Gondnokság nyolc éves Wartburg furgon autójához. A vi
deofilm archívumban az utolsó pillanatban sikerült rög
zítenünk olyan jeles személyiségek visszaemlékezéseit,
mint Gunda Béla, Újpétery Elemér, Kutasi Kovács Lajos,
Timaffy László, Alföldy Alajos, Borsy Zoltán. Elkészült
az első, 45 perces önálló videofilmünk Thaiföld termé
szeti értékeiről.
Az önkormányzat lehetőségei szerint igyekszik minden
lehetségest megtenni a múzeumért. Sajnos, az anyagiak
terén az érdi Polgármesteri Hivatal mozgástere is sző
kébb a kívánatosnál.
1993-ban Érd város támogatásával a Panoráma Kiadó
gondozásában sikerült megjelentetnünk a Magyar Uta
zók Lexikonét, melyet egy szerzői kollektíva tíz eszten
dős munkával, Balázs Dénes szerkesztésében hozott
létre. A múzeumalapító indította útjára a Távoli Tájak
Magyar Utazói című könyvsorozatot, mely az ifjúság kö
rében bizonyítja, hogy a magyarság legjelesebb képvi
selőinek munkája és teljesítményei révén sorsunk ezernyi szállal kapcsolódott a messzi kontinensek népeinek
életéhez. Sajnos Balázs Dénes már nem érhette meg a
sorozat utolsó köteteinek megjelenését.
További terveinkhez, a pincetér kiállítási helyiséggé való
kialakításához, egy állandó Balázs Dénes emlékkiállítás
létrehozásához még sok erőfeszítésre lesz szükség.
A szellemi alkotóműhelyként is funkcionáló múzeum ki
sugárzása túlterjed Érden, sőt az országhatárokon is.
Rádió és televízió műsorok révén milliók ismerhetik meg
az összegyűjtött és bemutatott értékeket, melyek nem
zeti kultúránk fontos részei. Gyakran eszembe jutnak
Orbán Balázs tanulságos s o ra i:....mindnyájunknak kö
telességünk - ha csak egy homokszemet is - odavetni a
nemzeti műveltségünk pompás épületéhez. “

Körösi Csorna Sándor (17841842) szobra a Magyar Uta
zók Panteonjában
{Antal Károly alkotása, 1942 felállítva 1984)
Statue of Sándor Körösi
Csorna (1784-1842) in the
Pantheon of the Hungarian
Explorers (by Károly Antal
1942, erected in 1984)

Részlet a „M agyar utazók,
földrajzi
felfedezők"
c.
kiállításból
A detail from the exhibition
„Hungarian explorers, geogra
phical discoverers"
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A cserepartneri kapcsolatok alakulása a múzeumi
könyvtárakban

S. Fekete Ágnes
The

D evelopm ent of the

Exchange

Partner R elati

ons in M useum Libraries

Exchange, as a way of acqui
sition, plays a very im portant
role in the grow th of the col
lections o f the museum lib ra 
ries. The basis o f the muse
um s' exchange relations is
the p u blication o f individual
publications. Our large m u
seums are characterised by
the

d o m inan ce

o f foreign

exchange partners, while in
the case o f the smaller mu
seums the ra tio of domestic
exchange re la tions is higher.
Good quality, w ell designed,
regularly appearing publica
tions are required. It is im 
po rtan t to enforce the aspect
of keeping in view the de
mands, the scope of collec
tio n

and

th e

professional

inte rest o f o u r partners, as it
is this w ay th a t we may reach
tlie su ffic ie n t effect w ith ou r
publications.
Thus,

exchange

re la tions

have a double benefit: firs tly
we may ge t to know through
them the research done and
the re sults attained in other
countries in the world. Se
condly, tlie countries of the
w o rld m ay get to know the

Gyarapítási módok százalékos
kimutatása
Percental demonstration of the
methods of the acquisitions

„A könyvtár a múzeum tudományos műhelye" - írja Ilaraszthy Gyula. „A múzeum világában a könyvtár szerény
helyet foglal el. Itt előtérben vannak a tárgyi gyűjtemé
nyek, kiállítások, az anyag őrzése és gondozása. Azon
ban nem szabad elfelejtenünk, hogy az anyag tudomá
nyos feldolgozásához, a kutatómunkához a legnagyobb
segítséget a könyvtár adja. Ha egy múzeum számot ta rt
arra, hogy tudományos intézménynek tartsák, meg kell
becsülnie és k i kell fejlesztenie könyvtárát. A kutatómun
ka fokmérője az irodalom ismerete, az irodalomhoz pe
dig megfelelő mértékben ma már csak a könyvtár útján
lehet hozzáférni." ' Az 1980-as évek statisztikai adatai
szerint 56 múzeumban volt önálló könyvgyűjtemény, sa
ját könyvtárossal. Feltehetően ezek száma nőtt, A mú
zeumi könyvtárak túlnyomó többségükben zárt jellegű
ek, feladatuk nem a külső olvasók kiszolgálása, hanem a
muzeológusok, kutatók szakmai és tudományos munká
jának elősegítése. Állományuk tekintetében gazdag,
gondosan, szakszerűen összeválogatott gyűjtemények
ről van szó. A gyarapításra szánt pénzösszegek igen
szűkösen állnak rendelkezésre. Nemcsak a pénzhiány
nehezíti a megfelelő gyarapítást, hanem az a tény is,
hogy a gyűjtőköri terület kiadványai különösen drágák.
Itt lép be, m int gyarapítási eszköz a kiadványcsere,
amely az állománygyarapítás lényeges forrása. A csere
útján történő gyarapítás egyik feltétele cserepartneri
kapcsolatok kiépítése, másik komoly és elengedhetetlen
feltétele pedig, hogy a múzeumok saját kiadványokkal
rendelkezzenek.
Minden múzeumi könyvtár számára fontos a cserekap
csolatok kezdeményezése, fenntartása, kiterjesztése. Az
együttműködés megkívánná, hogy összeegyeztessük
cserekapcsolatainkat, elküldjük csere-intézményeink
jegyzékét. Napjainkra egyre inkább igaz az a megállapí
tás, hogy a cserével egyre kevésbé érünk el tényleges
pénzmegtakarítást. Gondoljunk csak a csillagászati pos
tázási költségekre! A cserét ezek ellenére is nagy jelen
tőséggel bíró gyarapítási módnak kell tekintenünk, hi
szen a kereskedelmi forgalomba nem kerülő kiadványok
megszerzésének hatékony eszköze. Nem lebecsülendő
az az erkölcsi haszon sem, hogy kiadványaik révén a
múzeumok - legyenek azok földrajzilag a legeldugottabb
helyeken - képesek belekerülni a belföldi és külföldi tu
dományos kutatások vérkeringésébe.
Dolgozatom a múzeumi könyvtárak cserepartneri
kapcsolatainak mérését vállalja fel. Erre vonatkozó fel
mérést Éri István végzett 1966-ban. Ő 10 vidéki múzeu
mi könyvtár cserepartneri kapcsolatait mérte fel.
„A múzeumi évkönyvek, ezenkívül más kiadványok: önál
ló füzetek, katalógusok stb. külföldre kerülése, fogadta
tása azonban van olyan jelentőségű, hogy külön foglal
kozzunk vele. Sok más szempont mellett nem hanyagol

ható el a külföldi cserekapcsolatok állása akkor sem,
amikor a tudományos publikációk szerepét, jelentőségét
egyáltalán szükségességét tárgyaljuk ...” 2
Milyen eredményeket hozott a vizsgálat? A múzeumaink
évkönyveire reflektáló külföldi intézményeknek mind
össze a fele múzeum. A szakosított intézmények közül a
régészeti jellegűek száma a legnagyobb a velünk cseré
lők között (58).
Milyen összegzést készített a szerző?
„... legalábbis a vidéki múzeumok esetében a külföldi
könyvanyag beszerzésénél a vásárolt és cserélt munkák
aránya 10%-90%, ha nem több. Prominens érdekünk te
hát a kapcsolatok fenntartásán és kiszélesítésén mun
kálkodnunk. ...h a mellőzzük a gazdaságossági számítá
sokat, ha csak ennek a beérkező és kimenő tudományos
kiadványtömegnek szakmai hasznát és értékét vesszük
figyelembe: egy következtetésre juthatunk. Szükséges és
kívánatos a vidéki múzeumok nemzetközi kiadványcseré
jének ésszerű fejlesztése... szükséges és kívánatos, hogy
ezt a szempontot is figyelembe vegyék... amikor a vidé
ki múzeumok tudományos kiadványainak további sorsá
ról döntenek. ” 3
Az Éri-féle felmérés óta sok év telt el. Milyen változások
következtek be azóta a múzeumi könyvtárak cserekap
csolataiban? Lássuk ezt egy kérdőíves vizsgálat segítsé
gével. Az 1994-es vizsgálódás kiterjed a budapesti mú
zeumokra, a megyei múzeumokra és a kisebb vidéki mú
zeumokra egyaránt.
A kérdőív három dolog köré csoportosítva fogalmazta
meg kérdéseit:
1. ) Cserével kapcsolatos számszerű adatok megadását
lehetővé tévő kérdések
2. ) Cserekiadványok összetételével, felhasználásával
kapcsolatos kérdések
3. ) Cserekiadványok dokumentálásának módjára vonat
kozó kérdések
Összesen 67 múzeumi könyvtárhoz jutottak el a kérdő
ívek. Ebből a kérdőívet kitöltő és visszaküldő könyvtárak
száma 35. Tehát a részvételi arány a felmérésben
52.23%.
Kérdőívek értékelése
1. kérdés: Könyvtárában melyik a legjellemzőbb gyarapí
tási mód?
csere:
67,6%
ajándék:
14,7%
vétel:
8,8%
vétel és csere egyenlő arányban:
2,9%
2. kérdés: Állományuknak hány %-a került csere útján a
könyvtárukba7 Próbálja megbecsülni!
15%-nál nagyobb
67,6%
5-10% közötti
17,6%
2-5% közötti
14,7%

SZÁMVETÉS

3. kérdés: Cserepartnereinek száma:
A 35 kitöltött kérdőívből 1 esetben nem válaszoltak, 2
esetben pedig nem adtak számszerű választ.
Összes cserepartneri kapcsolatok száma:
6500
Külföldi cserepartneri kapcsolatok száma:
4330
Belföldi cserepartneri kapcsolatok száma:
2170
Megállapítható, hogy a múzeumi könyvtárak külföldi
cserepartnereinek száma magasabb (66,6%) mint a bel
földi (33,3%). Érdekes még az az adat, hogy a résztvevő
könyvtárak 18,7%-ánál a külföldi kapcsolatok egyáltalán
nem léteznek mint cserelehetőségek, ezek a könyvtárak
Cserekapcsolatok számának könyvtárankénti megoszlásának ábrázolása
Percental demonstration of the methods of the acquisitions

kizárólag belföldi cserekapcsolatokkal rendelkeznek.
Megállapítható, hogy minél több önálló kiadvánnyal
rendelkezik egy múzeum, annál szélesebb körű cserekapcsolatai vannak, az önálló kiadványok száma és a
cserepartnerek száma egymással egyenes arányban nő.
Egymáshoz viszonyítva a külföldi és belföldi partnerkap
csolatok arányát az látható, hogy az esetek 37,5%-ában
lényeges különbségek fedezhetők fel. A külföldi kap
csolatok száma lényegesen magasabb, m int a belföldi.
Szépművészeti Múzeum Könyvtára:
külföldi:
900
belföldi: 100
Déri Múzeum Könyvtára:
külföldi:
455
belföldi: 163
Szent István Király Múzeum Könyvtára:
külföldi:
300
belföldi: 100
Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtára:
külföldi:
211
belföldi: 99
Xantus János Múzeum Könyvtára:
külföldi:
294
belföldi: 94
Iparművészeti Múzeum Könyvtára:
külföldi:
392
belföldi: 96
Természettudományi Múzeum Könyvtára:
külföldi:
640
belföldi: 77
Ez is igazolja azt az állítást, hogy' minél több a csereki
advány, annál több a cserekapcsolat.
4. kérdés: Cserepartnereinek száma melyik országból a
legtöhb/legkevesebb ?
A legtöbb cserekapcsolatot egyértelműen Németország
gal igazolták vissza a múzeumi könyvtárak. Második
helyre került a felsorolásban Magyarország.
5. kérdés: Korábbi évek cserepartnereinek száma:
A megkérdezettek 55,9%-a a csökkenést igazolta vissza,
37%-ának ugyanannyi jelenleg is partnerei száma, mint
a korábbi években volt.
6. kérdés: A megszakadt cserepartneri kapcsolatok oka:
Első helyre a gazdasági nehézségek sorolhatóak (a ma
gas nyomdai költségek, postázási összegek). Sok eset
ben nincs mit felajánlani. A külföldiek részéről is hason
ló gondokról érkeznek visszajelzések. Visszamondják a
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cseréket anyagiakra, nehéz gazdasági helyzetre hivat
kozva, különösen a volt szocialista országok.
7. kérdés: A csere útján beszerzett dokumentumok típus
szerinti megoszlása:
könyv:
53,1%
folyóirat:
43,7%
egyéb:
3,1% - ebbe a
kategóriába főleg kiállítási katalógusokat és prospektu
sokat soroltak a kérdezettek.
8. kérdés: A leggyakrabban használt csere dokumentu
mok szerző-cím szerinti felsorolása:
A külföldi kiadványok közül főleg a régészeti témájú év
könyvek és a néprajzzal foglalkozónk a leghasználato
sabbak. A magyar cseredokumentumok közül a legkere
settebbek a megyei múzeumok évkönyvei, a budapesti
múzeumok évkönyvei, országos múzeumok katalógusai,
levéltári kiadványok.
9-11. kérdés: A cserepartneri kapcsolatok bővítésére
milyen ötletei, javaslatai vannak?
Teljes volt az egyetértés abban, hogy' a csere hasznos,
fontos és szükséges. Ennek alapfeltétele, hogy legyenek
saját kiadványok. Megfogalmazódott az a gondolat is,
hogy' a csere során jobban figyelembe kellene venni a
cserepartnerek igényeit. Fölösleges a senki által nem
olvasott cserekiadványok tárolása. Színvonalas minő
ségben, rendszeresen megjelenő kiadványokra van
szükség. Nagyon fontos a sorozatok mindenkori meg

N övekedett 7 ,1%

A korábbi évek cserepartneri
számának alakulása
Demonstration of the quantity of
partners on exchange in the
earlier years

scientific w o rk o f this small
country. The purpose and the
meaning o f exchange relati
ons is the strengthening and
the broadening o f professio
nal relations through them.

Irodalom

küldése. Jogos igényként fogalmazódott meg a gyűjtő
körnek megfelelő hazai kiadványok hiánytalan beszerzé

É ri István: Vidéki múzeuma

se is. Segíthetik a kapcsolatépítést a muzeológusok,
könyvtárosok személyes kapcsolatai is. Készíthetők sa
ját dokumentumokat bemutató prospektusok. Jó ötlet
egy' olyan címlista összeállítása, ahol feltüntethetőek
azok a kiadványok, melyek árusításra, forgalomba nem
kerülnek. Javaslat történt a Múzeumi Hírlevél bevonásá
ra a cserekapcsolatok bővítéséhez. Könnyíthetné az
anyagi nehézségeket az az európai gyakorlat, hogy 50%os kedvezményt nyújtana az állam a saját kultúra ter

M úzeum i

jesztésére, mint ahogyan azt a német vagy' osztrák cse
repartnereknél tapasztalhatjuk.
10. kérdés: A cserepartneri kapcsolatok nyilvántartásá
nak módja a könyvtárban
A legjellemzőbb nyilvántartási mód a kartonrendszeren
történő regisztrálás, 53,3%-a a résztvevőknek ezt a mó
dot alkalmazza. Második helyre a számítógéppel történő
nyilvántartás került 16,6%-kal. A résztvevők 10%-a lel
tárkönyvben jelöli a cserét a beszerzés rovatban.

ink cserekapcsolatairól. In.:
Közlem ények

1966/3-4. sz. 109-137.
Németh Endre: A múzeumi
könyvtárak együttműködésé
nek módjai. In.: Múzeumi Hír
adó 1956/1. sz. 21-23.
H araszthy Gyula: A múzeumi
könyvtárak helyzete és prob
lémái. In.: K önyvtári Figyelő
1967/6. sz. 434-453.
Kaposvári Györgyi: Kiadvá
nyaink a világ könyvtáraiban.
In.: Múzeumi levelek 1982.
39-40. sz. 161-164.
Németh Endre Tíz éves a Ré
gészeti Könyvtár. In.: Folia
A rcha cologica

XV

(1963)

215-223.

Az állomány csere útján történő
gyarapodásának
százalékos
megoszlása
Percental distribution of the
acquisition of the book collec
tion by exchange
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N em zetközi kapcsolatok

Nemzetközi Múzeumi Világnap
1996 május 18.

Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet

International Museum Day
May 18. 1996 Budapest

33 hungarian museums were
presented to the visitors in the
garden of the Hungarian Natio
nal Museum, in Budapest, this
day.
The Minister of Culture and
Education. Mr. Bálint Magyar
opened the meeting.
On this occasion Dr. Erzsébet
Szcntpétcri Kóczián the presidentess of the Hungarian Nati
onal Comittce o f ICOM com
memorated the 50. anniver
sary of existence of ICOM.

Május 18-án ünnepelte a múzeumi világ az ICOM által
1977-ben kezdeményezett emléknapot, amely ebben az
évben egybeesett a nemzetközi szervezet megalakulá
sának 50. évfordulójával. Már az elmúlt években szerve
zettebbé és nemzetközileg egységesebbé vált a világnap
programsorozata, amelyhez minden alkalommal frap
páns jelmondatot találtak a párizsi központban. Csak az
1994-es jelmondatot visszaidézve: „A díszletek mögött
a múzeumokban“ emlékeztetünk a múzeumlátogató kö
zönség felé fordulás újszerű megközelítésére. Ennek je
gyében adták meg az idei jelszót is: „A jövőnek gyűj
tünk“, azaz amit ma gyűjtünk, abból lesznek a holnap
műtárgyai. Két évvel ezelőtt a világnap alkalmából a lá
togatók a múzeumok előttük elzárt részelnek felfedezé
sére kaptak lehetőséget, 1996-ban a múzeum alapvető gyűjtő - tevékenységét mutathatta be. Az ICOM szakmai
instrukcióiban azt javasolta, hogy a múzeumok ezen az
egy napon hívják fel a figyelmet arra, hogy a kulturális
örökség megőrzésében milyen kötelezettségek hárulnak
rájuk és m it tesznek ennek érdekében. Használják fel ar
ra is ezt a napot, hogy a közönség megismerhesse:
hogyan tudna a múzeumi gyűjtőmunkába bekapcsolódni.
Az ICOM megalakulásának 50. évfordulójára való meg
emlékezés idehaza méltóbban nem is szerveződhetett
volna meg: a Magyar Nemzeti Múzeum kezdeményezé
sére május 18-án a hazai gyűjtemények a „MÚZEUMOK
MAJÁLISA '96“-ban vehettek részt a múzeumkertben. A

rendezvény fővédnökeként megnyerték dr. Magyar Bá
lint művelődési és közoktatási minisztert.
33 múzeum mutatkozhatott be, az egyéb produkciók kö
zött szerepelt „képzelt múzeum“ - látványtervekkel, karikatúristák „fonák múzeuma", írók, költők, folyóiratok
sátrai, különböző gyerekfoglalkozások, ének-, zene- és
táncegyüttesek bemutatói, és az ilyenkor szokásos iparművészeti és kézműves vásár.
Az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága az egyik sátorban
kiadványokkal, az ICOM történetét összefoglaló ismer
tetőkkel szerepelt. Továbbá körözött egy kérdőívet mindössze egy kérdéssel: „M it helyezne el Ön a jövő
század múzeumában ?“
Az első választ Magyar Bálint miniszter úr adta: munka
helye tárgyai közül az új (leendő) múzeumi törvényt he
lyezné el műtárgyként.
JuyV 4¥

Uí

ír
M it helyezne el Ön
a jövő század
múzeumában?
otthoni tárgyai közül:
munkahelye tárgyai közül:
az utcáról:

Magyar Bálint, művelődési és közoktatási m iniszter megnyitó beszédét tartja - Jól őrzött bélyegek Matskási István főigazgató és medvéje - M inister of Culture and Education, Mr. Bálint Magyar
makes the opening speech - Well guarded stam ps - General director, Mr. István Matskási and his bear

A válaszadók között 10 db állandó múzeumi belépőt sorsolunk k i!
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Az ICOM története: 1 9 4 6-1 9 9 6

Az első közgyűlést Chauncey J. Mamiin, az
ICOM alapítója és elnöke hívta össze 1946ban. A 29 tagállam 180 képviselőjéből öt cso
port alakult: művészetek, régészet, történe
lem; - néprajz és népművészet; - műszaki tu
dományok, technológia; - term észettudo
mány; - gyermek-múzeumok
A tagok négy kategóriáját különböztették meg:
- aktív tagok: számuk országonként 15 tőben
volt megállapítva. Ők alkották a Nemzeti Bi
zottságokat amelyek kooptálással újultak
meg.
- társult tagok: létszámuk nem korlátozott: le
hetnek egyének vagy intézmények képviselői,
szavazati jog nélkül
- adományozók: létszámuk nem korlátozott;
lehetnek magánszemélyek vagy intézmények
- tiszteletbeli tagok: a Végrehajtó Bizottság
választja őket azok közül, akik különleges
szolgálatokat tesznek a múzeumoknak.
Az első húsz év során az ICOM a létszám nö
velése érdekében erőteljesen szorgalmazta a
tagtoborzást és a különböző bizottságok ala
kulását Pl. 1962 és 1965 között a Nemzeti Bi
zottságok száma 57-ről 66-ra emelkedett: Af
rikában 9 új bizottság alakult.
Kritikus helyzet az 1970-es években és a sza
bályzati reform
Az 1970-es években az ICOM komoly válságon
esett át, amely már létét fenyegette. A műkö
dési költségeket az UNESCO és a szervezet
tagsága biztosította, de a befizetett összegek
nem követték az inflációt. A feladatok 1962től kezdődően megnégyszereződtek és ez túl
ságosan nagy terhet jelentett a Titkárságnak
és a Dokumentációs Központnak, amelyek ki
csi és rosszul fizetett személyzettel dolgoztak.

Az 1970-es évekre a szervezet hagyományos
tevékenységei komoly veszélybe kerültek.
Kampány indult az ICOM szervezeti reformja
érdekében, melynek eredményeként a Nemze
ti Bizottságok többé nem korlátozhatták
tagjaik számát az addigi 15 főre. Az 1971-es
grenoblei közgyűlésen a résztvevők egy cso
portja reformtervet terjesztett elő: egyenlő
státuszt biztosítva az egyéni tagok számára,
elősegítve a szakmai együttműködést nemzeti
és nemzetközi szinten. Az ICOM volt az első,
nem kormányok által támogatott nemzetközi
szervezet, amelynek sikerült felismernie, hogy
a régi működési rendszer akadályozza tevé
kenységét és képes volt a szervezeti reformra.
Az új szabályzat a X. Közgyűlésen került elfo
gadásra 1974-ben, Koppenhágában. Meg
szüntették az aktív és társult tag kategóriát és
létrehoztak két újat: az egyéni tagokét és az
intézmény-tagokét. Ennek révén a múzeumi
szakmából bárki bekerülhetett az ICOM tagjai
közé. Nem maradt semmilyen korlátozás a ta
gok számát tekintve és nem volt semmiféle
más diszkrimináció. Minden egyéni tag szava
zati jogú és elfoglalhat bármilyen funkciót az
ICOM-on belül. Az intézményi tagok vállalhat
tak egy vágj' több múzeumi bizottsági funkciót.
Az új szabályok az ICOM taglétszámát jótéko
nyan befolyásolták. 1976-1977 folyamán a
taglétszám 680 fővel emelkedett. 1977-ben
109 országban 5600 tagot számlált a szerve
zet. Javult az ICOM gazdasági helyzete, költ
ségeiket fedezni tudták anélkül, hogy rendkí
vüli támogatást kellett volna igénybe venniük.
Az ICOM normális működésének akadályai
megszűntek, sőt a rendszeres alapítványi for
rásoknak köszönhetően a szervezet hatásköre

jelentősen bővült. A múzeumok fejlődése, az
irántuk tanúsított érdeklődés élénkülése meg
annyi tényező, amely mind hozzájárult a szer
vezet erősödéséhez. Az ICOM egyre több
ország múzeumi életében jelent meg. Célul
tűzték ki, hogy valamennyi kontinens, különös
tekintettel a fejlődő országokra, vegyen részt
a fejlődési folyamatban.
Az „aktív tag“-tói a ,fize tő la g “-ig
1983 után fontos szemponttá vált a tagdíjfize
tési kötelezettség teljesítése. Statisztikailag
csökkent ugyan az egyéni tagok tagságon be
lüli aránya, de javult az ICOM költségvetési
helyzete. Az egyéni tagok számának csökkené
sét ellensúlyozta az intézményi tagok számá
nak emelkedése. (1983-ban a tagok 92%-a
egyéni tag volt.) Az ICOM elhatározta, hogy
személyesebbé teszi a kapcsolatokat, csak
céllal szervez bármilyen eseményt és gyors
szolgáltatást nyújt.
A szervezet állandóan fejlődik
Az ICOM jelenleg 135 országból 12 000 tagot
számlál. Közgyűléseit háromévenkénti rend
szerességgel tartja, súlyt helyezve arra, hogy
mindig más kontinens adjon otthont e találko
zóknak, ezzel is mobilizálva a tagságot és nö
velve azt az erőfeszítést, amely az új tagok to
borzására irányul.
A tagság földrajzi elhelyezkedése:
Afrika
3,44% 28 nemzeti bizottság
Ázsia-Óceánia 7,53% 20 nemzeti bizottság
Latin Amerika 5,00% 18 nemzeti bizottság
Észak Amerika 9,73% 2 nemzeti bizottság
Európa
74,30% 40 nemzeti bizottság
Az „ICOM News" anyagából összeállította
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet
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Válogatás a restitú ció
kü lfö ld i irodalm ából
Európa elrablása
Az európai kincsek sorsa a Harmadik Birodalomban és a második világháború

Éri Gyöngyi
SZERKESZTŐI MEGJEGYZÉS

A restitúció - m int szakkifeje
zés - számunkra mostanában
csupán egyetlen „ügyet" jelöl: a
háborús evekben jogtalanul el
tulajdonított műkincsek viszszaadásának ügyét.
Mintha a politikusok és a mű
vészettörténész-muzeológusok
- egymással egyetértésben kisajátították volna ezt a szót.
Nyilatkozataik. írásaik mind
ekörül forognak.
Eközben - tisztelet a kivétel
nek - kevesen tudják miről is
van szó? Mi történt és mi tör
ténik a világban ez ügyben? Mi
ről tudunk és

m irő l nem?

Mennyire „világméretű" a restitúció ügye és mekkora a kis
magyar glóbusz érdekeltsége?
Úgy gondoltuk, helyénvaló, ha
olvasóinkat igyekszünk megis
mertetni legalább a legfonto
sabb - idevágó - külföldi szakirodalommal. Ezek túlnyomórésze az elm últ öt-hat év ter
mése. Idehaza igazán kevesek
juthattak hozzájuk. Gyűjtésünk
bizonyára hiányos - mint aho
gyan tájékozottságunk is az.
De talán mégiscsak kielégíthet
jük szakmánk és a szélesebb
kör kíváncsiságát valamennyi
re - a folytatás reményével.
A nyugati országokban sorrarendre megjelentetett „hiány
listák” talán ráébresztik az ille
tékeseket. hogy mennyire égető
a mi hiánylistánk hiánya!
(A legkülönbözőbb helyekről,
tulajdonosoktól „begyűjtött" il
letve feldolgozásra kölcsönkért
kiadványok egyikébe beragasz-

Európa nagy múzeumaiban járva, a
felfedezés, az újrafelfedezés örömét él
vezve, nem gondolkozunk el a művek
sorsán. Kinek jutna eszébe fél évszázad
távlatából a Louvre-ban, a Rijks Múze
umban vágy a Capo di Monte-ban azon
tűnődni: vajon hogyan vészelték ál a
háborút az egyetemes emberiség örök
ségének kiemelkedő darabjai?
A restitúcióről egyre sűrűbben megje
lenő írások előbb-utóbb a kérdés ilye
tén megfogalmazásához is elvezetnek.
Elsősorban a saját kulturális öröksé
günk sorsáról kellene tudnunk: meg
történt-e a háborús károk felmérése?
Publikálták-e valamikor? A SzU-ba
hurcolt „zsákmányon“ kívül hol, merre
tűntek még el a magvar múzeumokból
származó becses darabok? A 60-as
években egy ausztriai tóban a Szépművészeti Múzeumból származó képe
ket talállak. Vajon minden elveszett
kép megkerült, vagy csak egy része?
1001-ben az Artnews Magazine nem
zetközi konferenciát szervezett. A kon
ferencia első napjához időzítve jeleni
meg a lap áprilisi száma. Címlapszlorija az azóta már könyvalakban is több
nyelven publikált Kozlov és Akinsha
cikke a SzU-ban hadizsákmányként
őrzött európai műtárgyak titkainak le
leplezése volt. A közel 150 résztvevő amerikaiak és nyugat-európaiak ve
gyesen, - izgatottan tárgyalták a lehe
tőségeket és következményeket. Mint
egyetlen, Európának e részéről érke
zettet rögtön faggatni kezdtek: lörtént-e hasonló rablás Magyarorszá
gon? Tudatlanságomat tájékozatlan
sággal próbáltam takargatni, azt hi
szem kevés sikerrel. Hazajőve némi in
formációt próbáltam szerezni, leg
alább a magam megnyugtatására.
Erőlködésem nem járt sikerrel. Azóta
már sokmindent tudunk: van vegyes

bizottság, megalakult a kutatócso
port, több orosz múzeum kiállítást
szervezett magyar gyűjteményekből
származó képekből stb. stb. Sajnos,
összefoglalások, katalógusok máig
sem készültek, vagy ha igen, akkor
nem publikusak.
Ha hozzáférhető lett volna a magyar
műtárgyak, múzeumok, magángyűjte
mények sorsáról összeállított magyar
feldolgozás, feltételezem, Magyaror
szág is helyett kapott volna lynn H.
Nicholas 1995-ben a new yorki
Random House kiadónál megjelent kö
tetében. A Washington Post kritikusa
szerint „ez a tudományos mű felér egy
lebilincselő kalandregénnyel.“ S ezt a
könyvkritikusok testületé is díjjal is
merte el. Az amerikai születésű Iynn
H. Nicholas Európában tanult, majd
hosszabb időt töltött - férje munkája
révén - Belgiumban. Ott kezdte gyűjte
ni az adatokat könyvéhez. Az amerikai
szerzőtől szokatlanul bőséges iroda
lomjegyzék és jegyzetanyag mutatja,
hogy a szeraő elsősorban publikációk
ra, levéltári dokumentumokra és inter
júkra támaszkodott.
A kötet bevezetője a kultúrában és a
művészetben végbement „hatalomát
vételről“ szól: hogyan lesz semmivé az
első világháború utáni nagyszerű kul
turális fejlődés Németországban, ho
gyan lesz kiszolgáltatottja művész és
tudós a hitleri ideológiának. Albert
Speer, - Hitler No. 1. építésze - aki
gondoskodott a vezetők házainak be
rendezéséről, Göbbels házának beren
dezése után ezt írja: „Kölcsönöztem
néhány Nolde vízfestményt a berlini
Nemzeti Galéria igazgatójától. Göbbels
és felesége el voltak ragadtatva a ké
pektől, egészen Hitler látogatásáig. Ő
jött, körülnézett és legmélyebb elége
detlenségét fejezte ki. A miniszter ezek

után közölte velem: a képeknek azon
nal el kell tűnniük innen, ezek egysze
rűen lehetetlenek.“
Művészeket, tudósokat elhallgattattak,
szinte valamennyi múzeum igazgatóját
leváltották ebben az időben, főleg a
zsidókat. 1938 után sor került az „elfa
jult", degenerált művészet művelőire.
A feketelistára tett művészek között
találhatók: Barlach. Kokoschka, Franz
Marek, Kirchner, Pechstein stb. Nem
csak tiltották műveik árusítását, ha
nem a művészet művelésétől is eltil
tották őket. Nem vásárolhattak festé
ket, vásznat. A Gestapo szúrópróba
szerű ellenőrzéseket tartott és a ter
pentinszag vagy a nedves ecset ele
gendő ok volt az azonnali letartózta
táshoz.
A „felsőbbrendű művészet“ bemutatá
sára felépült Münchenben Hitler utasí
tására a Művészetek Temploma - a
Haus der Kunst - és megkezdődött a
múzeumi szelekció, amelynek 1940-től
sok európai mestermű áldozatul esett.
Elsőként Göring, aki maga minden
gyűjtő volt, ismerte fel: a selejtezett
művekből hasznot lehet húzni. így jött
létre a Degenerált Művészet Hasznosí
tási Bizottsága Alfred Rosenberg veze
tésével, Adolf Ziegler a festő és
Heinrich Hoffman, Hitler fotósa rész
vételével. Német és svájci, majd ame
rikai műkereskedők segítségével az
elkobzott és selejtezett művekből ár
verést rendeztek Luzernban. A sikeres
eladások ellenére rengeteg anyag ma
radt raktáron. Hoffman, a fényképész,
aki maradéktalanul teljesíteni akarta
Hitler utasításait, cinikusan javasolta:
„legyen a raktár propaganda eszköz,
az 'ellenséges művészet' megsemmi
sítésének eszköze, gyújtsuk fel és
mondjunk halotti beszédet.“ A tervet
ismerő műkereskedők, amit lehetett
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kimentettek a raktárból, de még így is
több mint 5.000 festmény, szobor, rajz
lett a tűz, illetve a tűzoltók martaléka.
Mindezek csak előrejelzések voltak az
elkövetkező hat év eseményeihez,
Hitler, aki magát művészeti szakértő
nek tartotta, a másodrendű német ro
mantikusokat preferálta. Ettől függet
lenül szüksége volt mankóra, s e tekin
tetben fotósára bízta magát. Hoffman
éppen úgy nem értett a művészethez
mint főnöke, viszont kitüntetett hely
zetében jól megszedte magát a mün
cheni Haus der Kunst levelezőlapjai és
a náci-párti események fotózásának
monopóliumából. Hoffman először ko
rábbi szeretőjét foglalkoztatta szakér
tőként, akinek szőnyegjavító üzlete
volt Berlinben és ugyanott másodosz
tályú képeket is árult, őt követte Kari
Haberstock, aki a múzeumok selejte
zésében és a képek eladásában tüntet
te ki magát. Hitler nagy szaktudású
szakértője végül is dr. Hans Posse lett,
aki hosszú éveken keresztül a Drezdai
Képtárat igazgatta és akit „helytelen
vásárlások" és a náci pártba való belé
pés megtagadása miatt ejtettek. Reaktiválását többszörösen meghálálta,
bár politikamentességét állandóan
hangoztatta. Ő alapozta meg a Linzbe
tervezett Führer Múzeumot és ő ké
szítette elő az európai múzeumok ki
fosztását célzó listát. Segítségével a
„begyűjtők" helyre és címre mentek
Ausztriától a Szovjetunióig. A náci Né
metországban azonban nemcsak a fő
nök hódolt a gyűjtőszenvedélynek. A
sorrend a következő volt: Hitler után
először Rosenberg, a főideológus válo
gatott. Őt követte Göring a Hofer há
zaspár segítségével. A férj a gyűjte
mény kurátora, neje - korábban a new
yorki Duveen alkalmazottja - a restau
rátora volt. Majd Göbbels következett.
A felső vezetésen kívül a konfiskálásban harcolt egymással a Wehrmacht
és az SS. Fellépésük és szerepük min
den országban, az adott történelmi
szituációnak megfelelően másként je
lentkezett. Az alapkérdésben azonban
megegyeztek: az elfoglalt országok
ban az első pillanatban „védelem“ alá
kellett helyezni a zsidók és szabadkő
művesek vagyonát. így történt ez
Ausztriában is. Már a bevonulás nap
ján lefoglalták a Haas. a Kornfeld,
Trosch, Bondy, ismert családok, nagy'
gyűjteményeit. Külön történet Rotschild báróé. A német bevonulás a re
pülőtéren élte, ahonnan vissza kellett
térnie bécsi otthonába. Rövid idő múl

va megjelent a Gestapo letartóztatá
sára. A katona akit kiküldtek, vissza
tért a parancsnokságra és jelentette:
a báró éppen ebédel, későbbi időpon
tot kér a letartóztatásra. Természete
sen nem kapta meg. Kb. egy évbe telt,
amíg a Rotschild gyűjteményt „legáli
san“ birtokukba vehették a németek, s
csak ekkor engedték szabadon a bárót.
Az európai országok 1936-tól foglal
koztak műkincseik megmentésének
tervével egy eljövendő háború esetén.
Még élénken élt legtöbbjük emlékeze
tében az I. világháború és szerették
volna elkerülni az értékek pusztulását.
Jelzés értékűnek számított a spanyol
polgárháború is. A Prado gyűjtemé
nyeit Madrid ostroma előtt alig né
hány órával sikerült teherautókra rak
va kimenteni. Valencia majd Figueras
adtak menedéket a világhírű képtár
anyagának. Amikor kiderült, hogy
Franco e városok bombázására ké
szül, tárgyalások kezdődtek a kor
mány és a köztársaságiak között.
Franco megígérte, hogy szabad elvo
nulást enged a Pradónak, azaz hozzá
járul, hogy Franciaországon keresztül
Svájcban helyezzék el az értékeket.
Lengyelországban, Varsóban, Krakkó
ban, Katowicében új kiállítások meg
nyitására készültek, de a munkát fél
behagyva a mentéssel kellett foglal
kozni. A lengyelekre különleges el
bánás várt, mert a lengyel kultúrát
gyökerestül óhajtották a németek el
pusztítani, nem kímélve templomot,
múzeumot, magánházat.
Ilyen körülmények közölt óriási tett
nek számított a Jagello-szőnyegek, az
Arrasok megmentése: a Wawelből de
reglyén szállították a szőnyegeket a
Visztulán. Lublin közelében légitáma
dás érte a szállítmányt, ezért átrakod
tak teherkocsikra és így utazták át Ro
mániát. Majd Olaszországon keresztül
jutottak el Franciaországba. Közben a
szőnyegek számára „menedékjogot“
kértek a pápától, aki elzárkózott,
mondván, nem akar politikai konflik
tusba bonyolódni. A franciák viszont
segítettek. A lengyel kapituláció után a
gyűjtemény átkerült Angliába és onnan
a Báthory gőzössel jutott ki Kanadába.
A lengyel konfiskálások vezetője
Kajetan Mühlmann lett, az Elfoglalt
Területek Műtárgyainak védelmére
létrehozott bizottság speciális megbí
zatású biztosa. Munkája rendkívül ké
nyes volt, hiszen több urat szolgált.
Először is Posse kívánságait teljesí
tette a Führer számára, de gondos

kodni kellett Göring igényeinek kielé
gítéséről is, A legtöbb vitát a Czartorisky Képtár három képe váltotta ki:
Raffaello Férfi portréja, Leonardo Hermelines nője és Rembrandt Irgalmas
szamaritánusa. A két utóbbit a háború
végén Frank Gauleiter irodájában talál
ták meg. A Raffaello örökre elveszett.
Mühlmann tevékenységének újabb
színhelye Hollandia lett. Őt megelőzte
Rosenberg „hadserege“, az „Einsatz
stab Reichleiter Rosenberg“ (ERR) a
könyvtárak és a levéltárak vizsgálatá
ra érkeztek. A Németország számára
fontos anyagok kiválogatására Mühlmann felderítette a hollandok mű
tárgyraktárait, majd - már 1941-ben
félve az angol inváziótól, - ők maguk
is létesítettek titkos raktárakat Hol
landiában. Erre szükségük is volt,
mert az elkobzott értékekkel Mühl
mann hivatala kereskedett. A mű
tárgyrablás terén a legjobb falatnak
számított Franciaország. A kettésza
kított országban több német bizottság
is igyekezett vezető szerepre szert
tenni és minél több előnyt, pénzt ki
csikarni a rablásból és az eladásból.
Hitler a fegyverszünet aláírása utáni
napon Párizsban termett Speer és
Arno Broker szobrászművész társasá
gában. Ez volt az első és utolsó pári
zsi látogatása. Ennek nyomán Keitel
tábornok már másnap elrendelte min
den „német emlék“ összegyűjtését és
elszállítását.
Ugyanakkor a Wehrmacht báró Franz
Wolff-Metternich
parancsnoksága
alatt felállította a Kunstschutz-ot, a
műemlékek és műtárgyak védelmére.
Metternich kiváló művészettörténész
volt, korábban Északrajna-Wesztfália
területi kurátora. A katonai rend elle
nére megmaradt civilnek. Felelősség
gel csak a berlini parancsnokságnak
tartozott. Munkáját az 1907-es hágai
egyezménynek megfelelve igyekezett
végezni, mit sem tudott a német ere
detű tárgyak összegyűjtéséről. Mit is
takart a „német eredetű tárgyak“
meghatározás? 1500-tól kezdve mind
azon műtárgyakat és értékeket, ame
lyek bármilyen formában elkerültek
Németországból. A 300 oldalas listát
csupán bevezetőnek tekintették a vég
leges követelések összeállításáig.
Fantasztikus lista volt: Dürer Önarc
képe éppúgy mint Posse linzi múzeu
mából hiányzó Rembrandtok, az elzá
szi arisztokratáktól a francia forrada
lom alatt elkobzott vagyontól kezdve
az 1919 után eladott tárgyakig min-

Nicholas, Lynn H.: The Rape of
Europa. The Fate of Europe's
Treasures in the Third Reich and the
Second World War. Vintage Books,
a division of Random House, New
York, 1995. 498 p. ill. ISBN 0-67940069-9 (Európa elrablása. Európai
kincsek sorsa a Harmadik Biroda
lomban és a 2. világháború)
tott - facsimilében alább közölt
- cédula tanulsága szerint má
soknak is ez volt a véleményük.
A baj csak az, hogy mind a

Konstantin Aklnscha. Grigori Koslow, ClemensToussaint

O peration Beutekunst
OieVerlagerungdeutscher Kulturgüter in dieSowjetunionnach 1945
Zusammengestellt nach bisher unveröffentlichten
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„m egszólított" főosztályveze
tő. mind a javaslatot tevő he
lyettes á lla m titká r négy nap
múlva megvált minisztériumá
tól. Hogyan vélekednek a „fo
lyamatos ha táridő ről“ a he
lyükbe lépettek?)
Végezetül: egy harminc éve
magyarul is napvilágot látott
NDK-beli kiadványra, és egy
szerény kivitelű. 1994-cs kiállí
tási katalógusra hívom fel a fi
gyelmet. A számtalan újság
cikk. néhány folyóiratban nap
világot lá to tt írásmű mellé csu
páncsak ezeket sorakoztathat
juk fel, m int a rcstitúció ma
gyar nyelvű irodalmát?
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Ruth és Max Seydewitz: Hölgy
hermelinnel

-

Remekművek

tragédiája. Corvina, Budapest 1965,
179 p. ill. (Die Dame mit dem
Hermelin. Der grösste Kunstraub
aller Zeiten. Henschelverlag, Berlin
19631

Széthullott műgyűjtemények - Ma
gyarország kulturális öröksége szisz
te m a tiku s

sa

pusztításának bemutatá

v é le tle n ü l

fennmaradt archív

fényképek alapján. Keszthely, Heli
kon Kastélymúzeum, 1994. A kiállí
tás katalógusát írta Mravik László.
70 p. ill.

den szerepelt benne. E nagy munka
végrehajtója dr. Kümmel a berlini
Nemzeti Galéria igazgatója volt. Ter
mészetesen Metternich ellen dolgo
zott. Belépett a programba az ERR is.
hogy teljes legyen a káosz.
A francia műkincsek a háborús készü
lődés idején vidéki raktárakba kerül
tek, jó része Ghambord-ba. Ezekhez is
hozzá akartak férni a németek, jólle
het semmi közük sem volt a tárgyak
nak Németországhoz. A „védelem alá
vont" műtárgyakat a Jeu de Pollimé
ban gyűjtötték össze, ahol egy Mine
Vailland nevű muzeológus is dolgo
zott, aki mindvégig kapcsolatban volt
az ellenállási mozgalommal. Ez meg
könnyítette a tárgyak nyomon követé
sét és további sorsuk alakulását.
Külön fejezet foglalkozik a szovjetuni
óbeli eseményekkel. A németek célja a
nagy orosz gyűjtemények megszerzé
se volt. de ezekhez már nem jutottak
el. Érdekes módon a kievi, minszki
stb. múzeumokról nem volt listájuk.
Possét és Göringet lefoglalta Franciaország és Hollandia, ezért kénytelenek
voltak a már napi gyakorlatnak számí
tó zsidó és szabadkőműves vagyonon
kívül „minden kulturális értéket, ami a
kutatáshoz fontos vagy ellentétes a
nemzeti szocialista értékekkel“ elra
bolni. Drámai küzdelem vette kezde
tét Leningrádban a háború második
napján. Az Ermitázs munkatársainak
2.5 millió tárgyat kellett néhány nap
alatt becsomagolni és evakuálni. A fe
lét Szibériába menekítették, a többi
Leningrádban maradt. Végig a város
ostroma alatt a pinceraktárakban,
műtárgyak közölt éltek és dolgoztak a
múzeum ottmaradt munkatársai. Ki
állításokat, felolvasó esteket rendez
tek, a kultúra éltető erejét használták
fel a pusztítással szemben.
A német telepesek lakta Krím félsziget
visszatért a „Reich"-be értékeivel együtt. Megjelent az 1935-ben alakult
„Ahnenerbe" (Ősök Öröksége), az SS
régészeti különítménye a kiéli Jankuhn professzor vezetésével, bog}'
Déloroszországban a gót császárság
emlékei után kutasson.
Amit nem sikerült elvinni azt feléget
ték, összetörték, szétlőtték. Marcus
Hindus a New York Herald Tribune ri
portere írta: „Peterhof eltűnt, Mégcsak nem is olyan szellemváros mint
Kiev, Harkov, Poltava, Orel vagy
Kurszk."
A Szovjetunióban 1942-ben állami bi
zottság alakult a károk felmérésére.

Csak a kijevi lista 4 sűrűn gépelt oldal
volt. Amerikai körökben megjegyez
ték: „az oroszok nem írnak értéket a
veszteségekhez, ellenben közölték:
nincs messze a nap amikor a némete
ket kényszerítjük majd az értékek
visszaadására és a hitleri vandaliz
mus okozta károk megfizetésére."
Nem lenne teljes Lynn II. Nicholas
munkája, mint ez a könyvismertetés
sem, ha nem említenénk a szövetsé
gesek erőfeszítéseit, részben saját
műalkotásaik védelmére, másrészt az
európai értékek, műemlékek, művek
és múzeumok megmentésére. Az
amerikaiaknak nem voltak háborús
tapasztalataik. Már a háború első
napjaiban a vezető kulturális intéz
mények direktoraiból bizottságot ala
kítottak az amerikai kulturális javak
védelmének kidolgozására. Figyelembevéve az európai tapasztalato
kat, bombabiztos helyre akarták me
nekíteni a legfontosabb tárgyakat. A
Mellon alapítvány megkezdte az elő
készületeket az észak-karolinai Biltmore-ban az 1941-ben megnyílt wa
shingtoni National Gallery elhelyezé
sére. A Metropolitan Múzeum Phila
delphia közelében talált megfelelő
raktárt.
Londonban a Blitzkrieg és a bombá
zás pánikot és félelmet keltett, Töb
ben javasolták a múzeumok bezárá
sát, A múzeumigazgatók többsége
azonban ragaszkodott az intézmények
nyitvatartásához.
Nagyon sok közreműködője volt az
európai mentési munkának az Egye
sült Államokban. Feltétlenül meg kell
említenünk George Stout nevét. A
Fogg Múzeum igazgatója, csomagolási
és evakuációs szakemberként nem
csak a hazai, hanem az európai érté
kek mentésére is gondolt. Ugyanúgy,
mint a Harvard egyetemi csoport,
amely Párizs eleste után Amerikai Vé
delmi Harvard Csoport néven alakult
meg, kinyilvánítva készségét, részvé
telét a műértékek mentésében. Ilyen
és hasonló csoportok alakultak más
egyetemi városban is.
A Harvard Csoport egyik nagy tette
volt az olaszországi műemléki térkép
elkészítése. Sajnos az amerikai bürok
rácia sem különb az egyéb nagy or
szágokénál. A térkép valahol Algériá
ban elveszett. Ezért az Olaszország
ban partraszálló csapatok nem hasz
nálhatták. így is volt éppen elég dol
guk, hiszen a németek utolsó ments
váruknak tekintették Olaszországot és

igyekeztek kihasználni az ottani zava
ros helyzetet az utolsó nagy műkincs
rablásra. A könyv fejezeteiben egy
mást váltják az izgalmas és drámai le
írások, történetek, mindvégig fenntart
va az olvasó figyelmét. Ez alól nem ki
vétel az Európából összerabolt renge
teg festmény, szobor, bútor, szőnyeg,
ékszer megtalálásának és visszaszol
gáltatásának története. Bővelkedik az
izgalmas történeteken kívül a
visszaszolgáltatás során elkövetett
bűntettek ismertetésében is.
Magyarországra két helyen utal a
szerző: az amerikai hadseregben mű
ködő MFAA (Monuments Fine Art
Archives) próbált valamilyen rendet
teremteni a rablóit anyag dzsungelé
ben. Németországban gyűjtőközpon
tokat jelöltek ki s a titkos raktárakból
ezekbe szállították az európai orszá
gok kincseit. 1945 június 17-én az
egyik legnagyobb rejtekhelyről, AltAussee-ből nagy' szállítmány érkezett
a müncheni központba, benne a „Bu
dapest Múzeum anyagának krémje".
Más helyen érdekes, politikai vonatko
zású a történet: Az amerikaiak 1947ben vissza akarták juttatni a koroná
zási ékszereket, de Nagy Ferenc meg
akadályozta, mondván nem érett meg
a helyzet arra, hogy a koronázási ék
szerek magyar kézbe kerüljenek.
1972-ben Carter elnök határozata
nyomán indították végül is haza a ko
ronát. Eredetileg az elnök felesége vál
lalta a magyarországi ünnepélyes át
adást. A magyar kormány azonban tá
viratozott: „Tiszteljük a női egyenjogú
ságot, de szeretnénk, ha magas rangú
amerikai tisztségviselő és az amerikai
kongresszus küldöttsége adná vissza a
jelképeket Magyarországnak."

Eltűnt kincsek
A második világháború alatt
elveszett olasz műkincsek
leltára
Mihály Mária
Nemrégiben adta ki az olasz Külügy
minisztérium és a Kulturális és Kör
nyezeti Javak Minisztériuma közösen
a II. világháború idején eltűnt műtár
gyak katalógusát olasz és angol nyel
ven. Az olasz nyelvű kiadás címe
(Löpera da ritrovare) egyértelmű uta

KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAI SZEMLE

lás egy korábbi kiadványra, amely
1984-ben „L’opera ritrovata“ címmel
jelent meg. Ekkor rendezték meg
ugyanis Firenzében a Palazzo Vecchio
harmadik emeletén a németek által
elvitt, de azután visszaszerzett olasz
műtárgyak reprezentatív kiállítását. A
kiállítást és az ez alkalomból kiadott,
a 141 kiemelkedő jelentőségű műalko
tást részletesen ismertető albumot
Rodolfo Siviero emlékének szentelték.
Az olasz restituciós folyamat csaknem
négy évtizeden keresztül Rodolfo
Siviero nevéhez kötődött. Ő már az
olasz műkincsek veszélybe kerülésé
nek, elrablásának idején nyomon kö
vette az eseményeket. Az ellenálláson
belül megszervezte a műkincsek fel
kutatását, majd az olasz restituciós
hivatal miniszteri rangú vezetője lett,
Siviero 1971-ben és 1975-ben nem
zetközi konferenciát szervezett Firen
zében a kulturális javak illegális for
galmának megakadályozása témájá
ban. Felmerült egy restitucióval foglal
kozó nemzetközi hivatal felállítása is.
Ezzel a javaslattal az Európai Gazda
sági Közösség miniszteri csúcsérte
kezlete is egyetértett,
Rodolfo Siviero az 1984-ben rendezett
kiállítást és a katalógus kiadását már
nem érhette meg, néhány hónappal
előtte meghalt. De a kötetben megje
lent visszaemlékezéséből kiderült,
hogy miután hosszú évek munkája
után német részről befejeződött a
restitució, az olaszok elkészítették a
visszakapott, illetve még meg nem ta
lált művek jegyzékét. Négy kötetben
ismertették a visszaszerzett értéke
ket, egy kötet készült a még hiányzó
műalkotásokról. A németek szorgal
mazták a kötetek kiadását. Az 1972ben nyomdába adott kézirat már kor
rektúrázott kefelevonata azonban
miszteriózus módon eltűnt, a kiadás
elmaradt.
A restitució ügye Olaszországban,
melynek mindig voltak szép számmal
külső és belső akadályozói, Siviero
halálával háttérbe szorult, A még min
dig hiányzó több ezer műalkotás viszszaszerzésének ügye jószerével fele
désbe merült. Ezidőtájt Olaszország
egy másik kataklizmával kényszerült
szembenézni, a hatalmas méretűvé
dagadt műtárgylopások és az illegális
műkereskedelem problémájával.
Azt az ötödik kötetet, amely a meg
nem talált műveket tartalmazta, hoszszú évtizedek után vehetjük végre
most kézbe, természetesen átdolgo
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zott, javított változatban. A kötet
megjelenése valószínűleg nemcsak
azoknak a megváltozott körülmények
nek köszönhető, amelyek az utóbbi
években a restitució ügyét az egyes
országokban és nemzetközileg is elő
térbe helyezték, hanem szentély sze
rint Antonio Paolucci kulturális mi
niszternek is. Fiatal firenzei művé
szettörténészként ugyanis ő végezte
Siviero felkérésére e katalógus adata
inak felkutatását, összegyűjtését, Ő
irányította az 1984-es kiállítás restau
rálási munkálatait is.
A katalógus mostani kiadásának el
sődleges célja a közreadás. Átdolgo
zóinak, szakértőinek vállalniuk kellett
a hiányos adatok közlését, illetve az
esetleges tévedéseket, A kötet sze
rény külső megjelenése is ezt a köztes
és ideiglenes jelleget hangsúlyozza.
(Az olasz állam a köteteket nagy példányszámban, díjtalanul terjeszti.)
A katalógus négy részre tagolva mu
tatja be az eltűnt műveket. Az első
részben a múzeumokból, templomok
ból, közintézményekből és magángyűjteményekből elvitt, heterogén
műtárgyegyütteseket írják le. Kronolo
gikus csoportosításban, műfajonkénti
sorrendben. Külön-kiilön fejezetben
sorolják fel a firenzei Final}' gyűjte
ményből, a firenzei néprajzi múzeum
ból és a minturnói múzeumból eltűnt
értékeket, Ezek azonosítása - doku
mentumok hiányában - rendkívül ne
héz. A Finaly gyűjtemény eltűnt darab
jairól egyetlen fotó sem maradt fenn.
A kötet 1511 tételt tartalmaz.

A Koenigs
gyűjteményről
Előszó
Robert de Haas igazgató
A Holland Szépművészeti Hivatal
(Rijksdienst Beeidende Kunst), a Kul
turális Minisztérium támogatásával
publikálni kívánja ama munkálatainak
eredményeit, amelyek a Koenigs gyűj
temény régi mesterek rajzainak azon
ismertté vált részére vonatkoznak,
melyeket a II. világháború alatti német
megszállás idején eg}' holland magán
gyűjtő eladott dr. Hans Posse-nak, a
Staatliche Gemäldesammlung Dres

den (Drezdai Állami Képtár) igazgató
jának, Adolf Hitler képviselőjének.
1939-től az 1942. december 7-én be
következett haláláig Posse Hitler meg
bízásából látta el a Sonderauftrag
Linz feladatait: a megszállt országok
ban művészeti alkotások „gyűjtése“,
melynek célja a tervezett, de soha
meg nem valósított linzi Führer Múze
um feltöltése lett volna. Az 1943. ja
nuár 5-én kelt, úgynevezett „Közös
Deklaráció“ , valamint a száműzetés
ben működő holland kormány 1940ben és 1942-ben kiadott dekrétumai
szerint, továbbá a háború utáni tör
vénykezés alapján a Koenigs rajzok
nak a náciknak való eladása illegális,
törvénytelen volt.
Az 526 kiválasztott rajzot a Rotterdam-i Boymans Múzeumból Drezdába
szállították, ahol a Kupferstich-Kabinetben került elraktározásra. Ettől
fogva sorsuk megegyezik a drezdai
gyűjtemények itt található részének
sorsával. A II. világháború végén a
drezdai múzeumokat, beleértve a
Kupferstich-Kabinetet, valamint a kü
lönböző rejtekhelyeken, Drezda kör
nyékén tárolt gyűjteményeket kiürítet
ték, illetve elszállították. Ezek közül
néhány őrizetlen művészeti alkotást
elloptak, ugyanakkor azonban a meg
szálló szovjet csapatok több ezer da
rabot szállítottak el megőrzésre Kijevbe. Leningrádba és Moszkvába, me
lyek közül sokat 1958-ban hivatalosan
visszajuttattak Drezdába. A Koenigsgyűjteményhez tartozó azon 33 rajzot,
mely 1946-ban visszamaradt, a drez
dai Kupferstich-Kabinet-ben (32) és a
lipcsei Képtárban (1) tárolták, míg a
Német Demokratikus Köztársaság
kormánya 1987 januárjában hivatalo
san szolgáltatta vissza azokat Hollan
diának. A többi rajz, (azt a kettőt
leszámítva melyeket 1953-ban illetve
1988-ban szolgáltattak vissza), a mai
napig hiányzik.
Jelen katalógusunknak az a célkitűzé
se, hogy deklarálja Hollandia 48 éve
fennálló követelését, elhatározásunk,
hogy ezen követelésünknek érvényt
szerezzünk annak érdekében, hogy
visszanyerjük a még mindig hiányzó
491 rajzot. Két évvel ezelőtt, 1987
őszén a Drezdai Metszet-tár kiadott
egy, a miénkhez hasonló katalógust,
megközelítően ugyanezen célkitűzés
sel: a drezdai Kupferstich-Kabinet hi
ányzó képei címmel.
Ők is kutatnak a hiányzó rajzaik (mint
egy 1550) után, melyek szomorú tör-
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Centoqarant unó Capolavori trafugati
dai nazisti e recuperati dallo 007
delfarte italiana. L’opera ritrovata
omaggio a Rodolfo Siviero. Sotto
l'AIto Patronato del Presidente della
Republica. Firenze, Cantini Edizioni
d'Arte, 1984. 223 p. ill.
(A nácik
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mestermű, amelyeket az olaszok
007-es ügynöke visszaszerzett. „Az
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Rodolfo Sivieronak)

Treasures Untraced. An Inventory of
the Italian Art Treasures Lost during
the Second World War. Roma,
Istituto Poligrafico e zecca dello
stato, 1995. 340 p. ill. (Eltűnt
műkincsek A második világhábo
rúban elveszett olasz műkincsek
leltára)
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ténete oly sokban kapcsolódik a ml
rajzainkéhoz. Őszintén kívánjuk nekik
ugyanazt az eredményt, amit magunk
nak is kívánunk, nevezetesen, hogy
fellelhetjük és feltétel nélkül vissza

Elen, Albert J.: Missing Old Master
Drawings from the Franz Koenigs
Collection claimed by the State of
the Netherlands. Hague, SDU
Publishers The Netherlands Office
for Fine Arts, 1989. 280 p. ill. ISBN
90-12-06016-8 (A Hollandia által
visszakövetelt Franz Koenigs-féle
eltűnt régi mesterművek)

Dokumentation der durch Ausla
gerung im 2. Weltkrieg Vermißten
Kunstwerke der Kunsthalle Bremen.
Teil 1 des Austellunsprojektes Ge
rettete Bremer Kunstschätze.
Der Kunstverein in Bremen, 1991.
279 p. ill. (A 2. világháborúban a
brémai Kunsthalléból eltulajdonított
műkincsek dokumentációja. 1. rész.
A megmentett brémai műkincsek
kiállítási tervei)

kaphatjuk hiányzó művészeti alkotá
sainkat.
Külön említést érdemel John Rowland
szerepe Ambrosius Holbein rajzának
1988-ban Londonból való visszaszer
zésében, mivel ő volt az, aki először
felhívta figyelmünket a hiányzó képre,
amikor az 1987 őszén Londonban vá
ratlanul napvilágra került. Reményke
dünk benne, hogy az ő példáját követ
ni fogják mindazon személyek, akik
találkoznak a hiányzó rajzokkal, illet
ve akiknek tudomásuk van azok hollé
téről.
A hiányzó Koenigs-rajzok utáni kuta
tás egy sokkal nagyobb projekt része,
melynek célja a holland polgárok és
intézmények tulajdonát képező művé
szeti alkotások visszaszerzése, azoké,
melyeket a második világháború során
a megszálló német csapatok illegáli
san szereztek meg, illetve melyeket
ezt követően az országból elhurcoltak
és ezideig még nem származtattak
vissza.
1945-től 1988 május elsejéig a hol
land Pénzügyminisztérium volt felelős
az elrabolt vagyontárgyak és tulajdo
nok kezeléséért, azonosításáért és
visszaszerzéséért. A háborút követő
első tizenöt évben a legtöbb eset. be
leértve több ezernyi képzőművészeti
alkotás visszaszerzését, eredménnyel
zárult,
Az 1988. április 20-án kelt 238. sz. ki
rályi dekrétum a kulturális minisztéri
umot bízta meg az azideig megoldat
lan művészeti alkotások visszaszerzé
sének végrehajtásával. Ezen feladatot
látja el a Holland Szépművészeti Hiva
tal. mely valamennyi állami tulajdonú
művészeti alkotást kezeli. Közülük a
legtöbbet holland múzeumoknak, kor
mányintézményeknek és külföldön lé
vő nagykövetségeknek kölcsönözzük
ki. A jelen katalógus szerzője Albert J.
Elen-el egyetemben, a holland művé
szeti alkotások visszaszerzésére irá
nyuló projektnek felelős végrehajtója.
(A kötet előszavát Mihály Mária fordította)

A brémai Kunsthalléből a II. világháború
ban eltűnt műkincsek
- dokumentáció
A II. világháború alatt - a legtöbb né
met múzeumhoz hasonlóan - a légitá
madásoktól fenyegetett brémai Kunsthalléből is kitelepítették a legértéke
sebb festményeket, szobrokat, grafi
kákat és nyomatokat. A műkincseket
zömmel az 1943-as év második felé
ben szállították és helyezték el négy
különböző helyszínen, elsősorban kas
télyokban.
Három rejtekhelyről a műkincsek hi
ánytalanul és szinte sértetlenül kerül
tek vissza a Kunsthalléba. a szovjet
megszállási zónában fekvő karnzovvi
kastélyból (Brandenburg tartomány)
azonban nem.
A Königsmarck grófok karnzowi kas
télyába két szállítmányban (1943. má
jus 14-én ill. június 17-én) 50 fest
mény, 1715 rajz és kb. 3000 nyomat
érkezett. E magas számhoz képest
csak viszonylag kevés mű került viszsza Brémába a II. világháború után, és
ezek jelentős része is megrongált vagy
tönkrement állapotban. Visszakerülé
sük elsősorban Kurt Reutti szobrászművész személyes közbenjárásának
köszönhető, aki a berlini magisztrátu
son működő visszaszerzési bizottság
vezetőjeként, a Kunsthalléval szoros
együttműködésben elkészítette a gyűj
teményből hiányzó jelentős műalko
tások listáját, ezek aztán - részben
kalandos úton - visszakerültek Bré
mába. De még a következő évtizedek
ben is sikerült egyes festményeket,
valamint Dürer néhány fontos művét
visszaszerezni, mint pl. a Trientet áb
rázoló akvarellt, a Krisztus siratása c.
ezüsteeruzarajzot és egy önarcképet.
Merőben új helyzet állt elő 1989-ben,
amikor Viktor Ivanovics Baldin egyko
ri orosz tiszt váratlanul kijelentette,
hogy számos brémai műkincs meg
mentése fűződik a nevéhez. Ezzel vilá
gossá vált, hogy a Karnzowba kitelepí
tett anyag jelentős hányada valahol
meg kell, hogy legyen. Baldin 1945ben 364 műalkotást (két festményt
és 362 rajzot) vitt el a karnzowi kas
télyból Moszkvába, ahol azokat ké
sőbb az Állami Építészeti Múzeumnak
ajándékozta. A későbbiekben több
ször kísérletet tett arra, hogy az álta
la biztonságba helyezett műkincsek

visszakerüljenek jogos tulajdonosuk
hoz, a brémai Kunsthalléhoz - de
mindmáig sikertelenül. Egyébként az
általa megmentett tárgyak sajnos
csak viszonylag kis töredékét képezik
a Karnzowban eltűnt műkincseknek.
Viktor Baldin bátor kijelentése bel- és
külföldön egyaránt élénk sajtó- és mé
diavisszhangot váltott ki, és világossá
tette, hogy további művek is találha
tók - magán- vagy köztulajdonban az egykori Szovjetunió területén; sőt
magában Németországban, elsősor
ban az egykori NDK területén is szá
mítani lehet brémai műkincsek felbuk
kanására.
A dokumentáció azoknak a - jelenleg
ismert és kimutatható - festmények
nek, rajzoknak és nyomatoknak a
jegyzékét tartalmazza, melyek a II. vi
lágháború vége óta hiányoznak a bré
mai Kunsthalléból. Az említett körül
mények miatt szükségesnek tűnt a do
kumentációt, ill. legalább bizonyos ré
szeit orosz nyelven is megjelentetni,
megkönnyítendő az oroszul tudó olva
sók számára a műtárgyak azonosítá
sát. bár valamennyi műkincs el van
látva tulajdoni bélyegzővel, elsősor
ban a Kunsthalle pecsétjével. A szer
kesztők reményei szerint a kiadvány,
mely sajnos nem közölhet minden hi
ányzó műről fényképet, eljut majd a
művészetbarátok, múzeumok, galéri
ák és aukciós házak, valamint a bél
és külföldi állami szervek kezébe, s
így lehetővé válik, hogy a Kunsthalle
információkat szerezzen a művek je
lenlegi hollétéről és lépéseket tehes
sen visszaszerzésükre. Minden útba
igazítást természetesen szigorúan bi
zalmasan kezelnek és garantálják az
informátorok büntetlenségét,
A kérdéseket, információkat és levele
ket a brémai Kunsthalle igazgatóságá
nak kérik címezni.
A szerkesztők mindenekelőtt köszöne
tét mondanak Viktor Baldin úrnak a
fontos információkért, továbbá a ber
lini Tartományi kultúralapítványnak a
dokumentum kiadásának anyagi tá
mogatásáért, A kiadvány része lesz
annak a kiállításnak, melyet a műkin
csek hazatérésekor Brémában és
Moszkvában fognak bemutatni.
(A kötet előszavát Wellmann Nóra fordította)
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Quedlinburg-Texas
és vissza
Feketekereskedelem elrab
lón műkincsekkel

Azután pedig semmi sem nehezebb,
mint az elrablott műkincsek vissza
szerzése, mégha legfelsőbb szinten
tesznek is rá ünnepélyes ígéretet.
(A kötet ism ertetőjét W cllmann Nóra
fordította)

A texasi Joe Meador nemigen jeleske
dett katonaként. „Túl sok időt tölt
nem-katonai tevékenységgel“ - je
gyezte be az US-Army a tüzérmegfigyelő papírjaiba, még mielőtt ezüstka
nalak ellopása miatt hadbíróság elébe
nem került. A hadnagy haláláig őrizte
a nagy titkot: ő volt az évszázad egyik
leggátlástalanabb műkincsrablója. A
mama kedvence a texasi prériről a há
ború végén eltulajdonította az ezer
éves quedlinburgi császári palota katedrálisának kincstárából a legértéke
sebb drágaságokat. A felbecsülhetet
len értékű evangéliumokat és ereklye
tartókat a tábori postával küldte haza,
Whitewrightbe. az isten háta mögötti
texasi fészekbe, és csak néhány kivá
lasztott barátja vethetett néha-néha
egy pillantást a középkor fénykorából
származó zsákmányra.
Örököseinek kapzsisága azonban
négy évtized múltán különleges kincs
vadászt vezetett az elveszett műtár
gyak nyomára: Willi Körte bukkant egy
texasi falusi bankban a Meador által
elrabolt egyházi kincsekre. A „Qued
linburg treasures" sok akadályba üt
köző visszaszállítása meglepetések
ben bővelkedő műkincs-krimivé nőtte
ki magát. A történet egyben tanmese
is, amely első ízben leplezi le - doku
mentumok, bírósági jegyzőkönyvek és
eskü alatt lett vallomások alapján - a
nemzetközi műkereskedelem gyanús
praktikáit, melyeket még sohasem si
került egyértelműen bizonyítani.
A könyv lerántja a leplet a műkincsek
inkább fekete-, mint szürkepiacáról,
ahol finom urak valóságos kupeckedést folytatnak, s mely olyan kemény,
akár a kábítószer- vagy' a fegyverüzlet.
Körte Siegfried Kogelfranz szakíróval
és egykori Spiegel-szerkesztővel kö
zösen vizsgálja az elrablott műkin
csekkel kapcsolatos drámai proble
matikát: a kultúrbürokrácia szégyenteljes csődjét, a politika tehetetlensé
gét és a maffia-szervezetek milliárdos
üzleteit. Legyen szó akár Priamos tró
jai kincséről, régi mesterek múzeu
mokból származó képeiről, Gutenberg-bibliákról vagy több ezer éves
ciprusi mozaikokról - a fürge ügyeske
dők mindig megelőzik az államot.

Műkincs-hadművelet
Az 1945 lilán a Szovjetunió
im szállítóit német műkin
csek sorsa
Wellmann Nóra
Első ízben 1991-ben szellőztette meg
az amerikai Art News folyóirat, hogy a
moszkvai és leningrádi múzeumok tit
kos raktáraiban még rengeteg jelen
tős, elsősorban Németországból szár
mazó műkincset rejtegetnek. A bom
baként ható hír nemcsak az újságok
címoldalait töltötte meg; az utóbbi
időben számos kiadvány, monográfia
foglalkozott az elhurcolt műkincsek
sorsával.
A nürnbergi Germanisches Nationalmuseum kiadásában a múlt évben
megjelent kötet - orosz, ukrán és né
met művészettörténészek közös mun
kája - mintegy 20.000 eredeti doku
mentum, továbbá szemtanuk és
résztvevők visszaemlékezései és fel
jegyzései alapján kísérel meg első íz
ben átfogó képet rajzolni a II. világhá
ború végén a Szovjetunióba hurcolt
német műkincsek sorsáról, s feltárni a
műkincsrablás valódi dimenzióit. A
szerzők objektív képet szeretnének
rajzolni az összefüggésekről, melyek
döntő szerepet játszottak a német
kultúrjavak elhurcolásának megterve
zésében és kivitelezésében. Könyvük
kel azt kívánják bebizonyítani, hogy a
német műkincsek Szovjetunióba szál
lítása nem véletlen, hanem ideológiai
alapon előre megtervezett, titkos ka
tonai manőver volt. célja nem a kultu
rális értékek megmentése, hanem
egyszerű műkincsrablás. A titkos rak
tárakban őrzött műtárgyak nem szol
gálták a szovjet nép érdekét, a drezdai
képtár festményeinek visszaadása
sem humanitárius aktus, hanem hi
degháborús politikai sakkhúzás volt.
Az 1943-60 közötti időszakot felölelő,
három fő részre - előkészítés - kivite
lezés - a műkincsek egy részének

visszaszolgáltatása - tagolódó, szá
mos dokumentumot eredetiben is
közlő munka két konkrét esettanul
mánnyal zárul, melyek azt vannak hi
vatva alátámasztani, hogy' jóllehet
még mindig nem készültek pontos lis
ták az elhurcolt műtárgyakról, az
orosz archívumokban szinte tökéletes
dokumentáció található meg róluk.
Az első fejezet az előkészítéssel és az
ideológiai háttér megteremtésével
foglalkozik. 1943-ban merült fel elő
ször - Igor Grabar festő, művészettörténész, a kor egyik vezető kultúrbürokratája részéről - az ún. „kom
penzáció“ gondolata, hogy ti. a szovjet
múzeumok veszteségeikért és a mű
emlékekben esett károkért jóvátétel
ként az ellenséges országok gyűjtemé
nyeiből kárpótolhatnák magukat. Kez
detben Németország, Ausztria, Olasz
ország, Magyarország, Románia és
Finnország gyűjteményeit szemelték
ki, később az utóbbi kiesett, Olaszor
szágnak a szövetségesekhez való
csatlakozásával le kellett mondani az
olasz gyűjtemények anyagáról is.
Grabar javaslatának kedvező fogadta
tása után pontosabb terveket is kidol
gozott, majd személyes részvételével
1943 őszén megalakult egy' „szakértői
iroda", mely kiállítási katalógusok és
állományjegyzékek alapján feltérké
pezte a jóvátételre kiszemelt, zömé
ben elsőrangú műtárgyakat az emlí
tett országok gyűjteményeiben.
Időközben - hogy megteremtsék a
szovjet igények jogalapját - megkez
dődött a szovjet műkincsekben esett
károk felmérése és értékük megállapí
tása, s javaslatok készültek arra néz
ve, mivel lennének „pótolhatók". (Pl.
az elpusztult novgorodi templomért a
Pergamon-oltárt javasolták cserébe
stb.) A függelékben közzétett listából
- melyben fel vannak tüntetve a kár
pótlásként a Szovjetunióba szállítan
dó múzeumok gyűjteményei (lényegé
ben valamennyi jelentős német múze
um) - kiviláglik, hogy a jegyzék össze
állítóit kél fő szempont vezette: egy
részt olyan nemzetközileg jegyzett
mesterek alkotásait válogatták ki. akik
a Szovjetunió múzeumaiban addig
nem, vagy' alig voltak képviselve, más
részt igyekeztek minden orosz vagy
szláv vonatkozású anyagot is begyűj
teni, gyakran meglehetősen a hajuknál
fogva előrángatott érvek alapján. (Pl.
a trójai aranykincs elengedhetetlen
Dél-Oroszország történetének kutatá
sa szempontjából.) Hogy az 1945 feb-
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ruárjában lezárt lista milyen részle
tekbe menően tartalmazza az egyes
gyűjtemények anyagát, bizonyítja az
alábbi néhány adat. A müncheni Alte
Pinakothekből 125 festményt szemel
tek ki, ebből mindössze négy német
festő alkotása, annál inkább szerepel
a nemzetközi gyűjtemény színe-java:
Botticelli, Tintoretto, Tiziano, Tiepolo,
Velasquez, Goya valamint az összes
Rubens; a Neue Pinakothekből főleg
az impresszionisták; a drezdai képtár
szinte teljes anyaga, (természetesen a
Sixtusi Madonna is); a berlini képtár
festmény- és rézkarcgyűjteményének
jelentős része stb. Természetesen
nemcsak képek, szobrok és grafikák
jöttek szóba, hanem kincstárak és
iparművészeti gyűjtemények is (kisze
melték például a quedlinburgi dóm
aranykincsét is, de itt megelőzte őket
egy amerikai katona).
Az már a „szakértői iroda“ anyagaiból
is kiderül, hogy szovjet részről jogos
nak tartották a „kárpótláson“ felül to
vábbi műkincsek megszerzését is a
tengelyhatalmak múzeumaiból, mint
egy „jutalomként“ . Ez a hadizsák
mány, - mely egyben a szovjet hadse
reg dicsőségének megörökítését is
szolgálná - a Moszkvában létesítendő
„szupermúzeum" gyűjteményének
alapját képezné, melynek nemzetközi
anyaga a nyugati nagyvárosok múzeu
maiéval vetekedne. A - némiképpen a
linzi Führer-Múzeumra hajazó - gi
gantikus épület kivitelezésére nem
volt pénz, de felépítése csak 1953ban, Sztálin halálával került le vég
képp a napirendről.
A kötet második fejezete - a történel
mi eseményekbe ágyazva - részlete
sen ismerteti azoknak az intézmé
nyeknek és szervezeteknek a működé
si struktúráját, melyeknek szerep ju
tott a megszállt német területek kul
turális javainak felkutatásában, kisa
játításában és elszállításában; továb
bá a szállítás megszervezését, a
transzportok útvonalát és sorsát, va
lamint a Szovjetunióba érkező anyag
regisztrálásának, elosztásának és
raktározásának rendszerét.
A Szovjetunió 10 milliárd dollár kárté
rítési igénnyel lépett fel Németország
gal szemben, s ennek a jaltai konfe
rencia után azonnal igyekezett is ér
vényt szerezni. A Vörös Hadsereg kü
lönleges, ún. „trófeabrigádjai“ , melye
ket a Malenkov - és tulajdonképpen
Sztálin - személyes vezetése alatt ál
ló különbizottság ellenőrzött, meg

kezdték a gyárak leszerelését, a be
rendezések, nyersanyagok és termé
kek összegyűjtését és a Szovjetunióba
szállítását.
Ezek a brigádok kezdték meg a német
múzeumok anyagának felkutatását és
elszállítását is, mégpedig a tervezett
nél és engedélyezettnél jóval nagyobb
mértékben. így fordulhatott pl. elő,
hogy az odera-frankfurti Marienkirche
ládákba csomagolt, és a potsdami
kastélyban őrzött középkori üvegabla
kait - a ládák kibontása és tartalmuk
ellenőrzése nélkül - azonnal tovább
küldték Leningrádba, ahová azok a
négyszeri átrakás miatt jelentősen sé
rült állapotban érkeztek meg. A kötet
részletesen leírja három német nagy
város - Berlin, Drezda és Lipcse gyűjteményeinek háború utáni viszon
tagságait, különösen nagy figyelmet
szentelve a fővárosi múzeumoknak,
melyeknek anyagát a szovjetek a kele
ti zónába átmenekítve, két fő raktárba
vonták össze.
A Moszkvából érkezett bizottság véle
ménye ugyanis az volt, hogy a berlini
múzeumok annyira megsérültek a há
borúban, hogy újjáépítésükre nincs re
mény. Berlinben 1946 augusztusáig
működött az a 19 tagú brigád, mely a
város egész területéről összegyűjtötte
és szállításra előkészítette a kulturális
értékeket, és felkutatta a magángyűj
teményeket is. Ekkor a politikai fejle
mények miatt a brigádok némileg
visszafogták tevékenységüket, de a
műkincsek elszállítása 1948-ig folyta
tódott. A Pergamon oltár reliefjeit is
tartalmazó első szállítmány 1945
szeptemberében indult el Berlinből.
A szállítást télen, rendkívül kedvezőt
len időjárási viszonyok között is foly
tatták, az egy hónapig tartó vonatót
során, a hitetlen vagonokban, a gyak
ran szakszerűtlenül csomagolt műtár
gyak közül sok megsérült vagy tönkre
ment. Az első szállítmány megérkezé
se után bizottság alakult a műkincsek
leltározására és szétosztására.
A legjobb alkotások a központi múze
umokba, elsősorban a Puskin Múze
umba és az Ermitázsba kerültek, a
maradék a vidéki múzeumoknak ju
tott. (A Puskin Múzeumba került pél
dául csaknem 3000 ládányi műkincs,
közte a drezdai képtár teljes anyaga.)
E hatalmas anyag raktározására és ki
állítására azonban nem voltak meg a
feltételek. Ismét felmerült a „szuper
múzeum“ megépítésének terve; az
ügyet a múzeumi szakemberek az „új

szerzeményeket“ bemutató látványos
időszaki kiállítások megrendezésével
kívánták előmozdítani. A tervezett és
már részben elkészült kiállítások
megnyitását azonban nem engedé
lyezték, a műkincsek további szétosz
tását megakadályozták, mivel a Né
metországban 1949-re végbement
politikai változások miatt célszerűnek
látszott a zsákmányolt műkincsek
ügyének újragondolása. A jelszó ettől
kezdve teljes titoktartás, a titkos rak
tárakba csak a restaurátorok léphet
tek be.
1955-ben, a Varsói Szerződés megala
kulása, az új szövetségi rendszer te
remtette helyzetben a szovjet közpon
ti állami szervek szükségesnek ítélték
a német kulturális javak egy részének
visszajuttatását. Az SZKP Központi
Bizottsága határozatot hozott a drez
dai képtár anyagának visszaadásáról.
Az akciót nagy sajtókampány előzte
meg, melynek során nemcsak a „bölcs
és humanista döntést“ dicsőítették a
szovjet lapok, de megteremtették a
„megmentett műkincsek“ mítoszát is,
hangsúlyozva, hogy a szovjetek két
szeresen is megmentették az „NDK
kulturális örökségét", egyrészt az
amerikai bombázások és a fasiszták
megsemmisítési kísérletei elől, más
részt a restaurátorok áldozatos mun
kája révén.
A festményeket sebtében restaurál
ták, a Puskin Múzeumban látványos
kiállításon mutatták be a visszaadott
515 festményt.
A német műkincsek második részének
visszaszolgáltatására az 1956-os ma
gyarországi forradalom leverése után,
kifejezetten hangulatjavító intézke
désként került sor. Az NDK kormánya
ekkor már elő mert állni egy nagyon
óvatosan fogalmazott jegyzékkel az
eltűnt műkincsek ügyében. A szovjet
fél viszont arra számított, hogy' mű
tárgycsere keretében az NDK is viszszajuttat majd a szovjet múzeumok
ból származó műtárgyakat, elfelejt
kezve arról, hogy' ezeket a „trófeabri
gádok", majd később az amerikaiak
révén már régen visszakapták.
A szovjet múzeumok felső utasításra
összeírták a birtokukban levő német
műkincseket - összesen több mint 2
és fél millió műtárgyat és 534 láda ré
gészeti töredéket. Majd belekezdtek
restaurálásukba, amit több mint egy'
éven át tartó, megfeszített munka
után reménytelen vállalkozásnak ítél
tek és félbehagytak. A kulturális veze
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tés, az érintett múzeumok másként
ítélték meg a restitúció kérdését, és
tiltakoztak a műkincsek „ellenszolgál
tatás nélküli" visszaadása ellen.
Jól tükrözi ezt az Andre) Gruber, a
Puskin Múzeum főmunkatársa által
kidolgozott javaslat, mely kimondta,
hogy a Szovjetunió nem szolgáltatja
vissza azokat a műtárgyakat, melyek
re az NSZK tart igényt; melyek ma
gángyűjteményből vágj' harmadik or
szágból származnak; illetve ismeret
len eredetűek; továbbá visszatartja
számos archívum és könyvtár anyagát
is. Hosszas huzavona és Hruscsov
személyes beavatkozása után 1958
nyarán került aláírásra a kétoldalú
egyezmény. A Puskin Múzeum és az
Ermitázs kiállításon mutatta be a leg
szebb tárgj'akat (köztük a Pergamonoltárt és Nofretete mellszobrát), majd
1959 elején megkezdődött a több mint
300 vagonnyi, mintegy másfél millió
tárgy visszaszállítása. Mind a mai na
pig azonban még több mint 1 millió
műtárgy várja a szigorúan őrzött tit
kos raktárakban, hogy visszakerüljön
eredeti tulajdonosához.

Ellopott műkincsek.
Nyomozás
az elveszett
mesterművek után.
Konsztantin Akinsa és Grigorij Kozlov,
moszkvai illetőségű művészettörténé
szek nyomon követték az elrabolt mű
kincsek útját a háborús időszaktól egé
szen napjainkig. Történetük tele van
drámai eseményekkel, szól a felbecsül
hetetlen értékű műkincsekről, különle
ges személyiségekről, a politikai manő
verekről, megvesztegetésről és korrup
cióról. Igaz történet, amelyről még
mindig van mit mondani, s amelyet úgy'
lehet olvasni, mint a legjobb kalandre
gényt. Konsztantin Akinsha Kijevben
született, s 1983-ban, a moszkvai
egyetem művészettörténeti szakán
szerzett diplomát. Azóta doktorált
művészettörténetből, és az ARTnews
folyóirat munkatársa. Grigorij Kozlov
Volgográdban született, s 1984-ben
végzett a moszkvai egyetem művé
szettörténeti szakán. Dolgozott az
összoroszországi „Vucsetics“ művé
szeti vállalatnál, a Kulturális Miniszté
riumban és a Puskin Múzeumban.
1991 áprilisában Akinsa és Kozlov
megjelentette az első cikkét, amely
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ben felfedték a szovjet múzeumok un.
„különleges raktárainak" titkát, ráirá
nyítva a figyelmet azoknak a rejtege
tett műtárgyaknak az ezreire, amelyek
Európa és Németország múzeumaiból
kerültek oda a II. világháború befejez
tével. 1992-ben kitüntették őket Geor
ge Polk emlékéremmel, újságírói mun
kájukban nyújtott kiváló teljesítmé
nyért.
(A kötet ism ertetőjét Sárközy Gabriella
fordította)

Szépséges zsákmány
A szovjetek által elrabolt
európai műkincsek

Sárközy Gabriella
1920-ban egy1 orosz közgazda és író
utópista regényt jelentetett meg,
amelyben Oroszország jövőjét próbál
ta felvázolni. A képzeletében megje
lent események között szerepelt a né
metekkel való háború is, s a háború
orosz részről szerencsés kimenetelű
lévén, a németek kárpótlásként né
hány tucat festmény és egyéb műkincs
mellett a Pergamon oltárt is odaadták
az oroszoknak.
Az író jóslatában csak a dátumokat il
letően tévedett, az általa megjöven
dölt háború huszonegy évvel később
tört ki, mint ahogy könyve megjelent.
A háború végén, Berlinből, 1945-ben
az oltárt valóban a Szovjetunióba
szállították. A valóság sokkal különb
dolgokat produkált, mint ami az író
képzeletében megfordult, nemcsak
néhány tucat festményt, hanem több
mint két és fél millió műtárgyat, köny
vet, irattári anyagot koboztak el a le
győzött Németországból. Ez volt a
történelem legnagyobb szabású titkos
műkincsrablása, amelyet a Vörös
Hadsereg és a szovjet katonai szervek
irányítottak. Hadizsákmánynak tekin
tették mind a német múzeumok gyűj
teményeit, mind pedig a német lakos

győzött ellenség vagyonából, jogos
kompenzációként az őket ért veszte
ségekért.
A műtárgyakat speciális brigádok
gyűjtötték be, akik között voltak mű
vészettörténészek, múzeumi szakem
berek, művészek és restaurátorok.
Ezeknek az embereknek katonatiszti
egyenruhát adtak, s elküldték őket Né
metországba, a kulturális értékek
megkeresésére, könyvtárak felkutatá
sára, hangszerek, színházi kellékek,
nyomdagépek, filmfelvevők begyűjté
sére, s a továbbiakban mindezeket to
vábbították a Szovjetunióba.
A szintén gy őztes amerikai hadsereg
katonái egészen másként viselkedtek.
A műkincseket felügyelő csoport fel
adata az volt, hogy azokat védjék a
katonai támadásoktól, a vandál pusz
tításoktól. Számos gyűjteményt men
tettek meg lebombázott épületekből,
templomokból, s gondjuk volt arra,
hogy' azokat visszajuttassák az erede
ti múzeumba, vagy' az eredeti tulajdo
nos országba. Egy alkalommal, ami
kor az amerikai kormány úgy' határo
zott, hogy kétszáz festményt elszállít
tat a washingtoni múzeumba, maga
az amerikai brigád tiltakozott ez ellen,
s végül a képek Berlinben maradtak.
Nem így a szovjet brigádok, akik soha
sem tiltakoztak kormányuk politikája
ellen. Elvük a „szemet szemért, fogat
fogért". Az országukat ért vesztesé
gek, műemlékeik pusztulása lebegett
a szemük előtt. A németek által elfog
lalt területeken múzeumok, könyvtá
rak maradtak romokban. A festmé
nyek ezrei, ikonok, a kievi múzeumok
iparművészeti tárgyai kerültek Né
metországba. A harkovi képtárat kira
bolták és felgyújtották. Minszkben tel
jesen elpusztultak az értékes gyűjte
mények. A nácik megvetették a szláv
kultúrát, s különös brutalitással rom
bolták le azt.
A meghódított népek kirablása nem új
keletű dolog. Már a rómaiak is gyako
rolták, később Napóleon is ezt tette
2000 évvel később. A 19. század vé

ság értékeit, de ide tartoztak azok a

gére azonban megfogalmazódott az a
törekvés, hogy a világ kulturális örök
ségét meg kell védeni a katonai konf
liktusoktól. Ezt a gondolatot fektették

tárgyak is, amelyeket a nácik „vásá
roltak“ Franciaországban, Hollandiá
ban, raboltak Lengyelországban, vagy'
vettek el mint zsidó vagyont Magyarországon.
A szovjet kormány 1943 óta sziszte
matikusan kártalanította magát a le

le hivatalos keretek között az 1899-es
és az 1907-es hágai egyezményben,
amely magába foglalta a kulturális in
tézmények, műemlékek, műtárgyak
védelmét. Mind az akkori német kor
mány, mind az orosz birodalom aláír
ta az egyezményt.

STOLEN
TREASURE
THE HUNT FOR
THE WORLD’S LOST
MASTERPIECES
KONSTANTIN AKINSHA & GRIGORII KOZLOV

Akinsha, Konstantin—Kozlov, Grigorii:
Stolen treasure. The Hunt for the
World's Lost Masterpieces. London,
Weidenfeld&Nicolson, 1995. 289 p.
ill. ISBN 0-297-81428-1 (Ellopott
műkincsek. Nyomozás elveszett
mesterművek után.)

Akinsha Konstantin cs Kozlov
Grigorij első alkalommal 1995ben londoni kiadónál jelentette
meg a Szovjetunióba illegáli
san elkerült, háborús zsákmá
nyokról szóló könyvét. Az „El
lopott

m űkincsek"

címmel

megjelent műnek egy újabb ki
adása, szinten 1995-ben látott
napvilágot New Yorkban. Bár a
két könyv szinte szóról-szóra
megegyezik, a címük azonban
különböző.

Akinsha, Konstantin-Kozlov, Grigorii:
Beautiful Loot: the Soviet Plunder of
Europe's Art Treasures. New York,
Random House, Inc., 1995. 301 p.
ill. ISBN 0-679-44389-4 (Szépséges
zsákmány -

A szovjetek által

elrabolt európai műkincsek.!
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Dieter Opper, Dórii Leninien
CULTURAL TREASURES
MOVED BECAUSE OFTHE WARA CULTURAL LECACY OF THESECONDWORLD WAR
DOCUMENTATIONAND RESEARCHONLOSSES

Edited by Jost Hansen and Doris Lemr

Opper, Dieter -

Lemmermeier,

Doris: A háború miatt elkerült
kulturális értékek - A második
világháború kulturális öröksége. A
veszteségek dokumentálása és
kutatása. A brémai nemzetközi
találkozó dokumentációja 1994 11.
30.-12.2. (Bréma, 1995)

Spoils

Spoils

of

of

War

War

International

Newsletter. Nr. 1,19.12.1995.
Bremen, Koordinierungsstelle der
Länder für Rückführung von Kultur
gütern beim Senator für Bildung,
Wissenschaft, Kunst und Sport,
1995. 47 p. Editorial board: István
Fodor, Josefine Leistra, Doris Lem
mermeier, Jacques Lust (Hadizsák
mányok - Nemzetközi Hírlevél)

Staatliche Museen zu Berlin Prenßischer Kulturbesitz. Dokumen
tation

der Verluste. Band

1.

Gemäldegalerie. Berlin, 1995.
112 p. ill. ISBN 3-88609-329-8
(A porosz kulturális örökség berlini
állami múzeumai. A veszteségek
dokumentációja. 1. köt. Képtár.)

A képzelet és a valóság azonban gyak
ran nem találkozik. Az első világhábo
rú alatt a német csapatok lerombolták
a belga templomokat és könyvtárakat.
A versailles-i békekötés kötelezte a
vesztes Németországot, hogy adja
vissza Belgiumnak, s a többi károsult
országnak az elrabolt műkincseket. A
második világháború kitörése után
nem sokkal a szovjet kormány elfo
gadta a cári kormány által, 1907-ben
aláírt hágai egyezményt.
Mindezek ellenére mind a náci Német
ország, mind pedig a Szovjetunió az
elfoglalt területeken módszeresen ra
bolta a múzeumok kincseit, a kulturá
lis intézményeket, A kulturális értékek
rablása legalább olyan példátlan volt,
mint az emberiség ellen elkövetett tá
madások.
A Szovjetunióba hurcolt festmények,
szobrok, iparművészeti tárgyak, köny
vek soha nem jutottak el a szupermú
zeumba, ahol kiállították volna, vagy
hozzáférhetővé válhatott volna a ku
tatóknak. A festmények, rajzok, köny
vek, levéltári anyagok millióit rejtették
el, s maradtak rejtve a mai napig. Kö
zel fél évszázada hiányoznak a világ
kulturális életéből a trójai aranytár
gyak, amelyek Heinrich Schliemann
ásatásai során kerültek elő. El Greco,
Daumier, Degas és Van Gogh festmé
nyei, Dürer rajzai, s Goethe kéziratai.
Nemcsak a világ számára, de magá
nak a szovjet népnek is hozzáférhetet
lenek mind a mai napig. Sok közülük
megrongálódott, számos tönkrement.
A hadizsákmányt gyűjtő csapatok mé
lyen hallgattak tevékenységükről a
nyugati hatalmak előtt, Hétpecsétes
titok övezte a témát, ugyanakkor arról
is mélyen hallgattak, hogy a Szovjet
uniót milyen veszteségek érték. Évti
zedekig azok az emberek, akik tudtak
bármit is a speciális raktárakról, ahol
a lopott műkincseket őrizték, szintén
féltek a témáról nyilatkozni.
A peresztrojka kezdetén egy cikkben
felbukkant ugyan a téma. de a cenzú
ra úgy átdolgozta, hogy a végén csak
semmitmondó írás maradt belőle. En
nek ellenére szakmai körökben be
széltek olykor titkos raktárakról, s
mindenki tudta, hogy nincs olyan ti
tok, amelyet egyszer fel ne fednének.
A könyv szerzői kilenc éve kezdték
meg az ügyben a kutatómunkát. Sok
németországi szemtanút kérdeztek
meg, kutatták az orosz, ukrán és né
met levéltárakat, rendszeresen olvas
ták az ARTnews idevonatkozó írásait,

s kutattak magánlevéltárakban is. A
legfontosabb információkhoz a moszk
vai központi levéltárban jutottak.
1991-ben kezdték el kutatásaikat köz
readni az ARTnews folyóiratban. En
nek eredményeként még inkább fel
hívták a nemzetközi közvélemény fi
gyelmét az elrabolt műtárgyakra. Ku
tatásaikat azután tovább folytatták, s
ami ebben a könyvben megjelent, az
már az eddigi munkájuk összegzése.
Azóta, hogy fellebbentették a fátylat a
titkos raktárakról, a témával kapcso
latos szovjet politikai hozzáállás is
változott. Felfedték a trójai kincsek
hollétét és a rotterdami Koenigs gyűj
teményt. Az Ermitázsban kiállították a
brémai képtár rajzait, majd a német
magángyűjteményekből származó im
presszionista és posztimpresszionista
festményeket. A Puskin Múzeum szin
tén ígéretet tett arra. hogy a nála lévő
képeket, s a trójai kincseket is kiállítja.
A kérdés még mindig az, hogy' mi lesz
a sorsuk ezeknek a műtárgyaknak? Az
1995. év elején New York-ban megtar
tott konferencián az összes érdekelt
fél megjelent.
A világ számára nem titok többé, hogy
az egyes országok kulturális értékei
hova kerültek. A kérdés most már
csak az: vajon hogy alakul a sorsuk. A
könyv mindenesetre megkísérli, hogy
az ügyet előbbre vigye.

cik által zsákmányolt műkincsek ha
talmas mennyiséget tettek ki. Ezek
nemcsak óriási veszteségeket jelen
tettek, különösen a közép- és kelet
európai országokban, hanem át is
rendeződött Európa .műkincs-térké
pe". A hidegháború évei alatt nem is
volt arra mód, hogy ezek a kincsek
visszakerüljenek jogos tulajdonosaik
hoz, gyakran még újabb helyekre is el
kerültek. A tárgyak nagy' része még
mindig nem került vissza a tulajdonos
országaiba.
ütvén évvel a háború után ideje lenne
ezt a problémát megoldani. A szakér
tők együttműködése nagy szerepet
játszik az ügy' előrevitelében. Az e té
ren kifejtett kutatásaik, tárgyszerű bi
zonyítékaik a legjobb alapjául szolgál
nak a tárgyalásoknak, s a közös egyet
értésnek.
A brémai konferencia résztvevői a II.
világháború kulturális veszteségek té
májában elhatározott nemzetközi
együttműködést folytatni kívánják.
Ennek első bizonyítékaként 1995 júliu
sában megjelentették egy nemzetközi
hírlevél 0. számát, „Hadizsákmányok“
(Spoils of War) címmel. A következő
összejövetelüket 1995-re tervezik.
A kötet tartalmazza a nemzetközi ta
lálkozón elhangzott üdvözlő beszéde
ken túl, az egyes országok - Belgium,
Hollandia, Franciaország, Lengyelor
szág, Magyarország, Olaszország, Né
metország, Luxemburg, Ukrajna - be
számolóit a kulturális veszteségek té
májában.

A II.
világháború
miatt elkerült kultu
rális kincsek sorsa
Hadizsákmányok
A
brémai
nemzetközi
találkozó dokumentációja
(1994. 11.30. - 12.2.)

(Internationul
1995. 1. sz.)

Sárközy Gabriella

Sárközy Gabriella

Brémában, a fenti időpontban tanács
kozott az a nemzetközi bizottság,
amely a II. világháborúban elkerült, el
tűnt, és illegálisan elhurcolt műkin
csek ügyét volt hivatva tárgyalni. Ez a
konferencia az első olyan alkalom
volt, ahol a háború befejezte óta a há
borús veszteségek szakértői Kelet-,
Közép- és Nyugat-Európából leültek
tanácskozni. A résztvevő országok kö
zös akarata volt, hogy' ennek helyszí
néül Németországot válasszák. A ná

A kiadvány 0-dik számának megje
lenésekor a szerkesztők azon meg
győződésüknek adtak hangot, hogy'
ebben a Nemzetközi Hírlevélben közöltekkel hozzájárulnak a II. világhá
borús hadizsákmányok ügyének
tisztázásához, annak nemzetközi
megértéséhez. A hírlevél ingyenes,
a szerkesztőségnek megfelelő anya
gi támogatást kellett szereznie a lap
megjelentetéséhez. Az Európa Ta
nács vállalta a költségek fedezését.

[Newsletter,
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KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE

A szerkesztőbizottság tavaly szep
temberben Brüsszelben ült össze. E
számban ismerteti: hogyan képzeli
el jövőbeni munkájukat, amely so
rán közös összefogással, elfogulat
lan információk közlésére töreksze
nek. Sok érintett ország és szakértő
biztosította a szerkesztőséget egyetéitéséről, vélemények is utal
nak arra. hogy nemzetközi párbe
szédre van szükség a kulturális
veszteségek felkutatásában, védel
mében. Craig Hugh Smyth úr, elindí
tója és szervezője ennek az ügynek
a következőképpen nyilatkozott:
„Meggyőződésem, hogy épp ideje
volt. hogy ilyen hírlevél megjelen
jen.“ Húsz ország egyre több szak
embere és szakértője vállalt részt a
munkában. A jelen számban már ol
vashatunk a cseh, a francia, a lu
xemburgi, a lengyel, az ukrán hely
zetről is. Beszámolót olvashatunk
az UNESCO elvi állásfoglalásáról a
II. világháborúban elhurcolt műkin
csekre vonatkozóan, utalva az
UNIDROIT nemzetközi egyezmény
re, amely az illegálisan exportált,
vagy ellopott tárgyak m ellett a há
borús veszteségekre is kitér.
New York-ban, 1995 januárjában
tartotta meg második ülését a hadi
zsákmányok ügyével foglalkozó
nemzetközi bizottság. Az elhangzot
takról, s a határozatokról írt rövid
összefoglalót Lyndel Prott, az
UNESCO munkatársa.
Az országok beszámolói - Belgium,
Cseh Köztársaság, Franciaország,
Németország, Magyarország, Lu
xemburg, Norvégia, Lengyelország,
Ukrajna - a II. világháború, s a
visszaszolgáltatás ügyével kapcso
latos helyzetet tárják fel.
A hírlevél gazdag bibliográfiája az
elmúlt két évben megjelent, a hadi
zsákmányok visszaszolgáltatásával
foglalkozó, részben az egyes orszá
gok veszteségeit tárgyaló köteteket
ismerteti.

A Porosz Kulturális
Örökség Berlini Álla
mi Múzeumai.
A veszteségek dokumentá
ciója. 1. Képtár
A berlini múzeumok 1945-ben el
szenvedett veszteségeit - a város és
a gyűjtemények kettészakítottsága

m iatt - évtizedekig nem lehetett
megbízhatóan felbecsülni. Csak az
egyesítés után, 1990-ben kezdődhe
te tt meg a hiánylista elkészítése. A
több mint 30 kötetre tervezett soro
zat első, 1995-ben megjelent száma
a Képtár veszteségeit ismerteti. Az
egyszerű kivitelű. A/4-es formátu
mú fényképes katalógusban 593 el
tűnt mű adatai találhatók. A legna
gyobb veszteség a Friedrichshain-i
bunkerba mentett s o tt elégett 434
műalkotás volt. A szovjetek által
„elmentett” majd visszaadott 1000
körüli műből csak 19 hiányzik még.
Említésre méltó az a módszer,
amellyel az 1945 előtti veszteséget
(főleg kiállításról történt lopásokat),
majd a 45 utáni hasonlókat ismerte
tik, a körülmények leírásával.
A múzeum rendszeresen kikölcsön
zött különféle közintézményeknek,
egyházaknak!) és külföldi képvise
leteknek is festményeket. Ezek kö
zül 118 nem került vissza. A londo
ni és a budapesti követségre 1937ben 8-8 művet kölcsönöztek. Közü
lük a londoniakat a Szövetségesek
elkobozták és elárverezték. A buda
pestiekről nincs információ. Vajon
m i történt velük?
I la egyszer Magyarország múzeumi
veszteségeinek számbavételének
gondolata felvetődnék, érdemes

rizsban élő lánya Jelcinnek küldött le

orosz nacionalista érzületű emberek

velében az 1918-ban állam osított

úgy' gondolják, hogy azok a műkin

gyűjteményüket kéri vissza. ARTnews,

csek, amelyeket a Vörös Hadsereg

1993: 92. évi. 6. sz. (M II 1993. 9. sz.)

zsákmányolt a 2. világháború alatt,

- Moszkva: A műtárgyak kivitele Oro

győzelmükért, cserébe m egilleti az

szországból „engedéllyel". The A rt

orosz népet. ARTnews, 1994. 93. é rt

Newspaper (a továbbiakban TAN)

10.

1993.
-

sz. (M II 1994. 12. sz.)

5. sz. (M II 1993. 7-8. sz.)

- Ankara: A jövő soha nem jön el.

Az ellopott műtárgyak ügyében

ARTnews, 1994. 93. évf. 11. sz. (M II

folyta tott nyomozás okozhatta egy
orosz ember halálát. TAN. 1993. 2. sz.
(M II 1993. 7-8. sz.)
- Kulturális kincsek: Oroszország le
zárja a visszaszolgáltatási ügyet. TAN,

1994. 12. sz.)
- A török kincsek visszaszolgáltatá
sa. ARTnews. 1994. 94. é rt 12. sz.
(MI1 1995. 2. sz.)
- Van-e korpa Priamosz kincsén? Az

1993. 9-10. sz. (M II 1993. 10. sz.)

angol tudósok beszámolnak azokról a

- Párizs-Matisse kiállítás. Sukin örö

vizsgálati módszerekről, amelyeket

kösének függőben lévő ügye. TAN,

alkalmaznának a nemrég nyilvános

1993. 4. sz. (M II 1993. 10. sz.)

ságra került - eddig titokban őrzött -

- Kulturális értékek: Az oroszok felfe

arany- és ezüst tárgyakon. TAN 1994.

dik titkaikat. Hivatalos határozat vár

12. sz. (M II 1995. 2. sz.)

ható. miután feloldották az oroszor

- Kulturális örökség: Európa csatla

szági múzeumokban őrzött hadizsák

kozik a műkincsek visszaszolgáltatá

mányok ügyének a titkosságát. TAN.

sáért indított mozgalomhoz. Belgium:

1993. 4. sz. (M II 1993. 10. sz.)

Újjáélednek a visszakövetelési törek

- A Malevics-örökség az örökösöké,

vések. Hollandia: Elsődleges cél a

vagy a múzeumé? ARTnews. 1993.

Koenigs-gyűjtemény visszaszerzése.

92. érf. 9. sz. (M I11994. 1. sz.)

Franciaország: Kevés remény van a

- Orosz enyhülés? Isztanbul: A resta

magángyűjtemények visszaszerzésé

urált lydiai leletek. ARTnews, 1993.

re. Olaszország: Mi adtunk és nem el

92. é rt 12. sz. (M I11994. 2. sz.)

vettünk. Magyarország: A Vörös Had

- Tiltakozások és ködösítések: A

sereg kiürítette a bankok páncélter

Malevics ügy folytatása. ARTnews,

meit. Lengyelország: Keveset kapott

1994. 93. é rt 1. sz. (M II 1994. 2. sz.)

vissza, mérhetetlen sokat veszített.

- A Stockholmba került Malevics ké

Ukrajna: A raktárak nyitva állnak a

volna a berlini sorozatot mintaként
figyelembe venni.

pekről: semmi illegális, vagy' etikátlan

nagyközönség előtt. A műkincs-visz-

dolog nem történt. ARTnews, 1994.

szaszolgáltatással kapcsolatos mun

(A sorozat első számának bevezetése és

93. ért. 2. sz.) (MII 1994. 4. sz.)

kák állása, a borostyán terem felkuta
tása. TAN. 1995 1. sz. (M II 3-4. sz.)

előszava fordításban megjelent a MÚZEU

- Bukarest - Minden kép a király tu

MI HÍRLEVÉL 1995 novemberi számában

lajdona volt'.' ARTnews. 1994. 93. é rt

- A New York-i nemzetközi szimpózi

327-329. o. A szerk.)

3. sz. (M II 1994. 5. sz.)

umról. melynek témája a 2. világhábo
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- Bréma - Ajándék lónak ne nézd a

rús hadizsákmányok kérdése. A kultu

fogát. ARTnews. 1994. 93. é r t 4. sz.

rális javak visszaadása: A hadizsák

(M II 1994. 5. sz.)

mányok kérdésének tárgyalása Man-

- M it értünk Erdély alatt?

hattan-ben. A tények feltárása ellené

TAN, 1994. 4. sz. (MII 1994. 6. sz.)

re kevés remény van az elrabolt mű

- Erdély műemlékei nagy többségben

kincsek visszaadására. TAN, 1995. 3.

magyar, nem pedig román eredetűek.

sz. (M II 1995 5 sz.)

ARTnews, 1994. 93. é rt 5. sz. (MII

- Kiállítás a szentpétervári Erm i-

1994. 8. sz.)

tázsban a francia impresszionista

A resti tik ié ró l 1992-től kezdődően igyekez

- Hol van az eredeti Van Gogh kép?

mesterművekből, valamint más. jelen

tem a magyar múzeumok munkatársait fo

TAN. 1994. 5. sz. (MII 1994. 7-8. sz.)

tős francia festményekből. TAN, 1995.

lyamatosan tájékoztatni. Az alábbiakban

- Moszkva: Az oroszok megszegik az

4. sz. (M II 1995 6. sz.)

felsorolom a témával kapcsolatos, a Múzeu

adott szavukat. ARTnews. 1994. 93.

mi Hírlevélben ezidáig megjelent jelentő

é rt 6. sz. (M I11994. 7-8. sz.)

lád Dürerei? „Nem fogjuk olcsón adni

- A gúnyos kacaj: Az a nap. amikor a

a festményeinket". T/\N, 1995. 5. sz.

szovjet kulturális miniszter - Sztálin

(1995 7-8. sz.)

ARTnews

sebb ismertetéseket.

- Hova kerültek a Lubomirszkij csa

- Magyarország visszakéri Oroszországtól

egyik tábornoka - gúnyos kacajra fa

- Hogyan tulajdonítottak el az oro

az eltulajdonított műkincseket. - Moszkva:

kadt az egyik Matisse kép láttán. - Iri

szok 2.6 millió műtárgyat? A Sztálin

A titkos raktárak szép sorjában megnyílnak.

na Antonova: Semmit sem adunk

tervezte szupermúzeumról. ARTnews

ARTnews, 1992. 91. évi: 4. sz. (M II 1992. 6.

tússzá! TAN. 1994. 7-8. sz. (M II 1994.

1995. 94. é r t 6. sz. (M II 1995. 9. sz.)

sz.)

9. sz.)

- „Irina Sukin kontra Lenin“ . S. I. Sukin Pá

- Visszaadni vagy nem adni? Az

Sárközy Gabriella
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Suonien Museo
Egyidejűleg, ám három kö
tetben jelent meg, a
Suomen MuinaismuistoYhdistys (Finn Őstörténeti
Egyesület) 1992. évi 99.,
1993. évi 100.. valamint az
1994. évi 101. évfolyama.
Az említett egyesületnek ez
a finn nyelvű évkönyve.
Finsk Museum címen svéd
nyelvűt is kiad, amely azon
ban önálló kiadványnak
számít, hiszen tartalmában
nem azonos a Finn nyelvű
vel. Voltaképpen nem pon
tos a finn nyelvű meghatá
rozás sem, mivel svéd, an
gol és német nyelvű tanul
mányokat is közöl. Alapítá
sakor még havonta megje
lenő tudományos folyóirat
volt, idővel azonban év
könyvvé változott.
A három kötet közül tellát
az 1993. évi 100-dikat te
kinthetjük jubileuminak. Bi
zonyára nem lesz érdekte
len idéznem az Egyesület
célját. Tehát: az Egyesület
célja, hogy' képviselje Finn
ország földjének, népének,
valamint a finnugor rokon
ságnak és lakóhelyeinek,
azonkívül a lehetőség sze
rint más népeknek és terü
leteknek a múltját megvilá
gító régészeti, etnológiai,
művészet- és művelődéstörténeti kutatásokat, stb...
Céljai megvalósítása érde
kében előadásokon vala
mint kiadványokban ter

jeszti a kutatások eredmé
nyeit, módszereit. Munkás
sága azonban szorosan
kapcsolódik a Finn Nemzeti
Múzeum (Suomen Museovirasto) tevékenységéhez.
Tájékoztatómnak bizonyára
nem lehet célja, hogy a há
rom kötetről részletes tar
talmi ismertetést adjak.
Ezek a kötetek is követik a
hagyományos szerkesztési
elveket, tehát régészeti,
történeti, művészettörté
neti, valamint néprajzi ku
tatásokról , eredményekről
számolnak be. Következe
tesen olyan kutatások ered
ményeiről, amelyek múzeu
mi alapkutatásokon, gyűj
temények feldolgozásán
alapulnak.
ifj. Kodolányi János

Museumvisie
Az 1926-ban megalakult
Nederlandse Museumvereniging (Holland Múzeu
mi Szövetség) negyedévi
periodikája, a Museum
visie 1976-tól jelenik meg.
A szakfolyóirat kifejezet
ten nuizeológia profilú,
nem tartalmaz egyetlen
diszciplínához sorolható
cikket sem. A muzeológus
szakembereknek
szer
kesztett lap főként a kiál
lítási épületek, látványter
vezés, közönségkapcsolat
és marketing, múzeumi
boltok, adózási gondok,
múzeumpedagógia, szá

mítógépes nyilvántartás,
múzeumépületek, külföldi
múzeumok közötti gyűjte
mény-bemutatók cserele
hetősége és egyéb téma
körben írt publikációkat
tartalmaz. A múzeumi
élet érdekes egyéniségei
vel készített riportok szí
nesítik az egyébként feke
te-fehér fotókkal illuszt
rált, kétezres példány
számban, A/4-es méret
ben, kb. 50-60 oldalon
megjelenő lapot.
Állandó rovata van az
újonnan létesült múzeu
mok bemutatásának és a
külföldi múzeumok ismer
tetésének. Szintén állan
dó, egyoldalas rovatot
szentelnek a szerkesztők
egy-egy aktuális muzeológiai kérdés felvetésére,
amelyre mindig négy', az
adott témakörben elis
mert szaktekintély ad vá
laszt. A folyóiratban álta
lában helyet kap egy kriti
kai írás is, amely a szak
ma valamely elméleti
kérdését vitatja meg. Ál
landó rovatban jelennek
meg a Múzeumi Szövet
ség hírei, a hazai és kül
földi könyvek ismerteté
sei, a személyi hírek, a
különféle továbbképzések
és egyéb programok hírei.
A terjedelem többi részét
(kb. egyharmadát) olyan
cégek hirdetései töltik ki,
amelyek profilja valami
lyen úton-módon kapcso
lódik a múzeumokhoz.
Az 1994/4-es szám cím
lapján az akkor kinevezett
új állam titkár arcképe
látható, aki 1994 novem
ber 21-én, a Múzeumi
Szövetség őszi közgyűlé
sén tartott előadásában a
holland múzeumok - az
anyagi támogatást tekint
ve - nem túl biztató jövő
képét vázolta fel. Kifejtet
te a holland kulturális
örökség megmentésére
hozott „Deltatervről“ al
kotott véleményét, hang
súlyozva, hogy minden
anyagi forrást meg kell

ragadni a kultúra, ezen
belül a múzeumok támo
gatására. Az előadás szö
vegének sokat sejtető a
címe: „A megóvás szép
kedvtelés, de kicsúszhat a
kezünkből... “
Az 1995-ös évfolyam első
számának állandó rovatá
ban, amelyben egy aktuá
lis problémáról fejti ki a
véleményét négy szakem
ber, az volt a mindegyi
küknek feltett kérdés,
hogy m it szólnak a múze
umlátogatók számának
általánosan tapasztalható
csökkenéséhez? Roland
de Leeuw, az amszterda
mi Van Gogh Múzeum
igazgatója szerint nem
beszélhetünk tendenciá
ról az általa vezetett in
tézményben, mert kizáró
lag a kiállításoktól függ a
látogatók száma. Ők öt
venezer látogatóval szá
molnak évszakonként, de
húszezres is lehet az elté
rés, attól függően, hogy
éppen milyen kiállítást
mutatnak be.
A nyári számban a
„főtéma“ a már emlege
tett „Deltaterv“ , amelyet
a holland kulturális örök
ség megőrzésére dolgoz
tak ki pár éve. A terv a
múzeumokra vonatkozó
része a „Holland Gyűjte
mény" létrehozása. A terv
m egvalósíthatóságának
lehetőségeiről négy cikket
is közölnek. Ezek egyiké
ben Arjen Kok a jövő
perspektíva légvárának
nevezi a programot.
Az 1995/3-as, szám a
Museumvisie-nek a Stavangerben megrendezett
17. ICOM világkongreszszusról számol be.
Megjegyzésre érdemes,
hogy csak a 19., azaz a ta
valyi évfolyam számaiban
találunk angol nyelvű öszszefoglalásokat. Ezek az
összefoglalások is megle
hetősen rövidek, tájékoz
tató jellegűek.
Balogh Balázs

Museum Ireland
A harmadik évfolyamával
jelentkező, negyedéven
ként megjelenő folyóiratot
az ír Múzeumi Szövetség
adja ki. Főszerkesztője a
nemrég nálunk járt Brian
Lacey egyben a Derry Vá
rosi Önkormányzat Heri
tage and Museum Service
vezetője, a Harbour Mú
zeum munkatársa (Észak
írország). A B/5 méretű
lap puhafedelű, fekete-fe
hér képekkel illusztrált,
terjedelme nem haladja
meg a 100 oldalt. A hoz
zánk eddig eljutott két
szám - 1994/4, 1995/5 szerkesztői előszava segít
tájékozódni a folyóirat té
maválasztásában,
irá
nyultságában. A lap szer
kezete könnyen követhe
tő: a szerkesztői bekö
szöntőt - amely egyben
reflexió az adott időszak
fontosabb múzeumi ese
ményeire - 4-5 tanulmány
követi, majd rövid múzeu
mi hírek, végül kiállításés könyvismertetések kö
vetkeznek.
Az 1994/4. szám bekö
szöntőjéből megtudjuk,
hogy az ír Múzeumi Szö
vetség 1994. évi tavaszi
szemináriuma a „ Múzeu
mok és a reglonalizmus lehetőségek vágj' veszé
lyek“ címet viselte. Íror
szágban nincs hagyomá
nya a kiállításkritikáknak,
a folyóirat fórumot kíván
teremteni erre. Végül ar
ról a nem kizárólagos ír
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sajátosságról tájékoztat a
szerkesztő, hogy írekkel
és anyagi kultúrájukkal a
világ számos országában
találkozhatunk. Elsőként
a kanadai St. Colomban
kis múzeumának kiállítá
sáról olvashatunk, mely
az írek 300 éves Quebec-i
történetét mutatja be.
Myrtle Hill és John Lynch
esettanulmányában
az
Észak-Írországi Armagh
múzeumait, történeti em
lékhelyeit vizsgálják meg
a látogatók - „a múzeumhasználók" szempontjá
ból. Patrick Roland cikké
ben (Racionális regionalizmus és a megyei mú
zeumok) értelmezni pró
bálja a regionalizmus fo
galmát ír vonatkozásban.
Jellegzetességük megha
tározó része a napjainkig
élő, az adott régióra jel
lemző közös hagyományrendszer. A múzeumok, a
múzeumokban kiállított
tárgyak szerepe, feladata
a múlt összekapcsolása a
jelennel, a helyi közösség
életével. A vidéki múzeu
mok nem tudtak megfelel
ni ezen elvárásoknak,
nem kapván sem erkölcsi,
sem anyagi támogatást.
Rövid összefoglalást ol
vashatunk arról, hogy mi
lyen változások zajlottak
le a nemrég létrehozott
Észak- írországi Múzeumi
'fanács életében. A múze
umi hírek között megta
lálható egy' beszámoló az
ír Múzeumi Szövetség ál
tal publikált első statiszti
kai felmérés eredményé
ről, melyet 135 múzeum
nak megküldött kérdőív
alapján állítottak össze.
Az utolsó öt évben a láto
gatók száma megduplá
zódott, 36 új múzeumot
nyitottak - bár a támoga
tás nem tartott lépést a
fejlődéssel (nem követte
az inflációt).
Három kiállítást ismertet
nek ebben a számban: 1.
Egy elveszettnek tartott
Caravaggio kép és törté

nete (Nemzeti Galéria,
Dublin); 2. Az ír keresz
ténység történetét bemu
tató kiállítás (Ulster Mu
seum, Belfast); 3. Írország
őstörténetét bemutató ál
landó kiállítás (Nemzeti
Múzeum, Dublin).
Az 1995/5. szám előszava
beszámol két nemzeti kul
turális intézmény nagy
szabású felújításáról és új
helyre való költözéséről: a
Chester Beatty Library a
dublini kastély óratornyá
ba kerül, a tervezett költ
ség 5,5 millió £. Az ír
Nemzeti Múzeum kor
mányprogram segítségé
vel (költségkeret 10 millió
£) modern kiállító, tároló,
restauráló helységekkel,
új helyen várja majd a lá
togatókat. Az ír Múzeumi
Szövetség 1995. évi tava
szi szemináriuma „Íro r
szág és a kulturális sok
színűség“ címet viselte.
Pat Cooke a múzeumi be
lépődíj kérdéséről ír. Sor
ra veszi az ingyenesség il
letve a fizetés melletti ér
veket, európai és tenge
ren túli példákat hozva. (A
b rit múzeumok többségé
ben az 1970-80-as évek
óta megszűnt az ingye
nesség, a washingtoni
nemzeti múzeumok ingye
nesek.) A nálunk is jól is
m ert
dilemmára
mennyire képesek önfenntartásra a kulturális
intézmények, a közpénzek
m ellett milyen eszközök
kel operálhatnak, a belép
ti díjak emelése ellensú
lyozni tudja-e az állami
büdzsé csökkenését - a
b rit szigeteken sem is
mernek tökéletes megol
dásokat. A Museums and
Galleries Comission fel
mérése szerint 1987 óta
az ingyenes múzeumok
látogatottsága 34%-kal
nőtt, míg a fizetőké 23%kal csökkent (beleértve
olyan jelentős múzeumo
kat is mint pl. a Victoria
and Albert). Az angliai
példák azt mutatják, hogy
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az igazán nagyszabású kö
zönségcsalogató látvá
nyosságok megvalósításá
hoz sokkal több pénz kell,
mint amennyi az akármi
lyen magasra emelt belép
tidíjakból összehozható,
így azt mondani, azért fi
zessen többet a látogató,
hogy' többet kaphasson,
csak bizonyos mértékig el
fogadható.
A külföldi ír gyűjteménye
ket ismertető sorozat da
rabjaként ebben a szám
ban a Virginia állambeli
Staunton múzeumáról ol
vashatunk. Bár a közvéle
kedés szerint a korai tele
pesek New Englandben
éltek, valójában a legko
rábbi b rit település Virgi
nia államban található, la
kói skót-ír bevándorlók
voltak a XVIII. század ele
jéről.
A múzeumi hírekből érte
sülhetünk arról, hogy' az
1995-ben elfogadott Örökségvédelmi Törvény
(Heritage Act) alapján a
kultuszminiszter egy 17
tagú Heritage Council-t
hozott létre, melynek fő
feladata, hogy kidolgozza
az örökség azonosításá
nak, védelmének, megőr
zésének és megismerteté
sének irányelveit, különös
tekintettel a köztulajdon
ban lévő építészeti és tör
téneti emlékekre.
A két szám alapján úgy
tűnik: a kitekintés NagyBritannia határáig teljed.
Mindenképp dicséretes,
hogy' a Museum Ireland
mindkét Írország múzeu
mi életéről tudósít.
Wollák Katalin

( F o ly t a t á s a z 1. o ld a lr ó l . )

órák, nyári táborok, a vendégkönyvi beírások, a kiadványok,

várostörténetnek,

régészeti

a múzeum munkatársai által

feltárás és leletek nélkül sem

tartott ismeretterjesztő és tu

kutatni, sem bem utatni nem

dományos előadások, stb.

lehetne Budapest történetet:

A Budapesti Történeti Múzeum

ugyanígy nem képzelhetők cl

1992 e lő tti tevékenységének

semmiféle várostörténcti mú

ilyetén ábrázolása, árnyalatlan

zeum gyűjteményei, kiállításai

kritikája, a szóban forgó is

par excellence képzőművészeti

mertetésben (és más. korábbi

anyag nélkül.

megnyilatkozásaiban) egy célt

Teljesen alaptalan az az állítás,

szolgált: minden, amit a szerző

hogy 1992 előtt a BTM-ben a

megítélése szerint a Budapesti

várostörténcti tárgyakat és do

Történeti Múzeum működésé

kumentumokat „ ú j k o r i

ben jelenleg eredménynek le

ságoknak“

h itv á n y 

tekintették.

Kézzelfoghatóan

het tekinteni, csakis az ó négy

bizonyítják

ezt az új- és legújabbkori (a ké

esztendős „országlásának” kö
szönhető.

sőbbi várostörténeti) osztály

Ugyanis „ 1 9 9 2

gyűjteményeinek kvalitatív és

zés: a B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú 

kvantitatív gyarapodási adatai

z e u m n a k v a ló b a n a v á ro s t ö r 

ó t a a c é lk it ű 

(amelyek az évi jelentésekben

té n e te .

rendelkezésre állnak). Az újko

m á n a k k e l l le n n ie .

é le ttö r té n e te

m úzeu

“ (Addig mi

ri város-, ezen belül az élet

volt a célkitűzés?)... „ A r c u la t -

módtörténet elnyomására vo

f o r m á lá s i n d u l t m e g , m e ly n e k

natkozó állítás tarthatatlansá

te rm é s z e te s

gát ugyancsak bizonyítják az

h o g y e ls ő r e n d ű

utóbbi évtizedben a BTM-ben

t a k a z in t é z m é n y t ,

rendezett

n y e it é s t e v é k e n y s é g e it b e m u 

kiállítások.

Ezek

k ö v e tk e z m é n y e ,
f e la d a t t á

v á l

g y ű jte m é 

jegyzékéből kiviláglik, hogy' az

ta tó

osztály 1981 és 1992 között

most helye, hogy ezt

legalább 40 kifejezetten város-

latfo rm á lá st“

történeti kiállítást rendezett. A

„produkciókat“ konkrét meg

képzőművészeti osztály (ké

nyilvánulásaikban elemezzük

sőbb Fővárosi K éptár) által

(bár remélhetőleg sor kerül er

Nincs itt

p r o d u k c ió k .“

és

az

„arcu

ezeket

a

rendezett kiállítások szám otte

re. már csak a tanulság kedvé

vő része is várostörténeti jelle

ért is). Remélhető, hogy a Bu

gű volt.

dapesti Történeti Múzeum - e

Emlékeztetnék arra. hogy Bu

patinás, számos értékes alko

dapesten a 70-cs évek máso

tást és történeti emléket őrző.

dik felében a BTM rendezte az

sokak által kedvelt és látoga

első életmódtörténeti kiállítás

tott, valam ikor nagy szakmai

sorozatot. (Más kérdés, hogy a

megbecsülésnek örvendő in

kiállítások egyik-másik részle

tézmény - a sok megpróbálta

ge - az akkori főigazgató poli

tás után újra visszanyeri önbi

tikai elkötelezettségéből adó

zalmát. Addig sem lenne jó, ha

dóan - erőszakolt és ham is po

a szakmai közvélemény csak

litikai töltetet is kapott).

„ A B u d a p e s ti T ö rté n e ti M úze

Ugyancsak nélkülöz m inden

u m f é l é v t iz e d e “

valóságtartalmat a szerzőnek

lent értékelés torzító tükréből

az a sokhelyütt hangoztatott

tájékozódhatna a BTM tevé

állítása, hogy a BTM 1992 - va

kenységéről.

gyis az ő megérkezése - előtt
nem volt „közönségbarát“ in
tézmény, a múzeum m unkatár
sai nem törődtek a látogatók, a
diákok, általában a nagyközön
ség igényeivel és így tovább.
Ezt az állítást ugyancsak cáfol
ják a számadatok és m ás té
nyek: a vezetések, a múzeum
ban szervezett koncertek, tan

címmel megje

Gál Éva
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Barokk koporsók díszít
ményei a cseh területen

roké vagy kisncm cscké volt.

puhafából, ritká n tölgyből. For

Balassa M. Iván dr.

májuk kötött volt. mindig hat

(1943)
középiskolai tanár,

(Reflexiók a MM 199(1/1.
számában megjelent: Vác,
„Fehérek temploma" krip ta
feltárás 1994-93 c. tanul
mányhoz)

szög metszetűek, valószínűleg

Cseh és morva városok tem p

sók legtöbbször színesen fes

lomai alatt több alkalommal

tettek. Az ornamentikában ke

talá ltak

felújítás

verednek a barokk és a rokokó

közben olyan kriptákat, me

elemek a régebbi, reneszánsz

műemléki

díszített lábakkal, a fedelet fa
csapokkal rögzítették. A kopor

lyekben gazdagon díszített -

felfogású díszítéssel. A ke

főként festett - koporsókban

ményfából készült koporsók is

17-18. századi sírlclcte k is

festettek, kivételesen intarziá

megmaradtak. Cseh területen

sak Is fennmaradtak. Néha szo

ma 20 ilyen kripta ism ert.

kás volt a keltezés a koporsó

Ausztriában, de szórványosan

festésekor, máshol (pl. Kólái

bajor földön is ismertek hason

ban) a lábakra fém táblát erősí

ló leletek.

tettek a halott nevével és a kel

A kriptába való temetkezés té

tezéssel.

májáról keveset tudunk. A na

A kripták vizsgálata rámutat,

gyobb kolostorok 17-18. szá

hogy a temetkezési rítus az

zadból való kriptái ismertek,

utóbbi háromszáz évben nem

sőt időnként a nyilvánosság

sokat változott. A halottakat

szám ára

hozzáférhetőek

ünnepi öltözékben temették,

voltak. A többi kriptát a 18.

csak kivételes esetben halotti

század végén befalazták és

köntösben, fe ln ő tt lányokat és

csak az utóbbi időkben lettek

illákat esküvői ruhában. A ko

is

felnyitva.

porsókba nem helyeztek érté

A középkortól a templomi sír

kes dolgokat.

boltokba és kisebb kriptákba

A közös kriptába való temeté

való temetés a magasabb tá r

sek megszűntével kevesebb a

sadalmi rétegek - uralkodók,

lehetőség a temetkezési szoká

nemesség, egyházi személyek

sok anyagi kultúrájának vizs

-

kiváltsága volt. A barokk

gálatára. Az irodalom ban sok

megjelenésével - valószínűleg

szor található utalás, hogy a

a 17. század közepétől - az új

koporsók festése megmaradt a

templomok alatt tágas kriptá

parasztság körében - különö

kat építettek, főleg az úgyneve

sen a fiatalok temetésénél -

zett koldulórendek templomai

még a 19. század nagy részé

alatt. Ezek a vallásos társula

ben is.

tok kezdeményezésére közös

Helena Jolmová

ségi használatban voltak. A

(fordítás: Spicgclhaltcr Anna)

rendi kriptákba - a vallási alá
zatosság megnyilvánulásaként
- rendi ruhába öltözve a kivált
ságos réteg tagjai is temetkez
tek. a kripta közös temetkezési

E számunk szerzői

Fából készültek, legtöbbször

Festett koporsó Csehországból
Painted coffin from Bohemia
Kóló - IMiolo: .Ici'iihck ,1.

néprajzos
címzetes igazgató
Szabadtéri Néprajzi
Múzeum, Szentendre
Balogh Balázs
(1966)
középiskolai tanár,
néprajzos,
tudományos munkatárs,
MTA Néprajzi Kutatóintézet
- Néprajzi Múzeum
Deák Zoltán
(1951)
építészmérnök
építész-tervező
Országos Műemlékvédelmi
Hivatal
Éri Gyöngyi
(1931)
művészettörténész
Fülöp Gyula dr.
(1953)
régész
megyei múzeumigazgató
Szent István Király
Múzeum, Székesfehérvár
Gál Éva dr.
(1928)
történész
ny. tud. főmunkatárs
G. Győrffy Katalin dr.
(1943)
középiskolai tanár,
művészettörténész
tudományos főosztályvezető
Országos Műemlékvédelmi
Hivatal

Hajdú Éva
(1954)
bölcsész
újságíró
Magyar Nemzet
Hefter László
(1943)
üvegművész,
üvegrestaurátor, üvegfestő
szaktanár, Győr

Mihály Mária
(1944)
középiskolai tanár
főtanácsos
Művelődési és Közoktatási
Minisztérium
N. Kosa Judit
(1966)
középiskolai tanár
újságíró
Népszabadság

Horn Emil
(1928)
középiskolai tanár
ny. muzeológus, Budapest

Patay Pál dr.
(1914)
régész
ny. tudományos tanácsadó
Magyar Nemzeti Múzeum

Horváth István dr.
(1940)
középiskolai tanár, régész
megyei múzeumigazgató
Balassa Bálint Múzeum,
Esztergom

Sárközy Gabriella
(1949)
könyvtáros
Magyar Nemzeti Múzeum

Helena Johnova
(1925)
néprajzkutató
ny. múzeumigazgató
Történeti Múzeum, Prága

S. Fekete Ágnes
(1963)
népművel ő-könyvtáros
könyvtáros
Dobó István Múzeum, Eger

Juhász Irén dr.
(1943)
középiskolai tanár, régész
múzeumigazgató
Tessedik Sámuel Múzeum.
Szarvas

Szabó Péter
(1946)
középiskolai tanár
muzeológus
Xaiitus János Múzeum,
Győr

K. Szentpéteri Erzsébet dr.
(1941)
középiskolai tanár,
néprajzos
tud. főigazgatóhelyettes
Közlekedési Múzeum

Takács Imre dr.
(1959)
művészettörténész
gyűjteményvezető
Magyar Nemzeti Galéria

Kodolányi János dr.
(1922)
néprajzos
ny. főigazgatóhelyettes

Vágó Csaba
(1965)
régész
Szent István Király
Múzeum, Székesfehérvár

Gróf Péter
(1956)
régész
muzeológus
MNM Mátyás Király
Múzeum, Visegrád

Kubassek János dr.
(1956)
középiskolai tanár
múzeumigazgató
Magyar Földrajzi Múzeum,
Érd

Wellmann Nóra
(1953)
középiskolai tanár
színháztörténész
Magyar Állami Operaház

Gróh Dániel dr.
(1951)
középiskolai tanár, régész
muzeológus
MNM Mátyás Király Múze
um, Visegrád

László Csaba
(1950)
középiskolai tanár
régész
Országos Műemlékvédelmi
Hivatal

helye volt a kisnemcseknek.
polgároknak és a klérusnak.
II.

József reformjai ezt a temeté

si módot egészségügyi okokból
tilalmazták, a kriptákat elzárták,
fokozatosan befalazták. Ennek
köszönhetően maradt meg több
sitidet, sok esetben a mumifikált
halottak tetemeivel együtt. Krip
tákat talállak pl. a prágai és a
bmoi templomokban, és kisebb
vidéki városokban (Lotmovice p.
Bl.. Vamberk). A 17. és 18. szá
zadi koporsók többsége polgá

Wollák Katalin
(1952)
régész
főosztályvezető-helyettes
Magyar Nemzeti Múzeum

1. Pannonhalma - A tem plom északi fala az Árpád-kori kapukkal
Pannonhalma - The northern w a ll of the church w ith the portals
from the Árpád age
2. Pannonhalma - A XV. századi kerengő hátfalában feltárt kép
Pannonhalma - Mural exposed on the rear wall of the XV. century
am bulatory
3. Pannonhalma - A kiállítás a főbejárat felől,
háttérben a Szent István szobor
Pannonhalma - The exhibition from the main gate,
in the background the Saint Stephen statue
4. Pannonhalma - Középkori építéstörténet
Pannonhalma - Medieval building history
5. Győr - Részlet az iskolatörténeti kiállításról
Győr - Detail from the school history exhibition

Fotók - Photos: Szelényi K.
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RESTITÚCIÓRA
VÁRVA...
Három XVI. századi
szobor a budapesti
Kornfeld-gyűjteményből.
1945-ben a
Szovjetunióba
szállítva,
1995-ben kiállítva a
moszkvai
Grabar Restaurátor
Intézetben

WAITING FOR
RESTITUTION
Three 16th century
sculptures from the
Kornfeld-collection,
Budapest, which were
transported to the
Soviet Union in 1945
and exhibitioned in
1995 in the Grabar
Conservation
Institution in Moscow
Fotók - Photos: Mayer Rita

