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Műhely
A kortárs kiállítások közönsége egy felmérés tükrében
German Kinga - Tőkési Diána
- Dóczi Erika
Ma már Magyarországon is egyre elterjed
tebb az a vélemény, hogy egy múzeum vagy
egy kiállítótér - versenyképességének kiala
kítása vagy megőrzése céljából - hangsú
lyos látogatóbarát jelleget öltsön. Ezen felül,
ha tudatosítjuk azt a tényt, hogy a múzeum
eleve demokratikus jellegű intézmény, olyan
programok, foglalkozások kidolgozására is
törekednünk kell, melyek a kisebb kulturális
affinitással rendelkező rétegeket is megszó
lítják. Még a múzeumi szakemberek is gyak
ran figyelmen kívül hagyják munkahelyeik
szolgáltató jellegét, mely magába foglalja az
érthető módon megfogalmazott és közvetí
tett tartalmakat, a kreativitásra ösztönző te
vékenységek ajánlatait, a kényelem és kel
lemes légkör kialakítását, de még a kávézó
vagy az illemhelyek milyenségét is.
A múzempedagógusnak ismernie kell a
látogatók közvetlen körét, és tudnia kell,
hogyan találja meg a középutat az ism eretátadás, a kreatív foglalkoztatás és a szó
rakoztatás között. Komolyan véve az adott
művészeti alkotásokat, valamint annak tu
datában, hogy a műalkotások az embereket
teljes, nyitott lényként szólítják meg, a jól
képzett múzeumi szakember felelősségtel
jesen járul hozzá a látogatók személyiségé
nek önállósulásához. így közvetít alkotás
és ember, valamint az egyes emberi ta rta l
mak között.
2006 m árcius-áprilisában a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem „Múzeumpedagó
gia II” speciális kollégium hallgatóinak egy
része azt a feladatot kapta, hogy három
helyszínen felméréseket végezzen, majd az
eredményeket az adott kiállítóterek vezetői
és szakemberei előtt bemutassák/bemutassuk. Ugyanis rájöttünk, hogy szakiro
dalom hiányában mindaddig nem tudunk
csoportorientált múzeumpedagógiai prog
ramokat tervezni, amíg - legalább egy pár
helyszínre fókuszálva - nem derítjük ki azt,
hogy k ik is az adott kiállítóterek látogatói,
és milyen elvárásokkal érkeznek egy adott
helyszínre. 21 zárt és 1 nyitott kérdésből
álló kérdőívet állítottunk össze, melyet az
adott kiállítások bejáratánál személyes fel
kéréssel, önálló kitöltésre adtunk át a 15
éves kort meghaladó látogatóknak. Egysze
rűen fogalmazva: anyagi források nélkül, de
az adott intézmények baráti támogatásával
igényfelmérést végeztünk és szociodemográfiai adatokat gyűjtöttünk be. Munkánkat
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A Kunsthalle Baden-Baden magyar kortárs művészetet bemutató kiállítási plakátja
The poster o f the exhibition presenting Hungarian contemporary art at the Kunsthalle,
Baden-Baden
a neves kultúrszociológus, Hans Joachim
Klein professzornál végzett tanulmányok
és publikációinak figyelembevételével, va
lamint Tomka Miklós tanszékvezető pro
fesszor k ritik a i megjegyzéseire alapozva
végeztük el. A kérdőívet a Ludwig Múzeum
ban egy jól frekventált napon tesztelhettük,
a kiértékelő GrafStat programot pedig té 
rítésmentesen a németországi Bundeszent

rale für politische Bildung médiapedagógia
részlege bocsátotta rendelkezésünkre. Az
adatgyűjtés helyszínei az Ernst Múzeum, a
Műcsarnok és a Kiscelli Múzeum voltak.1E
három helyszínre azért esett választásunk,
mert ezekben az intézményekben kortárs
művészeti kiállításokkal találkozhatunk, és
a magyarországi múzeumlátogatók körében
az ilyen profilú kiállítások rendelkeznek a
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legkisebb publikummal. Pedig társadalmi
felelősségből tennünk kell azért, hogy a la
kosság széles rétegei megismerhessék ko
runk művészetét.
Tanulmányunk célja tehát bemutatni e
felmerés legfontosabb eredményeit. Tuda
tában vagyunk annak, hogy a kétszer két
hetes felmérési időintervallumban készí
te tt kutatásunk csak részben bír repre
zentatív jelleggel - bár az összegyűjtött és
kiértékelhető kérdőívek elérték a 340 da
rabot - , ugyanakkor jó alapot képez láto 
gatómenedzsment struktúrák elm élyült
tervezéséhez. Akciónkkal szeretnénk arra
is felhívni a figyelmet, hogy a józan ész és
szakértelem bevetésével, akár még anya
giak hiányában is, jóval többet tudhatunk
meg látogatóinkról, m int azt gondolnánk.
Ha eltekintünk az egyes helyszíntől és
összesítjük a kérdőíveket, akkor a követ
kező, nem túl meglepő fő karakterisztikák
születtek: a kortárs művészet iránt érdek
lődő budapesti látogató felsőfokú végzett
séggel vagy legalább érettségivel rendelke
zik, ha nem tanuló, illetve hallgató, akkor
állam i alkalmazott vagy magánszférában
dolgozik, s ha nem iskolás, akkor túlsúly
ban 20-29 és 3 0-39 éves. A nők aránya
enyhén magasabb, a hagyományos k iá llí
tások látogatóinak magyarországi és világ
szintű azonos arányú nem-megoszlásával
szemben. Szinte soha sem érkezik egyedül,
magas társadalmi affinitással rendelkezik,
és nyitott az egyes műtárgyak alapos meg
ismerésére. Szereti az ingyenes, elvihető,
magyarázó szöveglapokat, és a falszövegeket/paneleket is intenzíven olvassa. Ha
a fiatal vagy nyugdíjas korcsoportba ta rto 
zik, aktív cselekvési- és interaktív lehető
ségeket is elvár a múzeumtól. Igen gyakran
jár kiállításokra, egy évben ötnél többször.
A múzeumi bolt jelenléte szinte mindenki
számára nyilvánvalóan szükséges, míg a
vezetések, foglalkozások már differenciál
tabb képet mutatnak. Ha a bizonytalanokat
is („nem tudom”-m al válaszoltak) hozzá
adjuk a nyitottak, az „igennel” válaszolók
csoportjához, akkor 160 a 183-hoz arányt
kapunk, vagyis csak 23 személlyel többen
jelentik ki, hogy nem vennének részt egy
múzeumpedagógiai foglalkozáson, mely
alatt a megkérdezettek többsége sajnos
még mindig csak a hagyományos tárlatve
zetést érti. A fizetési hajlandóság érdekes
módon azonban itt is pozitív.
Első kritika i megjegyzésünk tehát az,
hogy a látogatók többsége - a felnőttek
- nem vár el tematikus foglalkozásokat,
„teadélutánokat“, izgalmas és nívós fog
lalkozásokat egy kiállításon, mert ezeket a
lehetőségeket még nem is ismeri! A dialógikus, csak néhány alkotásra koncentráló
vagy tematikus vezetéseket sem ismerik.
Azokat a médiumokat, amelyekkel m ár ta
lálkoztak: a tárgyszövegeket, a magyarázó,
összefoglaló falszövegeket, a kiállításveze

tőket azonban igen nagy számban igénylik
és használják. Meglepő módon nagyon so
kan olvassák az egyes kiállító terek hon
lapjait, sokszor még a döntési fázisban is
erre lépnek rá, amikor még bizonytalanok
abban, hogy melyik kiállításra menjenek
el.
A következőkben átengedjük a teret az
egyes elemzett helyszínek látogatói elvárá
sainak pontosabb bemutatására.
Az Ernst Múzeumban a felmérés kétszer
két hétig (2006. március 19. - április 2. és
2006. április 12 - 22.), a Derkovits Gyula
képzőművészeti ösztöndíjasok, illetve Ko
nok Tamás „Sine loco et anno” című kiál
lításának ideje alatt ta rto tt. A felmérésből
kiderült, hogy a múzeum stabil látoga
tói bázissal rendelkezik, amelynek tagjai
rendszeresen járnak a kiállításokra. A vá
laszadók többsége (60%) több mint három
alkalommal já rt már az Ernst Múzeumban,
de igen magas azoknak a látogatóknak a
száma is, akik a megkérdezés idején voltak
ott először (25%).
A válaszolók többsége előre megtervez
te a látogatást, és korábban informálódott
az aktuális kiállításról - összevetésben itt
figyelhettük meg a legnagyobb fokú céltu
datosságot, de nem hagyhatjuk figyelmen
kívül a spontánul érkezőket sem, akik vagy
(1) már ismerve a múzeumot, a kellemes
időtöltés biztos tudatában, vagy (2) minden
előzetes tudás nélkül a bejáratnál látható
plakát hatására tértek be egy-egy tárlatra.
A látogatók életkorát tekintve túlnyomó
többségben a 20 és 29 év közöttiek vannak,
azonban nem hanyagolható el az idősebb
korosztály sem. A többi felmérési helyszín
nel szemben meglepően kevés azonban a 20
év alatti látogatók száma (mindössze 7%).
Többségük egyedül vagy baráttal, ismerős
sel érkezik, és nagyon kevés a szervezet
ten, csoporttal érkezők száma. A nemek
megoszlása pont fele-fele arányt mutat, te 
hát ez a múzeum azonos mértékben képes
a nők és a férfiak megszólítására. A válasz
adók túlnyomó többsége (80,6%!) főiskolai
vagy egyetemi diplomával rendelkezik, il
letve hamarosan rendelkezni fog. A másik
két múzeumhoz képest magasan kiemelke
dik tehát a nagyon jól képzett látogatócso
port, elenyésző azonban a nyolc általános
sal, illetve a szakmunkás-bizonyítvánnyal
rendelkezők száma. Az állam i alkalmazot
tak, a vállalkozók és az önfenntartók ará
nya itt volt a legmagasabb.
A látogatók közül fontos kiemelni a Ma
gyar Képzőművészeti Egyetem diákja
it, akik között meglehetősen folyamatos a
kommunikáció, így az információk nagy ré
sze szájpropaganda útján terjed. Legtöbb
ször barátok, ismerősök ajánlására tekintik
meg az aktuális kiállításokat, illetve havi
rendszerességgel járnak a múzeumba.
A tájékozódásnál a szóbeli információ

csere elsöprő többsége m ellett a modern
médiumok, például a múzeum honlapja, il
letve az internetes hírlevél is nagy szerepet
játszik, amelyet nemcsak a fiatal, hanem az
idősebb korosztály is rendszeresen igény
be vesz. Emellett fontos forrás a program
füzet, illetve a nyomtatott sajtó, a tömeg
kommunikációs média (televízió és a rádió)
hírközlése is (egyenként 10%).
A múzeumpedagógiai igényeket vizsgál
va kiderült, hogy a válaszadók nagy része
nem szeretne tárlatvezetést igénybe ven
ni. inkább az egyes alkotásokhoz tartozó
tárgyszövegek, az általános, tájékoztató
jellegű falszövegek, illetve az ingyen elvi
hető szöveges papírlapok által inform áló
dik. Ez azért meglepő, mert legtöbbször azt
halljuk, hogy az emberek, közülük is a fia
talok, nem olvasnak, itt mégis az derült ki,
hogy a többség még több háttér-inform áci
ót tartalmazó szóróanyagot igényelne. Sőt,
igénylik a múzeumi bolt meglétét is, ahol
a kiállításokhoz kapcsolódó kiadványokat,
reprodukciókat vásárolhatják meg, ame
lyekért több ezer forintot is kiadnának.
Egy tárlat megtekintésekor a látogatók
közül sokan egyszerre szeretnék az álta
lános műveltségüket, illetve tudásszintjü
ket növelni, és élményekben gazdagodva
kikapcsolódni. De itt azok aránya a leg
magasabb (71%!), akik látogatásuk fő mo
tivációját a kikapcsolódásban, élményszer
zésben látják. A legtöbben elvárják, hogy
a kiállítás látványos (40%), színvonalas le
gyen, hogy elgondolkodtasson és inspirál
jon. 12%-ot is meghaladja azok számará
nya. akik egy tárlaton aktív cselekvésre is
vágynak. Hogy ilyen komplex elvárásokat
teljesítsen a múzeum, és minél több em
bert szólítson meg, átgondolt és jól felépí
te tt programra van szükség.
A kérdőívek kiértékelése után olyan mú
zeumpedagógiai ajánlatot állítottunk össze
az Ernst Múzeum számára, amely egyszer
re őrzi meg az eddigi látogatókat, és csá
bít be újakat. Mivel ebben a múzeumban a
legjelentősebb az írott információk recep
ciója, a már meglévő ingyenes műtárgy
magyarázó papírlapok mellett pár soros,
figyelemfelkeltő falszövegre és tárgyfel
iratokra lenne szükség, hogy az egyes ter
mek tematikájáról és az alkotásokról még
több információt szerezhessenek a láto
gatók. A rendszeres tárlatvezetésekkel a
legtöbb célcsoportot meg lehet célozni, de
ezek közül is kiemelten lehetne foglalkozni
nyugdíjas korosztállyal és az egészen fia
talokkal (20 év alatt). Az általános, illetve
középiskoláknak fel lehetne ajánlani, hogy
a múzeumi térben tartsanak történelem és
irodalom órákat, nyelvórákat, hiszen a fia
talok még nyitottak a kortárs művészetre,
és nincsenek előítéleteik a szokatlan művé
szi alkotásokkal szemben.
A beszélgetések és koncertek, általában
a kísérő programok gazdag tára nagyon el
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fogadott az Ernst Múzeum publikumának
körében. Természetesen szükség van a
reklámra is, nemcsak a bejárat környékén,
hanem akár a BKV hirdetési felületein is,
hiszen a legtöbben, látogatásuk alkalmával
tömegközlekedési eszközt vettek igénybe.
A Műcsarnok is időszakos, kortárs kiá llí
tások színtere, ahol felméréseinket 2006.
március 24-31. és április 11-16. között vé
geztük. Ebben az időszakban elsősorban a
fiatalabb korosztály figyelmére számító ki
állítás volt látható: „Coolhunters - Fiatalok
média és piac között” valamint a „Muntean
& Rosenbhm”. Összesen 121 kitö ltött kér
dőívet gyűjtöttünk össze a Műcsarnok láto
gatóitól. Az azonos kérdőív itt is arra keres
te a választ, hogy valójában kik látogatják a
Műcsarnokot, hogy mennyire tudatos, ille t
ve rendszeres a múzeumlátogató, mi hoz
za a múzeumba, illetve konkrétan hogyan
viselkedik a kiállításokat szemlélve: m it
szeret olvasni, milyen múzeumpedagógiai
eszközöket használ, kedveli-e a tárlatveze
tést, a múzeumi boltot, s hogy mire mennyi
pénzt szán?
A demográfiai vizsgálatok azt m utat
ják. hogy öt szelektáló, befolyásoló tényező
mentén oszlik meg a múzeumi közönség.
Legmarkánsabb az iskolai végzettség és az
életkor okozta eltérés: legnagyobb arány
ban a diplomával rendelkezők vesznek
részt a kulturális fogyasztásban, az ő ér
deklődésük a kor előrehaladtával sem lan
kad. A még aktív hallgatói viszonyban lévő
fiatalok pedig a legaktívabbak.
A műcsarnoki látogatók nemek szerin
ti megoszlását vizsgálva kiderült, hogy a
vizsgálati időszakban 58 és 42% százalék
arányszámmal egy kicsivel több nő látoga
to tt el a Műcsarnokba. Ez, m int em lítettük,
egybecseng más felmérések eredménye
ivel, melyek szerint a nők valamivel na
gyobb érdeklődést, aktivitást mutatnak a
kulturális programok iránt, mint a férfiak.
Korcsoportok tekintetében a három mú
zeum közül legnagyobb arányban a Mű
csarnok kiállítását nézték meg az egészen
fiatalok: a válaszadók 72%-a 30 évnél fi
atalabb. Kiemelendő, hogy a Műcsarnok
eredményének oka lehet a kurrens tárlat,
mely a videó-médiummal és a közvetített
tartalom m al főleg az ifjabbakat vonzot
ta, de azt gondoljuk, hogy a mindösszesen
négy fő, aki azt válaszolta, hogy 60 év fe
letti, rájuk szabott ajánlatok esetén lehetne
nagyobb arányban is.
Itt is nagyon magas (52%) a főiskolai,
egyetemi végzettségűek aránya, 36% pe
dig középfokú végzettséggel rendelkezik,
(A kérdőív megengedte, hogy a közeljövő
ben elvégzendő iskolákat már elvégzettnek
jelöljék meg a válaszadók, pl. középiskolá
sok az érettségit.) Mivel látható, hogy ilyen
nagy arányban lehet a nyitottabb fiatalokat
kortárs kiállítási térbe vonzani, a múzeu
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moknak mindenképpen érdemes az iskolákat-tanárokat közvetítő fórumként „fel
használni”. Fontos, hogy a pedagógusok
egyfelől tudjanak a kiállításokról, sőt láto
gassák a kiállításokat, ismerjék anyagukat,
hiszen sokat számít az is, ha csupán felhív
ják tanítványaik-hallgatóik figyelmét egyegy tárlatra, vagy ha -m ive l korábban már
jártak a kiállításon - ők maguk magabiztos
sággal elhozzák az osztályukat-csoportjukat a múzeumba. Talán odáig is fűzhetjük a
gondolatmenetet, hogy előnyös volna kife
jezetten pedagógusoknak szánt programo
kat szervezni a Műcsarnokban is.
A látogatók foglalkozását összesítve a
tanulók után második helyen az állami al
kalmazottak. majd a magáncégek alkalma
zottai szerepelnek. A válaszoló látogatók
közel 70%-a érkezett Budapest valamelyik
kerületéből a Műcsarnokba. Érdekes, hogy
mindegyik múzeumba, még az országos je
lentőségűnkbe is a saját kerületükből ér
keznek legtöbben, a Műcsarnok esetében a
XIV. kerületből, ezen kívül a belsőbb pesti
kerületekből. Ezek szerint az emberek sza
badidejük eltöltésekor általában nem men
nek messzire. Noha ne feledjük azokat sem,
akik több m int száz km-ről jöttek Budapest
re (14, 45%). (Azt azonban nem tudni, hogy
egy-egy kiállítás milyen m essziről vonzza a
látogatókat, s hányán vannak, akik másod
lagos célként, ha már a fővárosba utaztak,
egy kicsit „Műcsarnokozni” is szeretnének.)
A kérdőívekből nem derül ki (mert csak a
németül tudók tudták kitölteni), hogy m i
vel a múzeum a város egyik legforgalma
sabb tu risztika i gócpontjában helyezkedik
el, nagyon sok külföldi té r be. Ennek a kihí
vásnak a Műcsarnok igen jól megfelel két
nyelvű terem felirataival, az angol nyelvű
szórólapokkal, az idegen nyelveket beszélő
hoszteszekkel és a figyelemfelkeltő óriás
plakáttal a bejáratánál, m ár csak az audioguide tenné teljessé a képet.
Ezek után meg kell említeni a Műcsarnok
egyik óriási előnyét, figyelmességét. Ritka
ságszámba megy, hogy kerekesszékkel is
látogathatnak múzeumot, a Műcsarnokot
azonban régóta, hála a könnyen megköze
líthető liftnek. A Szépművészeti Múzeum
ban valam int a Magyar Mezőgazdasági Mú
zeumban van erre lehetőség, azután - egy
kerekesszékben ülő mozgássérült látogató
elmondása alapján - hosszú a szünet...
Ambivalens helyzet, hogy nagyjából
ugyanannyian lehetnek, akik több mint há
romszor járta k már a Műcsarnokban, m int
azok, akik először. Az első látogatók kö
zött egyébként nagy számmal vannak ma
gyarok is, nemcsak külföldiek. Azok, akik
több m int háromszor jártak m ár a Műcsar
nokban, közülük legtöbben évente átlag öt
ször jutnak el múzeumba. Tehát a magyar
látogatók közül többeknek vannak pontos
előzetes információi, többen ismerik a Mű
csarnokot, m int akik nem. A külföldi vá

laszadók is általában ötször jutnak el mú
zeumba, érthető, mivel ha nem lennének
hozzászokva a kiállítás látogatáshoz saját
hazájukban, idegen országban sem tennék
meg ezt.
Meglepő, hogy mindhárom múzeumban
a „szájhagyomány” a legmeghatározóbb
hírforrás. A Műcsarnok esetében ezután
nagy arányban a plakát hírértéke követ
kezett, ami a központi helyszín és a plakát
nagy mérete láttán nem meglepő. Meghívó
alapján mindössze két ember érkezett, no
ha a Műcsarnok dolgozói ennél jóval többet
küldenek szét. A kérdésünkre, hogy mikor
döntötték el, hogy eljönnek a Műcsarnok
ba, legtöbben, a válaszolók fele, a tudatos
ságot jelző ’régebben, mint tegnap’ választ
karikázták be, őket nem a bejárati plakát
hozta be, de a válaszadók 1/3-a az „imént”,
spontán döntött.
Ez a két kiállítás, mellyel egy időben dol
goztunk, talán nem családi program volt.
Legalábbis az amúgy nem ritk a családi lá
togatók elmaradtak. Legtöbben- baráttal,
ismerőssel vagy partnerrel érkeztek, és
majdnem minden második látogató egy
két órát szánt a kiállítás megtekintésére,
tehát sok volt az igényes látogató. Nehéz
szétválasztva megválaszolni, hogy mi a
látogatás motivációja: vajon inkább az ál
talános műveltség, a tudásszint növelése,
vagy az élménydús kikapcsolódás. Sokak
nak mindkettő ugyanolyan fontos. De ha
minden választ összesítünk, azt tudhatjuk
meg, hogy a Műcsarnok látogatója elsősor
ban tudásának növekedését rem éli a mú
zeumtól. és mindezt látványos tárlatoktól
várja (közel 60%). Fele ennyien a közért
hetőségre vágynak, illetve valam i egyébre,
ami a „lelkűkre hat", megérinti őket. Kicsit
kevesebben (17%) várják el, hogy tudomá
nyos alapokra épüljön a kiállítás, és még
kevesebben jelezték, hogy aktív cselekvés
re is nyíljon lehetőségük. A művészethez,
műalkotásokhoz való minél közelebb férkőzés iránti vágyat mutatja, hogy a Műcsar
nok látogatói is sokkal inkább kíváncsiak
az egyes műalkotásokról szóló szövegek
re, azokat szívesebben olvassák, mint az
általánosabb, tájékoztató jellegű szövege
ket. Ők is nagyon kedvelik az ingyen elvi
hető szöveges papírlapokat, a falszövegeket/paneleket és a színes vezető füzeteket.
Ez utóbbi általában hiánycikk az előállítási
költségek magas ára miatt.
A tárlatvezetésen vagy speciális foglal
kozáson való részvételt 49, 59% utasítot
ta el egyértelműen, arányaiban több tanuló
elutasító. Döntő többségben a külföldiek és
az 50-60 év közöttiek mondtak egyértelmű
igent erre az opcióra. Tárlatvezetés össze
gére m inimum 0, maximum 1500 Ft érté
kek születtek: az állag 630 F t-ra jött ki. A
látogatók 76%-a bólintott rá azonban a mú
zeumi bolt szükségességére, ahol tudomá
nyos katalógushoz, tárlatvezető füzethez,
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képeslaphoz, ajándéktárgyakhoz, m űtár
gyak reprodukcióihoz lehet hozzájutni. Az
az igény is megfogalmazódott, hogy ezek a
megvásárolható dolgok erősen kötődjenek
az aktuális kiállításokhoz, akárcsak a nyu
gat-európai országokban. A tekintetben,
hogy mennyit költenének a múzeumi b olt
ban, már megoszlottak a válaszok, de leg
többen, ha igazán megtetszik nekik valami,
bármekkora összeget, akár 8000 Ft-nál is
többet kiadnának.
Összességében a Műcsarnokkal „szem
ben” kevés kifogással élhetünk. Jól szer
vezett, biztos vezetésű múzeum, amely
megfelel a mai elvárásoknak. Izgalmas,
látványos és szórakoztató, tudományos
megalapozottságú kiállításait újra meg új
ra meglátogatja a visszatérő közönsége.
Feltűnő azonban, hogy a látogatók köre az
életkor előrehaladtával folyamatosan szű
kül, a 40 évesekkel szinte be is zárul. Ezen
folyamat megváltoztatása és a családok
célzott megszólítása fogja jelenteni az el
következő időszak legjelentősebb kihívását
e ház számára.
Bár az óbudai Kiscelli Múzeumban a hát
rányosabb, központtól távol eső helyszín és
a múzeum gyengébb látogatottsága m ia tt
folyamatos (6 hetes) kérdőívezést tervez
tünk, a legtöbb adatot mégis a személyes
jelenlét és felkérés eredményezte egyetlen
hétvége alatt. Itt összesen 88 kiértékelhető
ívvel tudtunk dolgozni, ami napi átlag hét látogatójú frekventáltságnál jó arányt képez.
Fontos megjegyezni, hogy ez a helyszín v i
szont az időszakos kortárs kiállítások cs a
XX. századot felölelő képtár anyaga m ellett
egy újabban átrendezett, gazdag várostör
téneti bemutatóval is rendelkezik. A több
nyire (83%) a körzetből érkező látogatók
szinte azonos arányban első alkalmas és
visszatérő vendégek. Itt tehát szerencsé
sen ötvöződik a tény, hogy ha valaki az ál
landó kiállítást m ár látta, mégis vissza fog
térni, hiszen az időszakos kiállítások m in
dig újat mutatnak. A nyitott kérdésekből

azonban kiderült, hogy többen szeretik en
nek a különleges épületnek a hangulatát, és
az állandó kiállítást is újra és újra megte
kintik. Ez az a kiállító tér, ahova alig érke
zik valaki egyedül (6%), a partnerrel (40%)
és a barátokkal (30,68%) érkezők aránya a
legmagasabb. A családosok 15%-os aránya
magasnak számít, és célcsoport orientált
tevékenységek potenciálját hordozza. A lá
togatást a döntő többség időben megterve
zi, a spontánul érkezők aránya (9,41%) nem
meglepő módon alacsony. Itt térnénk ki ar
ra, hogy a múzeum - pénzhiányra utalva
- nem h irde ti magát az épületen vagy az
oda vezető úton a mai modern eszközök
kel, gyakran még kiállítási plakátokkal sem
rendelkezik. Tehát itt is a szájpropaganda
képezi az ismertség fő forrását, ezt követi
a médián (16%) és a honlapon (11. 36%) ke
resztüli informálódás.
A magas iskolai végzettséggel rendelke
zők vannak ezen a helyszínen is túlsúlyban,
de itt a szakiskolát végzők is megjelennek.
Meglepő, hogy a Kiscelli Múzeumban ép
pen a 60 év feletti, nyugdíjas korosztály
jelenti a meghatározó, visszatérő közön
séget, amelynek tagjai legszívesebben az
egyes műtárgyakról szereznének informá
ciókat (71,76%), nagy arányban igényelnék
a múzeumpedagógiai foglalkozásokat és
egy nívós múzeumi boltot is, ahol a legtöb
ben ezer fo rin tot adnának ki vásárlásaik
ra. Ezen kívül nagyon arányos a látogatók
életkormegoszlása, még a 2 0 -2 9 évesek is
jó arányban (17%) érkeztek.
E felmérést megelőzően sikerült e szemi
nárium hallgatóinak egy több részes tema
tikus foglalkoztató programot kidolgozni a
Kiscelli számára, azonban munkánk során
csak a fiatal korosztályra összpontosítot
tunk. Ez a tény is mutatja, mennyire fontos
ismerni a látogatók táborát, hiszen akkor
elsősorban a nyugdíjasokat és a családo
kat megszólító foglalkozásokra lehetett
volna összpontosítani. Többnyelvű panelek
érthető, elvihető információk tárgyakról és
tárgycsoportokról, a modern alkotásokról

és tartalm ukról jelentik ezen a helyszínen a
legfontosabb feladatokat. Hasznos lenne a
BKV-s együttműködés, hiszen, erre a hely
színre vagy csak személyautóval, vagy tö
megközlekedési eszközzel érkezhetünk.
Mindegyik elemzett múzeum vezetősé
gét sikerült meglepnünk új információkkal,
pedig többen gondolták azt, hogy már jól
ismerik látogatótáboruk paramétereit és
elvárásait. Ezen felül sikerült prezentáci
óink során konkrét ajánlatokat tennünk a
látogatóbarát profilú célcsoportok szerinti
tájékozódás erősítésére, hiszen mindannyiuk
feladata a művészet minél szélesebb kör
ben való közvetítése.
Jegyzet
1Külön kiemelendő mindhárom ház vezetőségé
nek nyitottsága és hajlandósága, hogy vendég
ként kérdőívezhessünk náluk. Az E rnst Múzeum
még a kiértékelés-bemutatás nyilvánosságát
is vállalta, m elyről a Népszabadság 2006. má
jus 16. száma tudósított. A felmérési fázisban a
szerzőkön kívül Jankó Anna, Kovács Zsolt, Láda
Bertalan, Raduka Lilla, Pálinkás Szilvia és Sza
bó Etelka hallgatók is igen nagy segítségünkre
voltak.

Survey on the Visitors of Contemporary Art
Exhibition
It is a more and more accepted notion among
the museum professionals that in the competi
tion for all groups of the social stratum muse
ums have to make themselves visitor-friendly.
Students of the Péter Pázmány Catholic Uni
versity were given the task of m aking a survey
in the duration of twice 2 weeks in 3 different
locations, namely the Ernst Museum, the Kis
celli Museum and the Műcsarnok. The outcome
of the survey is not too surprising. Most of the
visitors interested in modern a rt have univer
sity degrees or at least high-school graduation
if not students; they are aged 20-29 and 30-39.
The rate of women is a slightly higher than that
of the men, in contrast w ith the gender rate of
visitors of tradition al art exhibitions. They al
most never arrive alone and are open to getting
to know thoroughly the objects displayed. They
visit exhibitions more than 5 tim es a year and
are w illing to pay for what they w ant to see.

Munkácsy és kortársai
M it festene ma Munkácsy?!
Ilangyel Orsolya
A táblakép halálát, a figuratív festészet végét
a XX. század során számos alkalommal dek
larálták. Munkácsy nagyságát, művészeté
nek jelentőségét ugyancsak sokszor kétség
be vonták. A századforduló után a „modern"
művészet fokozatosan elsöpört minden lát
ványelvűt. Gyorsan elfeledték Munkácsy si
kereit is. Eltelt száz év. Irányzatok jöttek,
irányzatok mentek, eltűntek a műfaji hatá

rok, megjelentek gyökeresen új művészeti
formák. Megjósolták mind a művészettör
ténet. mind a művészet végét. Mindazonál
tal ma a kortárs irányvonalak közt egyre
nagyobb teret hódít a realizmus és a figuratívitás, illetve a „klasszikus” alkotói irányel
vek visszatérése.
A „legnagyobb magyar festő” szintén új
ra a figyelem középpontjába került. A Munkácsy-jelenség még feltáratlan elemeit mu
tatta be a Magyar Nemzeti Galériában nagy
sikerrel megrendezett Munkácsy a nagyvi-

lúgban című kiállítás. Az életkép fogalmá
nak újraértékelésével, az id ill és a portré
vizsgálatával új megvilágításba helyezték
a mester életművét. Pákh Im re jóvoltából
egy kisebb, Munkácsy Mihály festményei
Amerikából című bemutató az ország több
városába viszi el a festményeket. A tá r
lat Békéscsaba utáni következő állomása
Miskolc. A Herman Ottó Múzeumban ezzel
párhuzamosan nyílt meg (2006. október 18
- december 30) a RadaR Európai Kortárs
Művészetért Egyesület által szervezett
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jelleg és romantikus hangulat felett. A tár
lat hídként kívánja összekötni a „modern”
előtti festményeket a mai figuratív, látvány
elvű, m űterm i és „klasszikus” felé valami
lyen szempontból nyitó művészek alkotása
ival. A bemutató azt a kérdést veti fel, hogy
miben hasonlít, ha hasonlít, és miben tér el
a kortárs figuratív festészet a XIX. száza
di művészet jellemzőitől? I la léteznek, hol
vannak a kapcsolódási pontok és hol az el
válások? Milyen szempontból használják a
XXI. század alkotói a világ dolgainak mű
vészi szándékú realisztikus leképezését, a
műtermi környezetet, a XIX. századi alko
tói elemeket? Tehát egy bemutató erejéig a
feje tetejére fordul a tárgyalt időszakokhoz
kapcsolódó szemlélet.
Központi elem továbbá az alapvető Mun
kácsy paradoxon: drámai realizm us versus
idill. A sötét háttérből drámaian elővilla
nó alakok, illetve az idillikus szalon-világ
bájos hölgyei és babái közti ellentét köré
szerveződik a kiállítás. Ezen kettősség is
végigkövethető a mester kortársainak al
kotásain, valam int részben m ai korunk al
kotóinak munkáiban.
Az első két teremben láthatók a XIX. szá
zadi és a századforduló utáni alkotások. A
Barbizont szintén megjárt Deák-Ébner La
jos mosónőt ábrázoló műve á ll legközelebb

Mata Attila: Anya gyermekével. B ro n z-A ttila Mata: Mother with child. Bronze
Munkácsy és kortársai; M it festene Munká
csy ma?! Kortársak Munkácsy szellemében
című kettős kiállítás is, mely újabb kérdé
seket felvetve két teljesen más szempont
ból használta fel Munkácsy művészetét.
Az életmű egyes vonatkozásait kimagas
ló színvonallal elemző bemutató m ellett a
tárlat célja, hogy egyrészt felvillantsa Mun
kácsy korának művészeti törekvéseit, más
részt festészetét párhuzamba állítsa hazai
kortársainak alkotásaival, továbbá izgal
mas kontextusba helyezze mai magyar kép
zőművészek munkáin keresztül.
A Munkácsy-jelenség alapvetően megha
tározó eleme, hogy ő „A Magyar Művész”.
Arra a kérdésre, hogy ismer-e hazai alko
tót, biztos, hogy a megkérdezettek döntő
többsége Munkácsyt az elsők közt említi
meg. Előfordul, hogy kizárólag csak az ő
neve hangzik el. Igaz, amit egy műkereske
dő írt: „festészete magas színvonalú, témá
iban hatásos és közérthető, és ezt minden
korban nagyra értékelte a közönség. Tartja
az értékét, és nyugaton is máig ő a legelad-

hatóbb piktor.” A kiállítások sikereit nézve
láthatjuk, hogy Ismertsége életében és ma
is kiemelkedik a XIX. század hazai alkotói
közül. Munkácsy hazánk művészeti nagy
követe. Azonban az 1869 és 1900 közötti
évtizedekben hazai alkotók széles palettája
élt és alkotott. Több olyan festő volt k o rtá r
sa és jó barátja, m int például Telepy Károly,
Lotz Károly vagy Than Mór, akikkel mindig
kereste a rokonságot, és akik nélkül művé
szete nem elképzelhető. Továbbá éppen az
utóbbi Munkácsy bemutatók által előtérbe
helyezett életkép, portré és tájkép tekin
tetében számos más hazai művész is jeles
kedett ebben a korban. Éppen ezért fontos,
hogy pontosan a Munkácsy tárlat m ellett
hívjuk fel a nagyközönség figyelmét a k iá l
líto tt alkotásokra, ebből a szempontból is
kitekintve a mester korának művészetére.
Az em lített időszak megelőzi, illetve rész
ben párhuzamos az úgymond „m odern”
művészettel, melynek tükrében oly sokszor
törtek pálcát nemcsak Munkácsy felett, ha
nem az akadémikus modor, a biedermeier

Roskó Gábor: Néha jó, néha rossz. Olaj, falemez
Gábor Roskó: Sometimes bad, sometimes
good. Oil on wood
Munkácsyhoz. Than Mór festményén egy
gyönyörű fiatal nő ébredezik. Papp Hen
rik adomás alkotásán a szélesen mosoly
gó legyezős lány kedves pillantással fogad
ja a hódolatot. Székely Bertalan Japán nő
művén a háttér, a dekoratív növényzet sti
lizált, jelzésszerű megfogalmazása a sze
cesszióra utal. Azonban a test formáinak
plasztikussága, a fény-árnyék hatás, a ra
gyogó színek az akadémikus festészet je
lenlétét tanúsítják. Barabás Miklós, Bihari
Sándor és Vastagh János divatos arckép-
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festői voltak a kornak. Műveik jól egészí
tik ki a bemutatott Munkácsy arcképeket.
Biedermeier jellegű portréikat harmoni
kus kompozíció, akadémikus komponá
lás, naturalisztikus anyagábrázolás jellem 
zik. Telepy Károly, Ligeti Antal és Magyar
Mannheimer Gusztáv tájképeinek stílusa a
romantikus realizmus, a naturalizmus és
az akadémikus dekorativizmus ötvözete.
Történelmi, természeti, vagy idealisztikus
tájábrázolásaikat alkalmanként staffázs
alakokkal népesítették be. Molnár József
és Tahi Antal tengerpartot ábrázoló fest
ményei üde harmóniát sugároznak.
A második helyiségben kaptak helyet a
kortárs alkotók művei. Gerhes Gábor Pihe
nő anyák című munkáján szintén műterem
ben, színpadszerű kulisszatérben beállított
női test jelenik meg. Azonban a monumen
tális, mégis emblematikus tömörségű fotón
nem bájos, fiatal, hanem középkorú, már
gyermekeknek életet adó asszonyi testek
láthatók döbbenetes realizmussal. Ahogy a
XIX. századi alkotásokon, itt is igen fontos
a szimbolika. Lajta Gábor két festményén
ugyancsak műteremben beállított kompo
zícióról van szó. A sötét egynemű háttérből
előderengő, elővillanó testek párhuzam
ba állíthatók Munkácsy korának alkotása
ival. Roskó Gábor „progresszív konzerva
tivizm us” jelzővel ille te tt művészetében is
nagy szerepet kap a régebbi korok kosztü
mökkel, színpadszerű terekkel való megidézése. Azonban a most kiállított festmé
nyei a portrékkal hozhatók összefüggésbe.
Az expresszív, erőteljes, harsány színvilágú Néha jó, néha rossz című festményen

Konkoly Gyula: Azúr. Olaj, vászon - Gyula Konkoly: Azure. Oil on canvas
A képek a Ráday Galériában láthatóak - The pictures are in the Ráday Gallery
Fotók - Photos: Szilágyi Pál
az ábrázolt alak kezében m ajmot és mérle
get tart. Szimbolikus eszközök ezek, mint
ahogy a XIX. század portréin is számos jel
zésértékű elem szerepel. Ékszerek, drága
kelmék, egy érdemjel, egy címer, és még
lehetne sorolni. Nem mennék ilyen messzi

Roskó Gábor: Nem mennék ilyen messzire. Olaj, falemez
Gábor Roskó: I wouldn’t go that far. Oil on wood

re című művén pedig saját magát ábrázolja
a művész. Személyiségének többrétűségét
m ár nem az arc pszichologizáló ábrázolá
sával kutatja, hanem annak kettős megje
lenítésével, torzításával, maszkírozásával.
A lélekábrázolásnál a test valósághűsége
elenyészik, a psziché szürreális világa lép
előtérbe. Konkoly Gyula a neo-avantgárd
legmélyebb bugyrai után fordult újra a lát
ványelvű ábrázolásmódhoz, és alakította
ki a fotórealizmus és az impresszionizmus
hatását egyszerre felhasználó stílusát. Táj
képein egy-egy emberi alak Is feltűnik vé
letlenszerű elhelyezésben. A virágzó rétek,
pipacsmezők, napfényes derűt árasztó har
móniája mégis valahogy mindvégig idegen
marad, egy másik idősík elérhetetlenségét
mutat.
Végignézve a k iá llíto tt műveken, ízelítőt
láthatnak Munkácsy korának hazai művé
szetéből. Láthatják pályatársainak, baráta
inak műveit. Száz, százötven év te lt el azó
ta. hogy ezen mesterek ecsetet ragadva,
alkotási vágytól hajtva létrehozták a bemu
ta to tt műalkotásokat. Közülük Munkácsy
lett a legnevesebb, az ő emlékére és tiszte
letére jönnek létre a nagyszabású és nagy
költségvetésű tárlatok. Miatta látogatók
százai mennek ma múzeumba. Feltehet
jük maguknak, a válaszadás terhe nélkül,
a „M iért pont Munkácsy?” kérdést. A kiállí
tás szervezői azonban inkább arra szeret
nék a látogatókat ösztönözni, hogy a nagy
mester neve helyett képzeljék egy kortárs
alkotó nevét a kérdés végére. Mi lesz majd
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száz, százötven év múlva a tárlaton kiállí
to tt mai művészekkel. Őket is, m int annak
idején a régi mestereket, számtalan kritika
éri, és kapnak pozitív bírálatot is. M it hoz
azonban az idő? Vajon melyikőjükről emlé
kezhetnek meg majd évtizedek, évszázadok
múlva is?

Lásd még - See also: Borító 2 - Cover 2
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Munkácsy and His Contemporaries
What Would He Paint Today?
Munkácsy is undisputedly the most famous and
recognised Hungarian artist, although as figura
tive painting was disappearing and modern a rt
was being born at the turn of the 20th century,
he was also criticised. Nowadays, more classi
cal principles, figurative painting, realistic repre
sentation are getting back to the mainstream so
Munkácsy is as much appreciated as he used to
be. A number of exhibitions have attracted visitors

Művészetek montázsa a Miskolci Galériában
M ikita Gábor
Vajon mennyire népszerű a kortárs képző
művészet? - ezt a kérdést tárgyalta a kö
zelmúltban egy kulturális televíziós műsor,
melynek riportere szerint még a megnyitó
kon is csak néhányan lézengenek. Kétségte
len, hogy a klasszikus, nagy nevekkel csábító
tárlatok vagy a látványos történeti, a kuri
ózumokat felsorakoztató természettudomá
nyos kiállítások nagyobb tömegeket vonza
nak. Ám számtalan példa bizonyítja, hogy
a legkülönbözőbb rétegeket és korosztályo
kat is sikeresen tudja megszólítani egy-egy
kortárs anyagot bemutató gyűjtemény vagy
galéria - elsősorban azok, amelyek a mű
vészeti intézményeket nem elefántcsontto
ronynak tekintik.
A Miskolci Galéria a „köz művelődésének
szolgálatát” elsődleges feladatának tekin
ti. Dr. Dobrik István igazgató sokszor hang
súlyozza, hogy a galéria nem lehet halott
múzeum, hanem sokoldalú befogadó intéz
ményként kell működnie. A közel negyven
éve, a vidék első kortárs kiállítóhelyeként
megnyílt intézmény 1995 óta városi mű
vészeti múzeum is, s néhány éve a Borsod-Abaúj-Zemplén megye Közoktatásáért
Közalapítvány módszertani, illetve múze
umpedagógiai bázisintézményi címét is v i
seli. E hivatalos titulusok is jelzik a széles
szerepvállalást.
Miskolcon nem külső „kényszer”, a jelen
- a múzeumok arculatát átrajzoló, szélesí
tő - igényei motiválták a sokarcúságot. Az
elm últ évtizedek szellemiségéből nőtt ki a
közművelődési programokra, tehetséggon
dozásra is nagy súlyt feketető galéria ar
culata. A négy évtizednyi múlt nagyhatású

Szabó Virág szobrászművész kiállításának
részlete a Miskolci Galériában
Exhibition detail of Virág Szabó
in the Miskolc Gallery
Foto - Photo: Dobrik Dezső

to see his paintings, but now a new idea is taken to
the exhibition hall. The new exhibition of the RadaR Association for Contemporary European Art
at the Herman Ottó Museum has a double objec
tive. On one hand to represent Munkácsy’s con
temporary artists from Hungary, of whom quite a
few were also famous and great artist s, represent
ing the same period, the pre-modern era. On the
other hand, Mnkácsy’s principles and vision have
some followers even today. Modern Hungarian art
ists' work is present at this interesting show, to
create a kind of bridge between then and now.
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nyújtott segítséggel. A galéria figyelem
mel kíséri a művészeti egyetemeken és fő
iskolákon továbbtanuló miskolciak szak
mai pályafutását. Nemcsak az alkotóház
várja őket a továbbiakban is, de csoportos
bemutatkozásra is lehetőséget kapnak, s
a közös kiállításukhoz készített katalógu
sok pályakezdésük fontos dokumentumai.
Nemcsak a diákok indulását, a művészeti
életbe való beilleszkedésüket segíti ezzel
az intézmény, de hozzájárul ahhoz is, hogy
az újabb művészgenerációk ne szakadjanak
el a várostól, a galériától.
Persze, nem kell minden fiatalból mű
vészt nevelni. Az is elegendő, ha a vizuális
nevelés eredményeként kreatív, az újszerű
törekvésekre is nyitottan reagáló, a művé
szetek világában otthonosan mozgó fiata-

Első múzeumpedagógiai foglalkozás a Galériában
First museum pedagogical workshop in the Gallery
Fotó - Photo: Éliás Ist ván
kiállításai - köztük a kétévente jelentkező
Téli Tárlat és a nemzetközi grafikai biennálé
- a városban letelepedő, sokszínűén jelen
lévő képzőművészek és itt élők egymásra
figyelése, a művésztelep visszatérő vendé
geinek kapcsolata a várossal, nagyon szo
ros közönségkapcsolatot alakított ki. S te r
mékenyítő volt a különböző művészeti ágak
képviselőinek egymásra figyelése - amely
nek köszönhetően példáid a hetvenes évek
színházi műsorfüzeteit a város gra fiku 
sai tervezték, a nyolcvanas évek eleji nyá
ri operaprodukciók jelmez-díszlettervezői
között pedig festőművészt, építészt is talá
lunk. Ezt az érzékeny nyitottságot, a tá rsa 
dalm i szerepvállalás fontosságát markán
san felvállalja a Galéria, nemcsak a széles
körből merítkező kiállításaival, de befoga
dó arculatával is.
A város képzőművészeti gyűjteményének
gondozása, gyarapítása, a kiállítások ren
dezése mellett a legnagyobb múltra a fia
talok vizuális nevelése tekint vissza. Több
m int egy évtizede született újjá a művész
telepen működő Alkotóházban a Képzőművészeti Szabadiskola, Meilinger Dezső
festőművész és N yitray Dániel szobrászmű
vész a múlt század elején indított szabad
iskolájának nyomdokain haladva. A kéthe
tes kurzust középiskolás fiatalok számára
hirdeti meg a galéria. A program közép
pontjában az alkotóház technikai lehető
ségét maximálisan kihasználva a sokszo
rosító grafika - többek között a rézkarc,
linómetszés, kőlitográfia - m űhelytitkait
ismerhetik meg a résztvevők. S meghatá

rozóak az elméleti előadások, beszélgeté
sek. hiszen a technikán tú l az önmagukat
kereső fiatalok számára a legfontosabb a
személyiség alakítása, a pályaorientáció, a
sokrétű iránymutatás. Ezért is meghatáro
zó szempont, hogy alkotóként, pedagógus
ként is n yitott, érzékeny művészek vezes
sék a tábort.
A szabadiskola m intájára kezdte meg
működését 2003-ban A Megye Közoktatá
sáért Közalapítvány tehetséggondozó há
lózatába beépülve a „ Képzőművészeti Stú
diumok a Miskolci Galéria Alkotóházában”
című tehetséggondozó műhely. Ez a kurzus
az ún. szorgalmi időben, hosszabb idősza
kot felölelve ugyancsak a középiskolás fi
atalokat várja. A grafikusművész tanárok
-V arsányi Emília, Horváth Kinga - gyakor
lati foglalkozásai mellett a Miskolci Egye
tem tanárai tartanak itt előadásokat. Mitől
több ez a műhely más - ugyancsak mű
vésztanárok által ta rto tt - szakkörökhöz
képest? Leginkább a hely szellemétől. S itt
nemcsak a romantikus hangulatú épületre,
benne a muzeális nyomtatógépre gondol
hatunk, de arra is, hogy az alkotóházban
egész évben vendégművészek is dolgoz
nak: egyéni hazai alkotók éppúgy, mint a
régióból érkező - köztük kolozsvári, kassai
- képzőművész tanárok s növendékek. A fi
atalok számára inspiráló a felnőtt művé
szekkel való közvetlen kapcsolatteremtés,
a művészeti technikákon túl a „művészléttel" is megismerkedhetnek.
A fiatalokra figyelés nem ér véget a pályaorientációval, a felvételik előkésztésében

Diákok a tehetséggondozó műhelyben
Students in the talent-rearing workshop
Fotó - Fhoto: Dobrik Rezső
lók nőnek fel. Ezt szolgálja az intézmény
keretein belül működő Miskolci Múzeumpe
dagógiai Műhely. Öt évvel ezelőtt a Magyar
Iparművészeti Egyetemen múzeumpeda
gógiai szakos, szakmai gyakorlatukat a ga
lériában végző pedagógusok hozták létre a
csoportot, amely számos programot indí
to tt el. A város múzeumait összefogó ve
télkedő szervezése, a múzeumpedagógiai
CD-ROM-ok készítése m ellett a legfonto
sabb tevékenységük a galéria múzeumpe
dagógiai foglalkozásainak szervezése. Két
hetente szombat délelőttönként egy-egy
aktuális kiállításhoz kapcsolódóan rend
hagyó tárlatvezetés és kézműves foglalko
zás várja az óvodás és az általános iskolás
gyerekeket és szüleiket. A családi délelőttökön Éliás István és Tuczai Rita vezetésé
vel készítettek már a kicsik elektrografikát,
türelemüveget, fotomontázst, repülő szer
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kezetet, linóleummetszetet. Az időszakos
tárlatok megtekintése mellett időről-idő
re ellátogatnak a galéria állandó kiállítá
saira is. Szalay Lajos, Feledy Gyula mun
kásságával éppúgy megismerkednek, mint
a galéria színháztörténeti gyűjteményével
a Színháztörténeti és Színészmúzeumban.
Az alkalmi vendégek mellett kialakult egy
kb. harminc fős gyerekközönség, akik min
den második szombat délelőttjüket a galé
riában töltik, s elmondhatják, hogy az utób
bi évek szinte mindegyik kiállítását látták,
s a szó legnemesebb értelmében végigjátszották - otthon vannak a galériában.
Miként otthonra talált az intézményben
a rajztanárokból, képzőművészekből szer
veződött Vizuális Nevelési Munkacsoport is.
Pedagógiai programjuk középpontjában a
vizuális tehetség felismerése, gondozása
áll, s több éve dolgozzák fel a régió nemze
ti, etnikai kisebbségeinek szellemi és tá r
gyi örökségét. A galéria 2003-ban kötött
együttműködési megállapodást a Rézművesné Nagy Ildikó rajztanár, szaktanácsadó
vezette csoporttal. Befogadó intézmény
ként segíti a csoport pályázatainak lebo
nyolítását, iielyet ad szakmai rendezvé
nyeiknek. Az intézmény közreműködésével
született meg 2005-ban a galéria honlapjá
ról elérhető Vizuális Nevelés Adattár, amely
a megyei tehetséggondozás eredményeit
dokumentálja tanulmányok, tanulói életutakat összefogó adatbázis, a tanulók kép
zőművészeti munkái révén. 2005-től pedig
a régió nemzetiségi kisebbségeinek kul
túráját bemutató CD-ROM elkészítésében
közreműködött az intézmény. A munkacsoport kutatási eredményeit tartalm azó
CD-ROM felhasználásával készült oktatási
segédlet ugyancsak mindenki számára el
érhető a Miskolci Galéria honlapján.
2005-től a galéria a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány vi
zuális nevelési módszertani bázisintézmé
nye, 2006-tól pedig múzeumpedagógiai
bázisintézmény is, biztosítani kívánja a közművelődés és az oktatás különböző terüle
tein működő szakemberek közötti együtt
működést, a hatékonyabb kommunikáció

létrejöttét a különböző területeken, illetve
oktatási intézményekben dolgozó szakem
berek között. Ennek jegyében a szakmai ta
nácskozások előadói között szerepel egyete
mi oktató, tehetséggondozásban részt vevő
pedagógus, illetve közgyűjteményben dolgo
zó művészettörténész-muzeológus, s ugyan
azt a témát más-más aspektusból járja kö
rül egy-egy rendezvény. Az együttműködés,
az egymásra figyelés jegyében nem csupán
a galéria tehetséggondozói munkájáról esett
szó, de a konferenciánkon, s külön kiállítás
révén lehetőséget kaptak a bemutatkozásra
más tehetséggondozó műhelyek is.
A régió pedagógusai, közművelődési dol
gozói, egyetemistái szakmai programokon,
továbbképzéseken a vizuális nevelés aktu
ális kérdéseiről, az iskolán kívüli tehetséggondozás lehetőségeiről, új szakmai mód
szerek alkalmazásainak tereiről kaphattak
szakmai mélységű tájékoztatót. Az idei
program egyik központi témája a képző
művészet világában egyre markánsabban
jelenlévő multimédia, a digitális techni
kák alkalmazásának kérdése, illetve a mű
elemzés, művészetértelmezés problemati
kája volt.
Az elmúlt években a város irodalmi életé
nek is centruma lett a galéria - s nemcsak
alkalmi könyvbemutatók, író-olvasó talál
kozók helyszíneként. 1999-ben ugyanis ne
héz helyzetbe került a régió kulturális folyó
irata, az Új Holnap, s a Miskolci Galéria és
a Szépmesterségek Alapítvány vállalta a lap
gondozását. A folyóirat szerkesztőinek fon
tos törekvése, hogy a lap félévszázados ha
gyományainak megfelelően olyan sokoldalú
kulturális lapot jelentessenek meg, amely
nem csupán a művészetekre fókuszál, de a
kultúra fogalmának minél szélesebb értel
mezésével a régiót, a várost formáló aktu
ális jelenségek, társadalmi kérdések kör
bejárására is vállalkozik. Mindegyik szám
megjelenését bemutató is követi, s a felolva
sásokkal, zenével, beszélgetésekkel fűsze
rezett estek a város közéletének egyik fon
tos fórumává nőtték ki magukat.
A különböző területeken tevékenykedők
egymásra figyelését tükrözik a Ilassler

énekegyüttes koncertjei is a galéria Kon
dor-termében. A kamarakórus ugyanis
koncertjeire vendégeket is hív, s az ének
számok között művészekkel, közéleti sze
mélyiségekkel folytatott beszélgetések
színesítik az estet. S ezzel egy újabb mű
vészeti ághoz érkeztünk: a zenei progra
mok az egész évet átszövik a Galériában.
Az operafesztivál programjai, a Belvárosi
Zenei Esték komolyzenei koncertjei mel
lett markánsan jelen van a dzsessz, a helyi
Click zenekar szinte az intézmény házi ze
nekarának is nevezhető. S m ellettük szám
talan vendégművész lépett fel a Kondor-te
remben vagy a Rákóczi-ház udvarán.
S ha a helyszíneket em lítettük, akkor
szólni kell arról is, hogy ehhez a sokszínű
működéshez fontos feltétel a galéria intéz
ményrendszere, illetve a belvárost „átfogó”
épületegyüttese: a központi épület, a mo
dern szárnnyal kiegészített műemlék Rákóczi-ház olyan változatos arculatú tereket
kínál, amelynek köszönhetően a pincétől (a
programoknak is helyet adó, művészklub
ként is működő Dőry-pince) a padlásig (a
tetőtérben a Kondor-terem) élettel teli le
het a ház. Mellette a Szalay-gyűjtemény
otthona, a Szépmesterségek Alapítvány
székhelyeként is működő Petró-ház, va
lamint a Feledy-ház, a színészmúzeum, a
művésztelepi alkotóház különböző profiljá
val újabb és újabb utakra te re li a galériát
és annak látogatóit.
Montage of Arts in the Miskolc Gallery
How popular contemporary a rt is? The question is
regarded a constant one, the answering of which
is never easy. However, there are numerous ex
amples proving that a contemporary art gallery
can tru ly reach the different age-groups and
groups of different social background; visitors
who are interested in the a rt of today. The most
important task of the Miskolc Gallery, opened al
most 40 years ago, has always been the servicing
of the ” education of the public”. In the past few
years the gallery is not only a place of art shows
and exhibitions, but an im portant visual educa
tional basic institute of Borsod-Abaúj-Zemplén
County. It plays a significant role in making co
operation possible between public educational
professionals o f different fields.

Magángyűjtemények a közönségnek
Basics Beatrix
Magyaromzágon kortárs művészeti gyűjtemé
nyekre gondolván elsőként mindenkinek a Lud
wig Múzeum jut eszébe. Új helyén állandó és
időszaki kiállításokkal, a hozzájuk kapcsolódó
programokkal este nyolcig várja a látogatókat.
Mellette még kiállítóhelyek és egyre szaporodó
galériák sora mutatja be kortárs alkotók műveit

nemcsak Budapesten, hanem szerte az ország
ban, Az állami fenntartású múzeumok, galéri
ák. kiállítóhelyek mellett azonban egyre jelentő
sebb szerepet kapnak a gyűjtők.
De vajon a kortárs műveket gyűjtők tud
ják-e, akarják-e közszemlére tenni gyűjtemé
nyeiket - egyáltalán lehetséges-e, hogy múzeumszerűen működő intézményben, önerőből,
és/vagy állami, társadalmi segítséggel állan
dó tárlatokat hozzanak létre? Erre a kérdés

re választ keresve kezdtem el az országban az
efféle kezdeményezéseket nyomon követni. Az
eredmény érdekes és elgondolkodtató.
Talán a legjellegzetesebb példa a magán
ember (gyűjtő) és a város, az önkormányzat
közös erőfeszítése révén létrehozott rnúzeumszerűen működő magángyűjteményre a
veszprémi Modern Képtár - Vass László Gyűj
temény. A veszprémi t árnegyedben található
a város által fenntartott és működtetett Mű-
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László műgyűjtő és családja, a Nemzeti Kultu
rális Örökség Minisztériuma (ma már OKM).
a Széchenyi-terv pályázata, a Szerencsejáték
Rt, vállalatok (a Lasselsberger Knauf Kft, Strabag Rt) közös erőfeszítése, s persze pénze ré
vén jöhetett létre a Modern Képtár-Vass Lász
ló Gyűjtemény.
A következő példa szintén veszprémi, s ez
esetben olyan magángyűjtemény kapott egy
barokk palotában bemutatási lehetőséget,
amelynek sorsa már régen döntésre várt a
gyűjtő felajánlását követően. A Dubniczay-palotát 1751-ben Dubniczay István kanonok épít-

ti termekben és az északi szárny tetőterében
helyezték el a László Károly Gyűjteményt, mel
lette a Várgaléria továbbra is időszaki tárlato
kat rendez. A déli oldalon egy eredetileg mag
tárként szolgáló helyiség mellett rendezték be
a Tegulariumot, a Magyar Építőipari Múzeum
Téglagyűjteményét, amelynek kiállítása a pin
cékben és magtárban, illetve az új fogadóépü
letben tekinthető meg.

A veszprémi Modern Képtár - a Vass László
Gyűjtemény épületének belső udvara
The inner yard of the Modern Gallery - László
Vass Collection in Veszprém
vészetek Háza. Szervezetileg ehhez az intéz
ményhez tartozik a Vár utca 3-5-7. szám alatti
műemlék épület, hajdani iparosok és egy rajz
tanár egykori lakóhelyei. Jelenleg 370 négy
zetméternyi kiállítótérben látható a több m int
hatszáz műből álló magángyűjteményből 57
művész 150 alkotását bemutató állandó ki
állítás. Szintén a gyűjtő, Vass László tulajdo
na az ezer kötetes kortárs képzőművészeti
könyvtár, amely helyben olvasásra mindenki
számára hozzáférhető. A gyűjtemény megis
mertetése céljából a Művészetek Háza konfe
renciákat, találkozókat szervez.
A jelenlegi állandó kiállítás anyaga 13 te
remben tekinthető meg, s a rendezés jól érzé
kelteti a súlypontokat; az egyes termek anya
ga, a termek nagyjából időrendet követő sora
is ezt erősíti. A modern magyar képzőművé
szet legjobb művészeinek kiváló munkáit lát
hatjuk együtt - néhányuktól olyan periódusok
főműveit, amelyekről eddig keveset tudhatott,
belőlük még kevesebbet láthatott a közönség.
Barcsay Jenő, Deim Pál, Korniss Dezső, Gyarmathy Tihamér mellett Vilt Tibor negyvenes
ötvenes évekbeli szobrai, vagy Jakovits Jó
zsef ugyanebből az időből származó művei
töltik meg a termek mintegy felét, majd a fi
atalabbak - Bak Imre, Farkas Ádám, Hencze
Tamás, Konok Tamás, Szikora Tamás művei
következnek. A nyolcadik-kilencedik teremtől
megjelennek a külföldi művészek alkotásai is,
mellettük pályájuk javában külföldön élő-mun
kálkodó magyar festők, szobrászok. A példá
san felújított műemlék épületben a hozzáértő,
a gyűjtemény értékeit kiemelő rendezésben
bemutatott művek jól ötvözik az épület egykori
funkciójából hozott intimitást a múzeumi ter
mek nagyvonalúságával, hatásosságával. Biz
tos vagyok benne, hogy aki ezt a gyűjteményt,
a kiállítást meglátogatja, többé nem kerüli el
a modern művészeti bemutatókat. S mindez
páratlan együttműködés eredménye: Veszp
rém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vass

Halász Károly: Magasles I, 1979. Olaj, vászon
Károly Halász: Ambuscade I. 1979. Oil on canvas

Vilt Tibor: Krucifix, 1955. Bronz
Tibor Vilt: Crucifix, 1955. Bronze
tette. Az épület - a vár középpontjában, a püs
pöki palotával szemben - Veszprém városának
egyik értékes műemléke. A palotát többször
átépítették, s ezek nyomait - így például a tel
ken a várfal rondellájának maradványait - a
felújítás igyekezett megőrizni. A XVIII. század
közepén emelt egyemeletes épületet a XIX.
század közepén klasszicista épületszárnnyal
bővítették. A restaurálás során feltárták az
épületbelső gazdag díszítőfestését is. A pa
lota felújítása 2005 tavaszán kezdődött el és
2006 nyarán fejeződött be, részben európai
uniós finanszírozásban a Nemzeti Fejlesztési
Terv keretében a Regionális Fejlesztés Opera
tív Program projektjeként, s a mintegy másfél
milliárdos költség fele volt az vissza nem térí
tendő uniós támogatás.
Ez az épület is a Művészetek Háza fenntartá
sában működött egykor - 1983-tól 2005-ig-, s
a kortárs művészek munkáit bemutató Várga
lériának adott helyet. 2006 nyarától az emele

Az 1923-ban született, pécsi származású,
Auschwitzból megmenekült, majd Svájban
letelepedett gyűjtő, László Károly gyűjtemé
nyének jelentős része 1996-ban volt látha
tó először Magyarországon, a Műcsarnokban
rendezett kiállításon. Tíz év telt el, mire 2006ban a gyűjtemény csaknem kétszáz műtárgya
Veszprémbe került, ez azonban még mindig
csak egy része a teljes anyagnak, amely nem
csak kortárs műveket tartalmaz. A veszprémi
tárlat a huszadik század képzőművészetének
három periódusát - a századelő avantgárd tö
rekvéseit, a két világháború közötti művésze
ti irányzatokat és az elmúlt ötven év bizonyos
tendenciáit - igyekszik bemutatni. Beöthy Ist
ván, Bortnyik Sándor, Forbát Alfréd, Huszár
Vilmos, Kassák Lajos, Moholy-Nagy László,
vagy Mattis-Teutsch János művei mellett ki
váló külföldi alkotók Magyarországon kevéssé
ismert munkái láthatók. A rendezés e széles
körű válogatás révén a huszadik század mű
vészetéről szándékozott viszonylag teljes és
sokszínű képet adni.
Hasonlóképpen magángyűjteményből vált a
múzeumi élet jelentős részévé a székesfehér
vári Deák Gyűjtemény. Az 1993-ban elhunyt
Deák (Deutsch) Dénes műgyűjtő, mecénás,
könyvtáros a hatvanas-hetvenes években kez
detben grafikákat gyűjtött, majd Dévényi Iván
ismertette meg több művésszel, közöttük An
na Margittal, Gzóbel Bélával, Barcsay Jenővel,
akik nagy hatást gyakoroltak rá. A nyolcvanas
évek elejére olyan nagy méretű lett gyűjtemé
nye, hogy az anyag bemutatására végleges he
lyet kellett keresni. Mrávik László javaslatára
választotta a gyűjtő a székesfehérvári István
Király Múzeumot, amelynek a kortárs magyar
képzőművészetet bemutató kiállítás-soroza-
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ta akkor már igen jelentős és közismert volt,
Deák Dénes először 1986-ban ajándékozott a
városnak egy kisebb, csaknem 80 tárgyból ál
ló együttest, amelyet a Kossuth utcai Pelikán
házban helyeztek el. A 140 műtárgyat bemuta
tó állandó kiállítás 1988-ban költözött jelenle
gi helyére, az Oskola utcába. 1994-ben újabb
épületrészekkel bővült a képtár területe, így
jelenleg az állandó kiállításon mintegy hat
száz alkotás látható.
A Deák Gyűjtemény - hasonlóképpen a ko
rábban említett kollekciókhoz - több perió
dusból származó műtárgycsoportra épül. A
legkorábbiak a XX. század elejének művészcsoportosulásokhoz nem tartozó magányos
festői - Mednyánszky László, Gulácsy La
jos -, illetve mellettük Rippl-Rónai József és
Mattis Teutsch László ez időszakból szárnta-

A Dubniczay-palota főhomlokzata, Veszprém
The main front o f the Dubniczay palace in Veszprém

Farkas Ádám: Hármas kapcsolat, 1999. Gránit
Ádám Farkas: Tri-lateral Relationship, 1999.
Granite
zó munkái. A Nyolcak művészcsoportjából
Berény Róbert, Czigány Dezső, Gzóbel Béla,
Kernst ok Károly, Márffy Ödön, Orbán Dezső.
Tihanyi Lajos művei főképp a két világháború
közötti periódus művészetét képviselik, mel
lettük Egry József, Gzóbel Béla, Farkas István,
Márffy Ödön. Nagy István, Vajda Lajos képei
a XX. század első fele magyar festészetének
legjavából adnak válogatást. Kevésbé ismert
művészek, mint például a nagybányai iskola
e korszakát képviselő Jándi Dávid vagy Basch
Andor, Schönberger Armand, Scheiber Hugó;
a római iskola egyik jelese, Medveczky Jenő,
illetve Kádár Béla alkotásai gazdagítják a kí
nálatot. A század második felének sokféle tö
rekvését számos jelentős művésztől szárma
zó festmény mutatja be: Kassák Lajos, Kmetty
János, Anna Margit, Bálint Endre, Barcsay Je
nő, Gadányi Jenő, Gyarmathy Tihamér, Korniss Dezső, Tóth Menyhért például. De a ma
élő alkotók legjobbjai is jelen vannak munkáik
kal - Deim Pál, Somogyi Győző, Swierkiewicz
Róbert, El Kazovszkij neve talán a legismer
tebb közülük. A festmények mellett igen jelen
tős a szobrászati anyag is; Kövesházi Kalmár
Elza, Borsos Miklós, Vedres Márk, Ferenczy
Béni, Medgyessy Ferenc, Pátzay Pál néhány
kiváló művével szerepel a gyűjteményben.
Veszprém és Székesfehérvár mellett Győr

városa Radnai Béla (1891-1962) gyűjtő kol
lekcióját mutatja be a Városi Művészeti Múze
um és Képtár intézményében. Ez az elnevezés
egészen újkeletű, és jelzi, milyen fontosnak
tartja a város a gyűjteményt. Az Esterházy
palota XVIII. századi barokk műemlék épü
letében látható állandó kiállítás a Nemzetközi
Rajz- és Grafikai Biennálé és a győri Művész
telep alkotóinak is rendszeres bemutatkozá
si lehetőséget ad. A gy űjteményt még Radnai
özvegye ajándékozta 1997-ben a városnak, s
elsősorban a két világháború közötti magyar
festészet egyik jellegzetes művészcsoportja, a
Gresham-kör munkáit tartalmazza.
Patkó Imre (1922-1983) író és publicista
szintén a városra hagyta gyűjteményét, amely
a XX. századi képzőművészeti anyag - Kas
sák Lajos, Bálint Endre, Barcsay Jenő, Gzóbel
Béla. Egry József, Kondor Béla, valamint kül
földön élő magyar művészek alkotásai - mel
lett keleti művészeti és néprajzi anyagot is tar
talmaz. Az úgynevezett Vastuskós ház barokk
épületében látható az állandó kiállítás.
Oltványi Imre (1893-1963) műgyűjtő, a bá
lái Nagy István Képtár egyik alapítója a város
ra, illetve a Képtárra hagyta jelentős, főként
a Gresham-kör és a Szinyei Társaság művé
szeinek alkotásait tartalmazó gyűjteményét.
A diplomata, bankár, múzeumigazgató a XX.
századi magyar műgyűjtés ma talán kevéssé
ismert kiemelkedő alakja, ízlése, szakértel
me révén Baja városa fontos műtárgy-együt
tessel gazdagodott a Vojnich kúria 1830 körül
épült földszintes klasszicista épületében, ahol
a gyűjtemény újabb és újabb részeit igyekez
nek a tárlatokon bemutatni.
E példák jól érzékeltetik azt a tendenci
át, amely a nyolcvanas években kezdődött,
s amely - reméljük - még most is tart: egy

részt több gy űjtő kezdett el kizárólag XX. szá
zadi képzőművészeti anyagot gyűjteni, s ez
által a korszak és jeles magyar művészeinek
értékelése is megváltozott, majd ezzel szoros
összefüggésben ezek a remek gyűjtemények
kezdtek fontossá válni a köz számára is. A kol
lekciókkal megajándékozott városok tettek is
azért, hogy minél többen megismerhessék
az adományokat, s ami eredetileg magánügy
volt. közüggyé vált, s talán idővel éppoly híres
sé teszi majd a segítő, befogadó várost, mint
bármely korábbi korból származó műemléke,
múzeuma.
Lásd még - See also: Borító 2 - Cover 2

Private Collections for the Public
When thinking about contemporary a rt collec
tions. mostly the Ludwig Museum comes to ones
mind. But more and more art galleries are estab
lished throughout the country and what is more,
private collectors play an im portant role in the
world of domestic contemporeray art. But are
the collectors w illing to show what they have in
store, or if the answer is yes, can they do it as a
museum does? The author of the article exam
ines several private collections and tries to give
an answer to the question. The examples reflect
the tendency, which started in the 1980s, that
more and more collectors have been focusing on
the collecting of 20th century Hungarian m ateri
al. The outcome of this tendency is that the evalu
ation of the artists of these works changed for the
better and in connection w ith this phenomenon,
the collections of modern a rt became im portant
to the public. Towns, in which the collections are
found regard the upkeeping of the private gallery
im portant, in many cases the local municipality
undertakes the task of financing part or whole of
the budget of the collection. What decades ago
was the cause of a few dedicated people, now is
im portant to whole communities.
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Múzeum és műgyűjtés: verseny vagy együttműködés?

Golovics Lajos művészettörténész
és Ébli Gábor esztéta
beszélgetése
Magángyűjteményi múzeumok sora nyílik Ma
gyarországon. Antal Péter kollekciójából Pé
csett és Debrecenben, Vass Lászlóéból és
László Károlyéból Veszprémben, míg a néhai
Vasilescu János alapítványi anyagából Győrött
látható tartós letétként elhelyezett állandó ki
állítás. Budapesten Kovács Dezső tervezett
magánmúzeumának megnyitását korai halála
akadályozta meg, az eredetileg múzeumi am
bícióval induló MEO négyévi működés után be
zárt, a Kovács Gábor Alapítvány egy' konzerva
tív magánmúzeum és egy kortárs művészeti
központ között ingadozik - de mindez szintén a
kezdeményezések sokrétűségét bizonyítja. Éb
li Gábornak közgyűjteményekről (Az antropoiogizált múzeum, Jtypotex, 2005), majd műgyűj
tésről (Magyar műgyűjtemények i 945-2005,
Enciklopédia, 2006) jelent meg könyve a két te
rület összefüggéséről kérdezte őt Golovics La
jos. Szentendrén dolgozó művészettörténész.
A beszélgetés párja - amelyben Ébli faggatta
Gokmcsot a műtárgyak megítélésének a rend
szerváltás óta bekövetkezett változásairól - a
Műértő 2007. januári számában jelent meg.
Meg lehet-e becsülni, hány gyűjtő van Ma
gyarországon?
Ez egy függetlenségre törekvő kutatás,
amelyet például az OTKA, az MTA, vagy a Kál
lai Ernő Műkritikusi Ösztöndíj támogatott, és
ezért szakmai alapon igyekszik vizsgálni, kit
nevezünk gyűjtőnek. Egy dolog a műtárgytu
lajdonos kategóriája, és egy másik az, akinek
belelátása van a művészettörténetbe, vagy a
kortárs művészetben saját ízléssel rendelke
zik. Ilyen gyűjtő csak néhány tucat akad az
országban, míg ha azt nézem, hogy hányán
vásárolnak aukciókon, galériákban, műter
mekben, akkor eljutunk egy ötszáz és ezer
közötti számig. További dilemma, hogy mit
tekintünk művészetnek. A művészetnek van
nak kommersz vagy szakmailag más értelem
ben nem magasra tartott vonulatai, amelyeket
ugyanúgy gyűjtenek, akár befektetési szem
pontból is. Ezt a könyvemből szinte teljesen ki
hagytam. Ugyanakkor ezzel hamis képet adok.
Miért csak az elit művészetet figyelem? Miért
vetítem rá ezt a normatív esztétikai értékíté
letet, tulajdonképpen egy múzeum szempont
ját, vagy a korábbi munkahelyem, a Tudomá
nyos Akadémia szempontjait, vagy a mostani
munkahelyem, az egyetem szempontjait egy
művészet-szociológiailag nagyon vegyes kö
zegre?

Tapasztalataid szerint mekkora az a gyűjte
mény, amely még kezelhető méretű?
Számomra a nemrég elhunyt Rácz István
modellje volt rokonszenves. Hetven-nyolcvan
darabban maximálta a mindenkori gyűjtemé
nyét már vagy húsz évvel ezelőtt. Új darab csak
akkor jöhetett be, ha valami kikerült. Magas
mércét állított fel. A gyűjtőnek az élete során
rengeteg műtárgy megtetszik, de a kérdés az,
hogy melyik jelent valóban olyan addendumot,
amiért érdemes megválni valamitől, ami már
a gyűjtemény része. Ezt a gondolkodásmódot
kevéssé látom népszerűnek, inkább a mennyi
ségi szemlélet uralkodik idehaza. Holott gyűj
teményről igazából nem raktár- vagy vászonnégyzetméterben beszélünk, hanem szellemi
értelemben. Ennyiben rossz példát mutatnak
a múzeumok is, hiszen oda csak bekerülnek
művek, a raktáranyag csak gyarapszik - ami
más szempontból persze jogos elv.
Látsz-e valamilyen trendet kirajzolódni a
magyar műgyűjtésben?
Ez a könyv elsősorban a magyar művé
szettel foglalkozik, míg ha a Szépművésze
ti Múzeum látókörébe tartozó gyűjtők körére
is kiterjesztenénk a kutatást, akkor lehet ta
lálni nemzetközi kitekintésű gyűjteményeket,
akár régi anyag, akár például a kortárs grafi
ka területén. De alapvetően tény, hogy a gyűj
tés mintáit egy belterjes, a magyar művészek
re, a magyar piacra koncentráló, és gyakran
mesterséges értékrend alapján követett mo
dell határozza meg. Ennek vetülete a túlzott
lojalitás is a múzeumi kánonhoz. Kevés az ön
állóan gondolkodó gyűjtő. A kutatásból most
újabb kötet készül, amelyben tudatosan nagy
teret szentelek a kánontól eltérő anyagoknak
- még ha azok esztétikai értéke kérdéses is.
A kortársban is sajnos nagyon sokan utána
erednek a múzeumoknak, főleg a Ludwig Mú
zeumnak, amely pedig bevallottan szakmúze
um, csak szűk merítést figyel! Az angol Lord
Eccles egy remek könyvet írt a műgyűjtésről,
amelyben az ilyen gyűjtői konformizmussal
szemben azt hirdette, a magánosok ne az ál
lami kollekciók által már úgyis befuttatott al
kotókat keressék.
Az utóbbi időben azért a magyar gyűjtők az
európai piacokra is tekintenek.
A magyar műtárgypiac a rendszerváltás óta
lett igazán nemzeti, lokális, a szó jó értelmé
ben is. azaz megbecsüli saját művészeit, és
magasabb árat fizet értük, mint a nemzetkö
zi piac. A korábban külföldre került művek egy
jelentős része visszaáramlik. Bizonyos felárat
fizetünk azért, mert egy mű magyar. Európá

ba vagy Amerikába tehát többségében „ma
gyar” művek kapcsán utazik a honi beszerző,
valamint érkezik a magyar piacra másodvo
nalbeli egyetemes régi képtári anyag és lassan
némi külföldi kortárs művészet is. Vass Lász
ló az egyik legjobb példa arra, aki telítődött a
magyar művészettel, és megjelent az igénye a
nemzetközi nyitásra. Ebben is megfigyelhető,
hogy a műgyűjtésben van egy jó értelemben
vett divat. Az a Barcsaytól induló neokonstruktív vonal, amit Vass László is követett, na
gyon befutott már ahhoz idehaza, hogy abban
újat lehessen mutatni, és a distinkcióra törek
vés így külföldi nyitást ösztökélt. Barabás La
jos gyűjteményében a nemzetközi MADI anyag
(Froment, Secere. Bolivár) nívós, míg Hunya
Gábor magyar és román kortárs anyagot gyűjt
párhuzamosan. A Somlói Zsolt és Spengler
Katalin házaspár gyűjteményében két szobor
is található a brit sztár, Tony Cragg-től. Itt te
hát új stratégia látszik kirajzolódni. Regionáli
san vagy stilárisan nyitunk a külföldi kortárs
felé, és itt sokoldalú együttműködés is kiala
kulhat a hasonló programú magyar múzeu
mokkal, akár a Szépművészeti Múzeumnak a
megújult irányítású Modern Osztályával.
A nemzetközi kortárs gyűjtése azonban sok
kal komolyabb anyagi hátteret igényel!
Ez részben igaz, ugyanakkor nem is. Jól
látszik, hogy a vasfüggönytől keletre érde
mi nemzetközi műpiaci élet egyetlen város
ban van. Moszkvában. Visszatérni látszik
a világ a századfordulós Scsukin és Moro
zov modellhez, amelyben óriási vagyonok
halmozódtak fel az orosz központokban, és
éles figyelem alakult ki a nyugati művésze
ti értékek iránt. Nem lepődnék meg, ha pár
év múlva világviszonylatban is kiemelkedő
gyűjtemények jelennének meg Moszkvában
vagy Szentpéterváron. Magyarországon eh
hez a nemzeti jövedelem nem adott. Ugyan
akkor vevőként érdemes lenne a posztszovjet
régióban körülnézni. Biztos, hogy itt a nyu
gati figyelem tíz-húsz év múlva sokkal erő
sebb lesz, és Magyarországnak ebben a ré
gióban, m int híd-országnak felértékelődhet
a szerepe. Most a magyar gyűjtőknek sok
olyan helyre lehet bejárásuk, ahova később
nyugati gyűjtők, kurátorok, galériások nehe
zebben juthatnak majd el. Aki a délszláv tér
ségben szétnéz, vagy nem szégyell Ukraj
nában vásárolni, annak nem kell feltétlenül
vagyonokat elköltenie ahhoz, hogy nemzet
közileg is jó művekhez juthasson hozzá. Ez
kitűnően kiegészítené a hazai közgyűjtemé
nyek - például a Ludwig Múzeum - külföldi
kortárs anyagát is. A XX. század elején Mel
ler Simon. Majovszky Pál és mások ugyanígy
gyűjtöttek, egyeztetve a múzeumi és a ma
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gángyűjteményi irányvonalat. Olyan kicsi és
perifériás ország, m int a miénk, nem enged
heti meg magának, hogy a nemzetközi kul
turális értékek felhalmozásában a közintéz
mények és a magánosok kooperáció helyett
versengjenek egymással. Ugyancsak létfon
tosságú, hogy ez a nemzetközi érdeklődés ne
csak Budapesten jelenjen meg, hanem vidéki
múzeumokban is, ahogy például ez az igény
Veszprém után most Debrecenben is felme
rült, valamint Győrött vagy Szombathelyen is
a biennálék nyomán folytatható lenne.

Museum and Art Collecting:
Compel it ion or Co-Operation?
Conversation of Art Historian Lajos (iolo\ ics
and Aesthete Gábor t'.hli
Several private art galleries have been opened
in the past few years in Hungary. The fact it 
self leads to some im portant questions. These
questions were discussed by a rt historian Lajos
Golovics and aesthete Gábor Ébli. The first ques
tion which comes to one’s mind: is it possible to
asses the number of private galleries. The an
swer is rather complicated, since it is not easy to
decide what a gallery is. If someone owns works
of art. that doesn't necessarily means, his house

is a gallery. Or if he opens a gallery, it is not easy
to decide whether what is being displayed falls
into the category of work-of-art. Another inter
esting question: is or should there be a lim it in
the number of art pieces in a gallery. There used
to be some a rt collectors, who stric tly defined
the number of master pieces they had, but today
the quantity takes precedent over quality. If one
is considering the question if there is a tendency
in the Hungarian a rt collecting held the answer is
most definitely yes. The collectors of today con
centrate mostly on Hungarian pieces; mostly by
artist, whose works are to be found in the big art
museums. The so called independent collector is
missing from the domestic arena.

Esterházy-kincsek
Év végi beszélgetés az Iparművészeti Múzeumban
M arton Erzsébet
M. E. Első kérdésem Szilágyi Andráshoz, a
kiállítás rendezőjéhez szól. Kiállítástechnika
szempontjából mekkora feladatot jelentett
az egyesített Esterházy-kincstár bemutatá
sa Budapesten? Hiszen egészen más dolog
egy kastély, egy vár - jelen esetben Fraknó/
Forchtenstein vára - , és ettől eltérő felada
tot teremthetett egy több teremből álló mú
zeumi kiállítótér. Ha úgy vesszük, az eredeti
helyszínen, Fraknóban, a berendezés részei
e műtárgyak, itt pedig új dizájnt kellett kita
lálni, alkotni.
Sz. A. Ezzel a kérdéssel már azok a ré
gi szakemberek is szembesültek, akik az
1880-as évek közepén rendezték meg az
első nagyszabású magyar ötvösművésze
ti kiállítást Budapesten, a régi Műcsarnok
épületében. Majd később, a m illenniumi
rendezvények kapcsán egy nagyobb szabá
sú. igazi sokműfajú kiállítás várta az akkori
látogatókat, amely a régi főúri kincstárak
ból - alapvetően az Esterházyak megma
radt műtárgyaiból - igen gazdag válogatást
nyújtott. A korabeli installációs szabályok
nak, szokásoknak, összefüggéseknek meg
felelően szépen zsúfolt vitrinekben sora
koztak egymás m ellett a pazar, csillogó
darabok, ám azzal a világítástechnikával
természetesen nem tudtak élni, amelyet a
korszerű múzeumi berendezések manap
ság már nyújtanak. Az egykori elképzelés
evidenciának tekintette - s abból indult ki
-, hogy az eredeti helyszínnek van vala
mi sajátos aurája, vonzása, semmi mással
nem pótolható hangulata, egyfajta titokza
tosság, sejtelmesség, amelyben maguk a
műtárgyak nem annyira láthatók, m int in 
kább felsejlenek. Ezzel szemben az ilyen tí
pusú, mai múzeumi kiállításoknál a feladat
egészen más. Tény, hogy egyfajta „s te ril”
múzeumi környezet áll elő az ilyen jelle
gű XXI. századi kiállításoknál. Mi a rende

zés során arra törekedtünk, hogy valamit a
fraknói vár jellegéből, hangulatából is meg
mutassunk - bár teljességében nem tudjuk
azt felidézni, s ellentétes is lenne az itte 
ni adottságokkal -, továbbá, hogy jelezzük
azt, m it jelentett Fraknó az Esterházyak
birtoktestében, mekkora vagyont, gazdag
ságot, az ingatlan javaknak miféle sokasá
gát birtokolta e család.
M. E. Eszembe jutott, milyen impozáns
szemléltetése mindennek a fraknói várban
lévő hatalmas vasláda, a különféle birtok
testek képeivel...
Sz. A. Ennek a vagyonnak, gazdagságnak,
s az ezzel járó hatalomnak - ne szépítsük,
politikai hatalomnak - az alapja a földbir
tokok sokasága, azok rendszeres évi jöve
delme volt. Ez eleve nem akármilyen lehe
tőséget terem tett az Esterházy család jeles
tagjainak, elsősorban Esterházy Miklósnak
(1583-1645), aki 1625-től, húsz évig az or
szág nádora volt, így ő és leszármazottai
olyan mértékű anyagi javakkal rendelkez
tek. m int kevesen az ország akkori főurai
közül. Ez többek között azt jelentette, hogy
az európai arisztokrata családokhoz ha
sonlóan ötvöstárgyaikat, ékszereiket augsburgi míves ötvösökkel készíttették el, is
merték a korabeli művészeti központokat,
kézben ta rto ttá k azokat a szálakat, ame
lyek oda elértek, ágensek közvetítésével
rendszeres vagy eseti megbízásokkal ke
resték fel az akkori művészeti központok
jeles alkotóit.
M. E. Beszélhetünk tudatos műgyűjtés
ről is?
Sz. A. Ennyiben igen. Érdekes azonban,
hogy a műtárgyak jelentős része - és te
gyük hozzá, hogy a jelentős művészi érté
kű alkotásoknak a kiemelkedő része - nem
kifejezetten az Esterházy család valamely
tagjának kifinom ult műízlését és műértését
tükrözi, minthogy ezek diplomáciai ajándék
gyanánt kerültek magyar főúri családok tu
lajdonába, majd utóbb az Esterházyakhoz.

Például hozományként. Előfordul - ha né
hány műtárgy készíttetőjének a személyét
is figyelembe vesszük -, hogy az adott mű
tárgynak nincs különösebb magyar vonat
kozása. Egy példa: I. Mátyás német-római
császár számára megrendelt egy serleget
a nürnbergi magisztrátus egy jeles mes
tertől, a korszak egyik legnevesebb ötvö
sétől, Hans Petzoldtól. Majd átadásra ke
rült, ugyan nem annak, akinek eredetileg
szánták, hanem jó hét évvel később egy
uralkodónak, aki Nürnbergben járt, és
akit a városi magisztrátus kitüntetett. Ez
az uralkodó Frigyes, cseh ellenkirály volt.
Ő 1619-ben, a harmincéves háború máso
dik évében, érthető és világos p olitikai cél
lal érkezett: arra törekedett mindenekelőtt,
hogy a Protestáns Unió számára megnyer
je a jómódú városállam, Nürnberg irányító
it és döntéshozóit. Nos, ez alkalommal egy
díszserleggel ajándékozták meg, amelyet
ő átvett, majd visszatért prágai reziden
ciájába, és a serleg bekerült a cseh kirá
lyi kincstárba. Idáig a történetnek a világon
semmiféle magyar vonatkozása nincsen.
De elkövetkezett az 1620-as év, annak ta
vaszán Bethlen Gábor küldöttséget me
nesztett Prágába, amelynek vezetője Thurzó Imre gróf volt. A tárgyalások végeztével
Frigyes cseh ellenkirály megajándékozta
azzal a Prudentiát ábrázoló díszserleggel,
amely a korszak ötvösművészetének na
gyon kevésszámú csúcsteljesítménye közé
tartozott. Majd Thurzó Imre, ígéretes fiatal
politikus, egy évvel később váratlanul meg
halt. Fiatal özvegye, Nyáry Krisztina négy
évvel később újfent férjhez ment Magyaror
szág leendő nádorához, Esterházy M iklós
hoz. így tehát ez a serleg az Esterházyak
kincstárába jutott.
M. E. Hogyan értékelhetjük az Esterházy-gyűjteményt a főúri, avagy nagypolgári
(pl. a Fejérváry, Pulszky, Jankovich) gyűj
temények között, annak sajátosságait is fi
gyelembe véve?

16
Sz. A. A magyar régi főúri gyűjtemények
ből csak mutatóban van jelenleg egy-két
darab magyarországi közgyűjteményben. A
Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik a hatal
mas méretű, Augsburgban készült serlegek
sorozatát - Ószövetségi tárgyú jelenetek
kel díszítették őket
amelyek a „Rákó
czi család kincsei” néven bukkantak fel,
és a történeti adatok ezt bizonyítják is. Az
Ernst Múzeum egy aukción vásárolta őket
az 1930-as évek legelején.
M. E. Más, az Esterházy-kincstárhoz ha
sonló, egybentartott magyar főúri gyűjte
mény létezik egyáltalán?
Sz. A. Azt kell mondanom, hogy az Esterházy-gyűjteményen kívül mást nem is
merünk. Adatok vannak bőségesen arról,
hogy milyenek lehettek ezek a gyűjtemé
nyek, miféle mesés gazdagsággal bírtak. A

„leghíresebb” adataink, amelyek valóban
sokat mondanak, a Nádasdy család sárvári
kincstárának anyagára vonatkoznak. Erről
a kincstárról több leltár is készült - latin
és német nyelvű leltárak
a német nyel
vű leltár nem véletlen, viszont ez szomorú
történet.
M. E. Miért?
Sz. A. A rró l a kivételes formátumú me
cénásról és műgyűjtőről. Nádasdy Ferenc
ről van szó, aki 1623 és 1671 között élt. Az
életpályája is sokatmondó, és jellemző arra
a korra. Érdekes és különleges egyéniség
volt, kortársa Zrínyi Miklósnak, a költőnek
és hadvezérnek, valamint Esterházy Mik
lósnak. Valószínűleg Esterházy Miklós be
folyására történt az, hogy Nádasdy Ferenc
fiatalon - még nem volt húsz éves áttért
a helvét hitvallásról a római katolikus h it

Díszserleg a jó kormányzás allegóriájával. Hans Petzolt, Nürnberg, 1595-1600 között (?).
Aranyozott ezüst
Ornamental goblet with the allegory of Good Governing. Hans Petzolt, Nuremberg,
between 1595-1600 (?). Silver-gilt

re. Ennek a döntésnek mélyreható követ
kezményei lettek, Nádasdy Ferenc negy
venezer jobbágya cserélt akkor vallást.
M. E. Cuius regio, eius religio...
Sz. A. Ez a döntése nem csekély vissz
hangot váltott ki kortársai körében, hiszen
a Nádasdy család hagyományosan - Ná
dasdy Tamás, vagyis a XVI. század köze
pe óta - a reformáció nagy támogatója volt;
Sárváron működött egy nyomda az idő tájt,
amely Sylvester János könyveit adta ki. Ná
dasdy Ferenc viszont egyre ambiciózusabb
politikusként lépett fel, s tagja lett a Wes
selényi összeesküvésnek. Ugyanis I. Lipót
törökkel szembeni politikáját túlságosan
engedékenynek találták. Ezt a főúri össze
esküvést - amely szándékaiban érthető, de
céljaiban idealisztikus, mondhatni szinte
dilettáns volt, s amelyet Wesselényi Ferenc
nádor halála után két magyar főnemes irá
nyított, egyikük Nádasdy Ferenc - a bécsi
udvar rövid időn belül leleplezte. 1670-ben
megtorolta az általuk felségárulásnak te
kintett összeesküvést, vezetőit - tehát Ná
dasdy Ferencet is - internálták, javait le
foglalták, Bécsbe szállították, őt magát
pedig a bíróság fej- és jószágvesztésre ítél
te. 1671 végén, a bécsi Városháza udvarán
Nádasdy Ferencet lefejezték, először a kar
ját vágta le a hóhér, majd a fejét. A Bécsbe
szállított kincsekről természetesen német
nyelvű listát készítettek.
M. E. Hol vannak ma a Nádasdy-kincstár
darabjai?
Sz. A. A Nádasdy-gyűjteménynek is szo
morú sorsa lett, jelentős részét - mondjuk
úgy - , pénzzé tették. Ami azt jelentette,
hogy azokat a darabokat, amelyeknél a ne
mesfém tartalom nagy volt, egyszerűen be
olvasztották. Ezt a Hauptmünzamt-nak ne
vezett hivatal végezte. Azokat a tárgyakat,
amelyek nemesfém súlya nem volt jelentős,
ám komoly művészi értéket képeztek, ék
kövekkel voltak díszítve, nem olvasztották
be, hanem a bécsi Schatzkammer anyagá
ban átvészeltek egy-két évtizedet. Majd e
tárgyak némelyikét - a magyarországi fő
uraktól „konfiskált” nemesfém tárgyakat
- az 1680-as évek közepén és az 1690-es
években az akkor i magyar nádor, Esterhá
zy Pál uralkodói ajándékként megkapta. Ez
azt jelenti, hogy míg a Nádasdyak kincstára
megsemmisült, szétszóródott - vannak da
rabok. amelyekről csak sejteni lehet, hogy
a Nádasdyak kincstárából valók lehetnek -,
addig, ezzel párhuzamosan az Esterházyak
kincstára gyarapodott.
M. E. Visszakanyarodhatunk tehát az
alapkérdéshez, miszerint az Esterházy
kincstár egyedinek és páratlannak tekint
hető a magyar főúri gyűjtemények között.
Jékely Zsomborhoz, az Iparművészeti Mú
zeum tudományos titkárához fordulok.
Mennyiben segítette e nagy kiállítás le
bonyolításában az a tapasztalat, melyet a
2006 tavaszán rendezett Zsigmond-kiál-
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lítás programirodájának munkatársaként
szerzett?
J. Zs. Itt nincs szó külön irodáról, ez az
Iparművészeti Múzeum saját szervezésű
kiállítása, amelyen a „ház” munkatársai
évek óta dolgoznak. Ugyanakkor a múze
um életében megújulási folyamathoz ér
keztünk, amely szervezeti átalakításokat is
jelent, és a kiállítás, a kölcsönzések, szállí
tások, biztosítások megszervezése új szer
vezeti formában zajlik. Én tudományos tit
kárként ezt a folyamatot segítettem ebben
a kiállításban. Ennek minden alkotóeleme
együtt volt már, az utolsó hónapokban tud
tam abban közreműködni, hogy minden
időben és gond nélkül megtörténjen.
M. E. Egy apró kiállítás-technikai ötletről
szólnék. Nagyon szellemes és okos, hogy
az egyébként kis tárgyakról - m int példá
ul a Rózsafüzér-gyűrű - külön felnagyított
képek kerültek a falra, bőséges magyará
zattal.
Sz. A. Ha beavathatjuk az olvasók körét
egy műhelytitokba, akkor tegyük meg! Ezt
bizonyos értelemben a kényszer is szülte.
Arra a felületre, ahol az információs anyag
most látható, eredetileg egy festményt kép
zeltünk, egészen pontosan egy festmény
másolatot, amely a fraknói gyűjteményből
ide szállított 22 tétel egyike, a híres máriazelli Mária-kegykép másolata. Úgy kép
zeltük, hogy ennek megfelelő helye lesz az
em lített installációk között. A kép mérete
it ismertük, láthattuk is a Kiscelli Múzeum
tavalyi, „Mariazell és Magyarország” című
kiállításán. A szoros együttműködés so
rán az osztrák partner, Stefan Körner mű
vészettörténész kollégánk azzal a kéréssel
á llt elő, hogy ezt a darabot ő vitrinben kép
zeli el. Mi ennek természetesen eleget te t
tünk. Ebből következően viszont kialakult
egy üres felület. Végül is az ékszerek jó ré
sze valóban keveset mutat a látogatónak,
aki nem számít arra, hogy ezeket nagyon
közelről és nagyon figyelmesen kell meg
néznie. Az az ötletünk valósult meg, hogy
a nem látható részekről részletfotókat ké
szítünk, és magyarázó feliratokkal látjuk
el. Ez egyike azoknak a gondoknak, amik a
rendezés során megváltoztatják az akkurá
tusán megrajzolt forgatókönyvet.
M. E. A látogató szemszögéből ugyan
ilyen lenyűgöző ötlet az Iparművészeti Mú
zeum Textilgyűjteményéből származó ru
hák és a fraknói Ősgaléria képein látható
viselet összevetése, egymásmellettisége.
Ez tudatosan felépített párhuzam, vagy
csak olyan véletlen, amelyet a látogató
kapcsolhat össze?
Sz. A. Ez tudatos volt, és hadd szögez
zük le, amit a beszélgetés elején ille tt volna
hangsúlyoznunk, hogy ez a kiállítás való
ságos team-munkában készült. Sok szak
ember hathatós, érdemi és nagyon gyü
mölcsöző együttműködésében. Az egyik
közreműködő Buzási Enikő volt, a Magyar
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Dolmány. Selyemszövete olasz, szabása, díszítése magyar, 1680 körül
Dolman. Italian silk cloth, Hungarian tailoring and ornamenting, circa 1680

Nemzeti Galéria Régi Magyar Osztályának
szakembere, aki nemcsak a korszak festé
szetének kitűnő ismerője, hanem a magyar
főúri ősgalériák legelismertebb szakértő
je Magyarországon. Neki pontos ismeretei
voltak arról, melyek azok a Fraknón őrzött
nagyméretű festmények, amelyek jó álla
potúak. fontos ismereteket adnak részint
azáltal, hogy a család jeles tagjait ábrázol
ják, részint olyan viseletben jelenítik meg
ezeket az illusztris személyiségeket, amely
viseleti darabok, díszöltözetek megtalál
hatóak az Iparművészeti Múzeum gyűjte
ményében.

J. Zs. Tegyük hozzá, hogy az installáció
tervei Héjjas Pál munkái, ő a rendezői in
strukciók alapján a műtárgy együtteseket
úgy alkotta meg, hogy ezek a párhuzamok,
összecsengések nagyon szépen érzékelhe
tőek legyenek.
M. E. Az eddigiekben tárgyalt gyűjte
ménytörténeti sajátosság tükröződik-e, ki
bontásra kerül-e a kiállítási katalógusban?
Sz. A. A katalógus elkészült. Nagyon rö
vid, tényszerű választ tudok adni: ez egy
közönségkatalógus. Ezen azt értjük, hogy
nem sokszerzős tanulmánykötetet kíván
tunk megjelentetni, nem olyat, amely tudós
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Násfa nyilazó Cupido-figurával. Német vagy németalföldi (?), XVII. század eleje. Arany, drágakövek
Gold pendant with Cupid-figure. German or Dutch (?), early 17th century. Gold, gems
Fotók - Photos: Kolozs Ágnes
értekezéseket tartalm az a gyűjtemény
együttes különböző műfajairól. Lehetett
volna ilyet is készíteni, hiszen az anyag meg
érdemelné. Ez a válogatás 131 műtárgyból
áll. s ilyenfajta feldolgozás is elképzelhető
le tt volna. De ezzel elébe vágtunk volna egy
másfajta távlati elképzelésünknek, m isze
rin t megjelentetjük az Iparművészeti Múze
umban létrejött Esterházy-gyűjteménynek
a szakkatalógusát, két kötetben: viseletek
és textíliák, illetve díszfegyverek, ötvös
művek, ékszerek. Ez szakkatalógus lesz
majd, amely valóban a tudományos feldol
gozás és a teljesség igényével készül egy
szűk szakmai kör számára. Most nem ezzel
kívántunk előállni, hanem ún. közönségka
talógussal. ami azt jelenti, hogy felvezető
szöveggel indítunk; ez kísérlet arra, hogy a
történelm i esszé műfaját kövessük. Ezt én

írtam Békési Éva kolléganőm közreműkö
désével, aki a XX. század fejleményeit te
kinti át. A tulajdonképpeni katalógus, azaz
a tárgyleírások esetében arra törekedtünk,
hogy lehetőleg ne a szakzsargont használ
juk, hanem, ha a tárgynak történeti érde
kessége van, az szerepeljen, tényszerűen,
alátámaszthatóan, de ne untassuk az olva
sót a szakkifejezések ismételgetésével.
M. E. Ára?
J. Zs. 4.400 - Ft. Kézbefogható, használ
ható, és itt a múzeumban kapható. Magya
rul és németül jelent meg, és tükrözi azt
a több évtizedes munkát, amely az Esterházy-gyűjtemény feldolgozása során eddig
történt, egy hosszú kutatómunka összeg
zésének is tekinthető. A szakkatalógus v i
szont elő van készítve, s reméljük, hogy a
közeljövőben az is megjelenik. Fontos el

mondani, hogy az Esterházy-kiállítás idő
szaki kiállítás 2007 végéig, amelynek a
megtekintéséhez külön belépőjegyet kell
váltani.
Takács Imre, az Iparművészeti Múzeum
nemrég kinevezett főigazgatója beszél a
múzeum jövőbeni terveiről.
M. E. Vannak-e már az Esterházy-kincsek
kiállításnak olyan eredményei - azon felül,
hogy olyan jó hangulatú megnyitó része
sei lehettünk, amilyenre az utóbbi tíz év
ben nem emlékszem ebben a múzeumban
amelyek tükrözik, ha még kicsiben is, az
Iparművészeti Múzeum Ön által is megva
lósítandó jövőjét?
T. I. Eleink az 1860-as évek végén és az
1870-es évek elején a Victoria & Albert
Múzeum m intájára hozták létre az épüle
tet, ám ettől ma egyre távolabb kerültünk
- sajnos. Nem is fogjuk utolérni, de ez a
hivatkozás akkor is fontos történelm i tény.
Tagadhatatlan, megmásíthatatlan, hogy a
budapesti Iparművészeti Múzeum a világ
második olyan helyszíne, amelyik követ
te azt a példát, amelyet az angol uralkodó
pár az 1850-es években döntött el: hogy
a világra ráborított ipari tömegtermelés
sel szemben meg kell őrizni a tárgykultú
ra esztétikumát, az emberi környezetnek
a kulturáltságát - és ezért hozták létre a
múzeumot. Aztán természetesen ezen tú l
n ő tt a Victoria & Albert, s lett belőle ha
gyományos, „rendes” művészettörténe
ti múzeum, festményekkel, szobrokkal
és mindenféle olyan tradicionális múzeu
mi gyűjteményi egységgel, am itől az ma
komplex művészettörténeti múzeum. Az
érdekes az, hogy ez elkerülhetetlen volt
Londonban és Budapesten is, itt is teljes
múzeumi gyűjtemény á llt össze. Nem so
kan tudják, hogy az Iparművészeti Múze
umnak nemcsak kézműves, iparművésze
li gyűjteményi egységei léteznek, hanem
kifejezetten nagy művészeti, szobrásza
ti anyaga van. A textilanyagban is nagyon
sok a festői elem.
M. E. Mikor lesznek láthatóak a gyűjte
ménynek ezek az említett, rejte tt részei?
T. I. A múzeum első számú feladata az
én programom szerint, hogy a jelenleg rak
tárakban őrzött gyűjteményeket is bemu
tassuk. Körülbelül negyvenezer darabos
gyűjteményünk van úgy, hogy a különbö
ző egybetartozó egységek egy számmal
vannak beleltározva, például egy barokk
étkészlet egy leltári számon fut. A gyűjte
mény darabszámra még sokkal több, ám ez
is őrületesen nagy szám. Visszatérve, ezt a
gyűjteményi tömeget, amelyben világhírű
gyűjteményi egységek vannak, ki kell ten
nünk állandó kiállításra, ezzel ajándékoz
hatjuk meg Budapest és a világ múzeumba
járó közönségét. Egy teljesen újnak látszó,
megjelenésében vadonatúj nagy múzeum
ban, egy tízezer négyzetméteres állandó
kiállításon.
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M. E. Hol áll az Önök rendelkezésére itt
ekkora hely?
T. I. Ebben az Üllői úti palotában, annak
földszintjén, első és második emeletén. Eb
ből az következik, hogy a jelenleg ezekben a
termekben található raktárakat, könyvtá
rat, hivatali helyiségeket mind hátrébb kell
költöztetnünk, az épület hátsó traktusába,
ami jelenleg egész más célt szolgál. Példá
ul a Moholy-Nagy Egyetemnek vannak ott
műtermei, amelyeket ők is szeretnének el
hagyni, és korszerű épületbe költözni. Eh
hez mi is drukkolunk. Mihelyt kiköltöznek,
a felújítás után a hivatali helyiségek, raktá
rak és műhelyek egy része hátra tudna köl
tözni. Amelyek nem tudnak hátra költözni,
azok helyett kell a befejezetlen épületrész
helyén, az üres telekrészen új épületeiken
létrehoznunk. Oda tudna menni a könyvtár,
a korszerű bútorraktár, egy látványraktár.
Jelenleg tizenhárom bútorraktár van az
épület reprezentatív termeiben elhelyezve.
M. E. A meglévő épület szakszerű belakása is már nagy feladat lenne.
T. 1. Ehhez fel kell szabadítanunk a leendő
kiállítótereket, amelyek annak épültek, je
lenleg pedig raktározásra használjuk őket.
M. E. Hány évet szán erre, főigazgató úr?
T. I. Erre azért nehéz válaszolni, mert ez
a folyamat két-három éves időszakon be
lül elképzelhető lenne. Hogy valóban meg
történik-e, ehhez azt kéne tudnunk, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében való
ban úgy döntenek állami vezetőink, hogy
a budapesti Iparművészeti Múzeum, amely
az ország egyik legfejlődőképesebb intéz
ménye, megkapja végre azt a lehetőséget,
amelyet eddig még soha nem kapott meg.
A feladataink: hogy a végveszélyben lévő
épületet rekonstruáljuk, kialakítsunk egy
teljesen új intézményi struktúrát, olyan in
tézményi profilt, amely Közép-Európa leg
nagyobb iparművészeti múzeumát hoz
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hatja létre. Pillanatnyilag mindez, m int
lehetőség, itt szunnyad az épületben. Ak
kor válik valósággá, ha a nagy kiállításokat
meg tudjuk valósítani. Ha be tudjuk m utat
ni a közönségnek és a világnak, hogy nem
csak szavakban állítjuk, hogy ez Közép-Európa legnagyobb iparművészeti múzeuma.
Meggyőzővé válik ez az állítás, hogyha oda
eljutunk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv
ből nem sorolnak hátra bennünket, hanem
a Brüsszelnek eljuttatott tervek közé behe
lyezik elképzeléseinket. Tudomásom sze
rin t döntés még nem született. Ha az Iparművészeti Múzeum szempontjából pozitív
döntés születik, akkor ez belátható időn be
lül, még a mostani kormányzati ciklus idő
szaka alatt megvalósítható. Egy soha nem
látott múzeumi fesztivál következhet be.
M. E. Milyen partnerekre számíthat eb
ben az Iparművészeti Múzeum?
T. I. Vannak természetes partnereink,
említettem a Victoria & Albert Múzeumot,
amely nemcsak történeti kapcsolat, e m ö
gött nagyon jó, élő, személyes kapcsolatok
is vannak. Ezt éppúgy el lehet mondani a
vezetőkről, mint a kurátorokról. Olyan
nyira. hogy ha valamire szükségünk van.
csak üzennünk kell. Tapasztalatszerzésre
is oda fordulunk, hogyan kell egy új intéz
ményi struktúrát létrehozni, amely ma még
nincs Magyarországon. Ez ennek az évnek
a története, nyáron egyik kollégánk indul
is. A bécsi Museum für Angewandte Kunst,
amely hozzánk földrajzilag is a legközelebb
fekszik, Berlin, a Kunstgewerbemuseum, s
furcsa módon Zágráb. Zágrábban van egy,
a miénknél fiatalabb iparművészeti múze
um, nem szokták tudni... Fiatalabb a prá
gai, amelynek munkatársaival ugyancsak
szeretnénk közelebbi kapcsolatba kerülni.
Minden olyan múzeum partner számunkra,
amely ugyan nem iparművészeti múzeum
nak hivatik, de őriz ilyen jellegű gyűjtemé

nyeket. Például az Erm itázs - óriási iparművészeti anyaga van. E m ellett vannak
szakmúzeumok, amelyek nem rendelkeznek
olyan átfogó gyűjteménnyel, mint a budapes
ti, de nagyon fontosak, pl. a Faenza városá
ban lévő kerámia-múzeum, amellyel ugyan
csak együttműködünk, am int azt a 2008.
évi kiállítá si programunk bizonyítani fogja.
A világon először bemutatjuk majd a majo
lika kezdeti korszakát, éspedig - minthogy
ez a kezdeti korszak a XV. század második
fele, egyben Mátyás király kora
Faenza
és Buda címmel.
M. E. Ehhez sok erőt, egészséget és si
kert kívánok!
Lásd még - See also: Címlap - Cover, Képmel
léklet I.

Ersterházy-Treasures
End of the Year Conservation in the Hungar
ian Museum of Applied Arts
A unique exhibition can be vis ite d at the Muse
um of Applied A rts in Budapest, presenting the
treasury o f the famous prince Esterházy family.
On the occasion of the show Erzsébet Marton
asked curators András Szilágyi, Zsombor Jékely and d ire c to r general Imre Takács. The exhibi
tion is a special selection of the treasures of the
Esterházys. The beginnings o f collection of the
family s ta rte d w ith Palatine M iklós Esterházy
(1593-1645), who soon became the richest aris
tocrat in the country. Most o f the masterpiec
es were given to various members of the Ester
házys as diplom atic gifts and not bought, so the
treasury does not reflect the taste and love of
art of the fam ily. What makes the treasury out
standing in the firs t place is the fa ct that it is the
only rem aining aristocratic a rt collection. A l
though several documents have been preserved
linked w ith the collecting of a rt and treasuries
of other fam ilies, in the course of history on
ly the Esterházy-collection survived and can be
presented to the public. The exh ib ition is one of
the many shows to come, the aim of which is to
present as much of the rich collections of the
Applied A rt Museum as possible.

A zirci középkori ciszter apátság kutatásának új eredményei
Benkő Csaba - Bérezi L. Bernát
- Bódé Balázs - Sárosi E dit
2005 augusztusában Zircen, az apátság
szomszédságában egy épület bontásakor
faragott kövek kerültek elő. A bontás törme
lékkupacainak tételes átvizsgálása során két
nap alatt körülbelül 60 db középkori faragott
emlék került elő, köztük rózsaablakhoz tar
tozó töredékek, bimbófejes oszlopfő, bor
da- és oszloptöredékek és lábazatok. A fa
ragott kőanyag nagy része a bontást végzők
elmondása szerint egy masszívan megépí

tett. 86 cm vastag, téglából és nagyméretű
kváderkőből rakott vegyes falazatú építmény
falából került elő, melyet szerencsére a bon
tási munkákkal csak részben érintettek. A
régészeti érintettség m iatt a további bon
tási munkálatok leállítása mellett szüksé
gesnek látszott az épület rendeltetésének
és korának tisztázása, így Hervay Levente
atya bevonásával kisebb levéltári kutatást
végeztünk. Kiderült, hogy az apátság Histó
ria Domus-a az 1720., illetve 1728. évekből
való bejegyzése szerint a területen malmot
építettek „sok fa és bokor kiirtásával...a ro
mok mögött, azon a helyen, ahol a jelek sze

rin t száz évekkel ezelőtt is malom volt". Az
esetleges malomként való azonosítást a tér
képi adatok is megerősítették, egy 1766-ból
származó kéziratos térkép a nevezett helyen
kifejezetten m alm ot ábrázol. A malom épü
lete egy 1858-ból és 1922-ből származó tér
képen is ábrázolva van, később cselédségi
szálláshelyként. A bontással érintett épület
maradvány jelen formájában tehát a XVIII.
századi apátsághoz tartozó malom marad
ványaként azonosítható.
A középkori faragott kövek jelenlétére az
építési korszak jó háttérül szolgál, hiszen
tudjuk, hogy a XVIII. század elején a szilézi
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ai Heinrichauban székelő apát a középkori
apátság még álló romos maradványait el
bontatta, illetve felrobbantana, a kőanyag
tehát a középkori apátság bontási anyagá
ból kerülhetett a malom épületébe.
A malom-maradvány további sorsát, il
letve kutathatóságát alapvetően befolyá
solta az a tény, hogy a területen Tesco
áruház, benzinkút és üzletház építésének
kivitelezését kezdték meg. A beruházókkal
való hosszadalmas egyeztetések eredmé
nyeképp a malom-rom sorsa rendeződni
látszik: a beruházók a tervek megváltozta
tásával az épületet és közvetlen környékét
elkerülték, az épületmaradványt a további
állapotromlás megelőzése érdekében vissza
takarták, így őrizve meg egy későbbi, re
mélhetőleg jobb feltételekkel kivitelezhető
kutatás számára.
A malomépületből, illetve a hozzá kapcso
lódó barokk kerítésfalból előkerült faragványok feldolgozása még csak a kezdetén jár,
ám máris jelentős megfigyeléseket tehet
tünk. Az már első ránézésre is szembetű
nő, hogy a faragványok jellegük szerint nem
mutatnak nagy szóródást, hanem néhány
szerkezet köré csoportosíthatóak. A pro
filá lt faragványok között is sok az azonos
ság. Ez valószínűsíti azt a feltételezésünket,
hogy a faragványok a még álló épületrészek
bontásából közvetlenül kerültek újra felhasználásra. A feldolgozómunka során re
mélhetőleg sikerül majd azonosítani a szó
ban forgó épületrészeket. Az mindenesetre
valószínűnek tűnik, hogy a faragványok
nagy része a kolostor templomából szárma
zik. Erre a legkézenfekvőbb bizonyíték az a
festett fejezettöredék, amelynek párdarab
ját a templom ma is álló pillérkötegén lát
hatjuk. További bizonyítékként szolgálhat az
a faragványcsoport, amely egy nagymére
tű nyílászáróból - valószínűleg rózsaablak
ból - származik. Ennek, és talán az egész
leletcsoportnak a leglátványosabb eleme
egy, az ablak középső részéről származó tö 
redék. A kis sugarú, profilált íves elem kül
ső oldalához attikai lábazatok csatlakoznak,
amelyekről egykor a rózsaablak küllői indul
tak. A faragvány alapján 18 küllővel számol
hatunk. Egyelőre sem ezek törzséből, sem
egykor bizonyosan létező fejezeteikből nem
ismerünk elemeket, de a további kutatások
során jó eséllyel remélhetjük előkerülésü
ket. Az ablak méreteiről egy további ideköt
hető faragvány alapján kaphatunk képet. Ez
is íves elem, amely kétoldalt pálcákkal és
homorlatokkal van tagolva. ívének belső ré
szén viszonylag széles fészek van kialakítva
a további csatlakozó elemek részére. Hátá
nak kiképzése alapján külső oldalán is to 
vábbi elemekkel számolhatunk. Az em lített
faragványokból egy 6 m körüli átmérőjű ró
zsaablakra következtethetünk. Ez a m éret is
a templomból való származtatást valószí
nűsíti.
A faragványok másik összefüggő cso

portja egyelőre ismeretlen rendeltetésű
szerkezetből származik. A szerkezet leg
szembetűnőbb eleme egy falsarokban álló
háromnegyed oszlop. Méretazonosság alap
ján ide köthető egy leveles bimbós díszíté
sű fejezet, egy oszlopgyűrű és egy erősen
kopott lábazat is. Több eltérő profilú és ívű
további töredék is előkerült, ami a feldolgo
zás után fontos információkat szolgáltathat
a térlefedésekről. Végezetül szólnunk kell
azokról a töredékekről is, amelyek egykor
az épület párkányához tartoztak. Az egy
szerű konzolocskákon nyugvó párkány pon
tos párhuzamát a fossanovai ciszterci temp
lomon láthatjuk. Az előbbi példához hasonlít
a tető viszonylag lapos (15 fokos) hajlásszö
ge is, amely egy szerencsésen fennmaradt
saroktöredéken mérhető.
Az új leletek kapcsán természetesen
szólnunk kell a kolostor korábban előke
rült faragványairól is. Ezek jelenleg leg
alább 4 helyen szétszóródva lelhetők fel.
Legnagyobb részük természetesen Zircen a kolostor különböző helyein található,
míg a legszebb faragványok a tihanyi kő
tárban vannak bemutatva. Viszonylag friss
leletként néhány darab, köztük egy utólag
tokhoronnyal ellátott kisméretű fejezet,
az ELTE-BTK régészeti tanszékére került.
Az anyag leghányatottabb sorsú része je
lenleg a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum
veszprémvölgyi kőtárában részint azonosítatlanul kallódik. Az új leletek feldolgozá
sa során remélhetőleg sikerül több, egyelő
re ismeretlen lelőhelyűként számon tartott
zirci faragványt is azonosítani. A zirci kőfaragványok sorsának legmegnyugtatóbb
rendezését egy helyi kőtár kialakítása je
lentené, ahol egy helyre összegyűjtve mind
a nagyközönség, mind a kutatók részére
végre hozzáférhetővé válnának.

A középkori zirci apátság virtuális
rekonstrukciója
A virtuális rekonstrukció korunk újszerű se
gédeszköze a tudomány számára, melynek
segítségével megjeleníthetőek a számunk
ra m ár nem látható egykori történeti emlé
kek, helyszínek. Ez a napjainkban látványo
san fejlődő segédeszköz adott lehetőséget,
hogy értelmezve és újragondolva az apátság
egykori épületéről készült tanulmányokat és
archeológiái leleteket, átfogó és komplex re
konstrukció készülhessen a középkori apát
ságról.
A kiindulási alapot a Hümpfner Tibor
OCist által vezetett 1912-13. évi ásatások
eredményei adták. A feltárás - bár nem
te rje dt ki a romok minden részére - lát
ványos eredményt adott, számos tagozott
kőtöredék került elő, és rekonstruálható
vá vá lt az apátság feltételezett alaprajza. A
műszaki dokumentációt 1913-ban dr. Fritz
Oszkár egyetemi tanár készítette el. Az
alaprajzot néhány ponton korrigálni kellett,
a későbbi ásatási eredmények és írásos
emlékek fényében, így a módosított alap
rajzot 2005-ben Bérezi Bernát OCist készí
te tte el. Ez, illetve a kőtöredékekről készült
műszaki rajzok képezték a jelenleg is folyó
rekonstrukciós kísérlet alapját, melyhez
új adatokat szolgáltattak a 2005 szeptem
berében előkerült leletek. A töredékek to
vábbi vizsgálatához rendkívül alapos és át
fogó kutatásra lesz szükség, remélhetőleg
beleértve a hitelesítő ásatást, illetve a tel
jes feltárást, mely eddig sajnos több okból
sem valósulhatott meg.
A rekonstrukcióhoz hiányzó információk
pótlása analógiák segítségével történt. A
ciszterci építészet szabályainak köszönhe
tően az azonos korban épült monostorok
nál a téralkotás hasonlóan történt, a díszí-

A rózsaablak 2005 szeptemberében megtalált töredékei: a.) a rózsaablak középső gyűrűjének
töredéke, b.) a rózsaablak külső kerete
Fragments o f the rosette-window found in September, 2005: a.) fragment of the inner ring of
the rosette-window, b.) the outer frame of the rosette-window
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A 2005 szeptemberében megtalált kőtöredékek: a.) oszlopgyűrű, b.) körtetagos borda, c-d.) oszlopfő
Stone fragments found in September, 2005: a.) column ring, b.) pear-shape rib, c-d.) head of column

tő motívumok között is sok összefüggést
lehet felfedezni. Az analógiák között fontos
szerepet játszott az orvali apátság a meg
maradt zirci pillér, az építési idő közelsége
és a filiáció okozta nagy hasonlóság miatt.
További fontos analógiák Arabona, Valvisciolo, Fossanova, illetve Casamari és a
bencés vercelli-i Sant Andrea és Pannon
halma apátságai voltak.
A virtuá lis rekonstrukció során az épü
letnek egyfajta másolata jön létre a v irtu 
ális térben. Ennek felépítését hasonlókép
pen képzelhetjük el. m int a valóságban:
geometriai elemekből hozzuk létre a mo
dellünket. Azonban ezek az elemek nem
teljesen azonosak a valóságban használt
elemekkel, hanem azok nagyobb szerves
egységét jelenti. Például egy faltest, ami a
valóságban kövekből, illetve téglákból épül
fel, a virtuá lis térben egy elemként jelenik
meg. Egy heveder nem az őt alkotó kövek
ből áll, hanem az általuk létrehozott ívet
kezeljük egészként. Ilyen módon a virtuális
épületmodell logikai egységekre bontható,
és ahogyan a valóságban, itt is megkülön
böztethetünk falat, pillért, hevedert, bolto
zatot, tetőt, ajtót, ablakot, stb.
A munka kezdő lépése a rendelkezésre
álló műszaki dokumentáció digitális for
mátumra alakításával kezdődött. A szá
mítógép az adatokat sokkal nagyobb pon
tossággal tárolja, m int azt a papírlapon
lehetőségünk van lerajzolni. így tehát a
meglévő rajzokat újra kellett szerkeszteni,
immáron egy számítógépes programban.
Ez az előkészítő fázis rendkívüli odafigye
lést igényel, hiszen az épületet már ilyen

kor összefüggéseiben kell látni. Szem előtt
kell tartani falvastagságokat, a csatlakozó
épületszerkezetek méreteit, az egyes terek
méretét, a keresztboltozatok méreteit, stb.
Figyeljük csak meg az apró részleteket,
hogy miként csatlakoznak a pillérekhez
a hevederek, vagy az oszlopok fejlemezé
ről hogyan indulnak el a keresztboltozalok
bordái. Ezek az elemkapcsolatok hatással
vannak az egyes elemek m éreteire, és eze
ket már előre át kell gondolnunk a rekon
strukció előkészítő munkarészeinél.
Látványos előrelépés az egyes épületszerkezetek térbeli modelljének létrehozá
sával történt. Öröm volt látni, hogy a ma is
meglévő pillérköteg és a további kőtöredé
kek virtuális másolata mennyire megegye
zik az eredetivel. A rekonstrukció a további
épületelemek térbeli modelljeinek elkészíté
sével folytatódott. Követve az építés egyko
ri eredeti munkamenetét - hogy követhető
maradjon a virtuális rekonstrukció folya
mata is -, hoztuk létre a pilléreket, csonkolt
pilléreket, a pilasztereket, a hevedereket és
a keresztboltozatokat. így miután ezek el
készültek - egy építőjátékhoz hasonlóan -,
egymáshoz illesztettem az elemeket, és lét
rejött a térbeli épületmodell.
Az épületmodell elkészítésekor mind a
falak, mind az épületelemek egyszínűek,
szürkék voltak. Ezután következett a re
konstrukció befejező lépése, élethűvé tenni
a számítógépes modellt. A falak és egyéb
részletek kőmintázatát (textúráját) a kö
zépkori apátságból a barokk apátságba
beépített kövekről készült fénykép alap
ján készítettem el, a többi részlethez (tető,

környezet) már rendelkezésre álló m inták
szolgáltak alapul.
A virtuális épületmodell legfőbb előnye,
hogy - akárcsak a valóságban - az egyes
épületelemek különféle tulajdonságokkal
rendelkeznek: van térbeli formájuk, van
térfogatuk, súlyuk és anyaguk. Ezek után
lehetőség van az összetett vizsgálatok el
végzésére. Elemezhetjük az épületszerke
zetek súlyát, az épület térbeli erőjátékát,
kiszámíthatjuk a felhasznált építőelemek
mennyiségét. Jelen esetben azonban szá
m unkra a legfontosabb előnye a virtuá lis
épületmodellnek, hogy az épület tetszőle
ges nézőpontból megjeleníthető. Látványos
képeket készíthetünk az épület bármely ré
széről, vagy animációval még szemlélete
sebben bemutathatjuk egykori építészeti
emlékünket.
A virtuális rekonstrukció említett felhasz
nálási lehetőségeinek időnként sajnos gátat
szabnak a technológiai korlátok. Hiszen az
elérhető és felhasználható eszközök és for
rások mindenki számára mások, és a fel
használt számítógépes alkalmazás sem
minden esetben sorakoztatja fel az eszkö
zök teljes tárházát a felhasználó elé. Azon
ban korunk egyik vezető iparága, a számí
tástechnika ugrásszerű fejlődése magával
hozza azt a fejlődést is. amit a virtuális ré
gészet és a virtuális rekonstrukció jelent. Ez
a ma még szűk körben alkalmazott segéd
eszköz a későbbiekben a tudomány szerves
része lesz, és ez az elvi rekonstrukciónak
ma még ritkán használt formája később ál
talánosan elterjedné válhat.

Xe« Findings of the Excavations at the
Mediaeval Cistercian Abbey in Zirc
The ruins belonging to the Mediaeval abbey
were discovered firs t in August 2005 and were
found to be the ruins of a m ill from the 18th
century. The large-scale investments that have
been planned for the area were modified so that
the ruins could be saved. The findings of the site
are under investigation yet, but there have al
ready been some interesting discoveries. The
carvings found can be classified into a few ty p i
cal structures and they m ight have been parts
of the form er church. The carvings from this ex
cavation together w ith the form er finds should
m ost probably be safely stored and presented in
a lapidary for researchers and the public. Mod
ern technology has made it possible to carry out
a v irtu a l reconstruction of the former abbey in
Zirc, relying on archaeological and architectur
al findings and studies from the past, complet
ing the picture by using analogies where other
wise it was impossible. Hopefully this means of
archaeology w ill soon become widespread and
an everyday tool for reconstructions.
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Visszatekintés
Emberi érzékenység, művészi intellektus
drámaivá hangolt konfliktusa.
120 éve született Holló László
Vitéz Ferenc
Holló László egyszerre romantikus és ex
presszionista, realista és valóságfeletti mű
vészetét „a kései utókornak kell felfedeznie,
s érzékeltetni azokat a különleges szálakat,
amelyek őt az egyetemes európai művészet
hez kötik” - állapította meg Végvári Lajos
művészettörténész a még 1990-ben megje
lent Holló-monográfiájában, kiemelve, hogy
Holló László eredetisége és egyetemessé
ge nem rokonítható egyetlen kortársáéval
sem. Ezt a monográfiát a művész születésé
nek 120. évfordulójára - a bemutatót 2007.
március 6-ra tervezve - több, a jubileumra
elkészült más kiadvánnyal együtt újra meg
jelentette Ujváry Zoltán néprajzkutató, a
Debreceni Egyetem professor emeritusa,
Holló László szellemi örökségének ápolója
és művészi hagyatékának gondozója.
Talán nem tévedünk, ha azt mondjuk: ez
a kései utókor már itt van - harminc évvel
a festőművész halála után. S ebben az érté
kelésben - elismerve a honi piktúra élvona
lába emelő kvalitásokat - arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy a huszadik századi
magyar képzőművészet meghatározó alak
jaként Holló grafikai életműve szinte festői
teljesítményével egyenértékű. Az expresszív
festőiség nyelvén szólt nemcsak a paraszti
sorsról, az egyediben is az általánost felmu
tató emberi szenvedésről, hanem a történe
lemből fakadó és a mitológiát rendszerint a
személyes és közösségi sorsátiratok alle
gorikus kereteként alkalmazó drámai láto
másairól is. Természeti képeiben szintén a
legkülönbözőbb emberi indulatok tükröződ
tek vissza, mintegy a természet jelképes,
antropomorfikus analógiáiban fejezve ki az
emberiét könnyű líraiságtól a mély drámá
kig ívelő sokárnyalatúságát; portréiban az
egyszerű emberek méltósága jelent meg,
aktjaiban a mozdulat lényegét ugyanúgy
faggatta, m int a test esendőségét. S a fest
ménytanulmányok gyanánt szolgáló, gesz
tusokat, hétköznapi helyzeteket vázlatozó
lapjain, autonóm grafikáiban szintén az em
beri természet tett-értékű mozdulatokban
és a mindennapi szituációkban megjelenő
egyedi karakterét fejezte ki.
Ujváry Zoltán (a monografikus tanul
mánnyal bevezetett, 120 aktgrafikát be
mutató album, az említett Végvári-könyv
újrakiadása, a Debreceni Köztemető kre

Önarckép, Í928. - Self portrait, 1928.

matóriumába készített freskók képes is
mertetését tartalm azó könyvcsomagjának
társaságában) a 120 festményt közreadó
igényes és díszes kiadvány bevezetőjében
egyfajta leltárt is készített azokról a külön
böző (leíró-dokumentatív, ism ertető-aján
ló, kritikai-értékelő) formákban megjelent
reflexiókról, melyek az életmű kortárs be
fogadását és utóéletét reprezentálják. A
Holló-recepció szempontjából nem nél
külözhető ennek az összefoglalásnak leg
alább kivonatos ismertetése sem.

Az 1887. március 6-án Kiskunfélegyhá
zán született Holló László Szinyei-, Mun
kácsy- és Kossuth-díjas Kiváló és Érdemes
Művész budapesti képzőművészeti, majd
négyéves müncheni és párizsi ösztöndí
jas tanulmányait követően 1914-ben tele
pült Debrecenbe. Az első világháború alatt
Podolinba és Karánsebesre vezényelték
rajztanárnak, ezt követően megszakítások
nélkül, 1976. augusztus 14-i haláláig Deb
recenben élt. 1969-ben a Kiskun Múzeum
nak ajándékozott festményeiből és grafiká
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iból állandó kiállítása nyílt szülővárosában.
Kiskunfélegyháza 1974-ben választotta
díszpolgárává. Ugyanebben az évben ado
mányozott második feleségével, Maksa Ol
gával közösen 200 olajfestményt és öt fres
kót egykori lakóházával együtt (majd egy
gazdag, 170 darabos történelm i-m itologi
kus tárgyú grafikai kollekciót) Debrecen
nek. Ezzel az adománnyal egy majdani ál
landó Holló-kiállítás alapjait vetette meg.
A művek jó része már látható volt a külön
böző életmű-kiállításokon. Debrecenben és
Kiskunfélegyházán, országos vándorkiál
lításon, a Magyar Nemzeti Galériában, az
Ernst Múzeumban, a Műcsarnokban, hu
szonöt festménye azonban először került
a közönség elé. Ezeket a képeket aukcióról
vásárolta vissza, illetve ekkorra restauráltatta a még a háborúban szerzett sérülé
seket. Ilyen munkája volt például az 1910ben készült Önarckép, a Vesszőhántó lány, a
Bűnbánó Magdolna egyik, az 1920-as évek
végén festett változata. (S ha már az aukci
ókat említettük, jegyezzük meg, hogy a BÁV
által rendezett árverezési gyakorlatot az
1990-es évek elejétől alaposan felforgató
aukciósházak kínálatában is rendszeresen
megjelentek a Holló-művek. A fővárosban
is foglalkoznak vele a gyűjtők, s szinte azó
ta sem volt olyan debreceni árverés, ahol
ne kínáltak volna, s ne leltek volna gazdára,
Holló-képek. - Az egyik debreceni magán
gyűjtő 2006 végén ahhoz ajánlott segítsé
get, hogy teljes egészében feltérképezzük a
köz- és magángyűjteményekben fellelhető
Holló László-műveket. A vállalkozás m in
den bizonnyal több éves programot jelent,
hiszen most még csupán becsülve e szá
mot: több m int másfélezer festményről és
több ezer grafikai lapról lehet szó; csak ön
arcképből van mintegy kétszáz, ami a ha
zai festészet történetében önmagában is
egyedülálló! Debrecen városának egyéb
ként 1975-ben lett díszpolgára - lakóhá
zában 1978-ban rendeztek emlékkiállítást,
az épület halálának tizedik, évfordulóján,
1986-ban lett emlékmúzeum, ahol állan
dó kiállítása látható sógora, a szintén fes
tőművész Hrabéczy Ernő emlékszobájával
együtt.
Alább csupán néhány állomást sorolok fel
a nagyközönség előtti bemutatkozásaiból.
1910-ben m ár jelentkezett csoportos kiállí
táson mesterével, Hollósy Simonnal, 1912ben a párizsi Szalon-kiállításon mutatták
be három festményét, s 1922-ben jelent
meg a Debreceni Műpártoló Egyesület tá r
latán. A következő évben, években a Belve
dere (1923), a debreceni Művészház (1926),
az Ernst Múzeum (1926. 1928), a debreceni
Ady Társaság képzőművészeti tagozatának
kiállításai (1931, 1937. 1938) következtek.
1941-ben Szinyei-díjas le tt (ugyanekkor ál
líto tt ki a Nemzeti Szalonban), és beválasz
tották a Képzőművészek Új Társaságába. A
háború után rendszeresen bemutatkozott
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szági alföldi festőket. Pogány Ö. Gábor, a
Magyar Nemzeti Galéria akkori igazgatója
úgy ajánlotta Holló László művészetét, m int
ahhoz a „vallásalapító halhatatlan nemze
dékhez” tartozó alkotóét, aki „négy-öt év
tizede remekművekkel figyelmeztetett az
alföldi szegénység keserves sorsára”. Mun
kái mindenekelőtt a magyar valóságról ta 
núskodnak, s bár „kétségtelen, hogy a fes
tői mozgalmasság, az élénk merészség, a
heves nagyvonalúság nem alakulhatott vol
na ki művészetében francia iskolázottság
nélkül, stílusa mégis főként élményanya
gától vált egyénivé, attól a megrendültségtől, őszinte együttérzéstől, mely eltöltötte”
a szegény emberek mindennapi létküzdel
meinek láttán.

Olgi, 1963. - Olgi, 1963.

a Déri Múzeumban, 1948-ban Londonban,
a magyar képzőművészek tárlatán szere
pelt. 1956 januárjában a Fényes Adolf te
remben á llíto tt ki - ennek a bemutatkozás
nak az anyaga végre meghozta számára a
Munkácsy-díjat - , s a budapesti szereplést
újabb vidéki (köztük a nyíregyházi Jósa
András Múzeumban rendezett) tárlatok kö
vették. Gyűjteményes kiállítást rendezett
1959-ben, egy év múlva Békéscsabán Munkácsy-emlékérmet kapott a 111. Alföldi Tár
laton. Az em lített debreceni gyűjteményes
tárlat felkészülés volt az újabb budapesti
bemutatkozáshoz: 1961-ben a Műcsarnok
ban - közel félezer műve volt látható itt (!)
- , s ezt követően kapta meg a Kossuth-díj
II. fokozatát. (Munkáiból egy-egy kisebb
kollekciót adományozott a Nemzeti Galé
riának, a Déri és a Kiskun Múzeumnak.)
S valóságos országjárás kezdődött ekkor:
Hódmezővásárhely, Gyula, Győr, Kiskunfél
egyháza (első adománya ekkor szerepelt a
bemutatott művek között), újra Debrecen,
majd a Magyar Nemzeti Galéria új szerze
ményeinek kiállítása Pápán. 1964-ben is
mét a Nemzeti Galériában jelentkezett gra
fikáival (Érdemes Művész lett), alkotásai
bejárták a ceglédi Kossuth Múzeumot, a
szolnoki Damjanich Múzeumot, a hódme
zővásárhelyi Tornyai János Múzeumot, a
szegedi Móra Ferenc Múzeumot, a kiskun
félegyházi Kiskun Múzeumot.
A 80 éves művész 1967-ben rendezett
újabb - friss munkákkal gazdagított - ret
rospektív tárlatot az Ernst Múzeumban,
egy év múlva a pécsi képtárban, a Miskol
ci Galériában, s ő képviselte a párizsi ki
állításon (Baranyó Sándor, Bényi László,
Berényi Ferenc és a szintén debreceni Fél
egyházi László társaságában) a magyaror

Hazatérők, 1929.
People coming home, 1929.

A méltatás egyben tömör, lényegre törő
összefoglalása lett Holló művészi jegyei
nek, meghatározó kifejezésmódjának, s
mivel Holló László művészetében nem vol
tak egymástól élesen elkülönülő korszakhatárok, így egész művészete általános je l
lemzéseként is felfogható, ezért érdemes
ezt a jelen ismertetésben is felidézni. „Hol
ló László képeiben [...ja napról napra meg
újuló dráma jelenik meg, de nem is annyira
komoran, mint inkább hevesen, égő szí
nek, lobogó foltok segítségével, úgy, hogy
a látvány látomássá alakul át, a nyomasztó
emlék demonstratív vallomássá személyesedik. Egy-egy lakodalmi, életképi jelenet
nála csak alkalom arra, hogy gondokról,
bajokról, vagy éppen vágyakról, remények
ről beszéljen; a festészet, a rajzművészet
nyelvén a szív hangjait, az értelem lázadá
sát, az idegek remegését szólaltatja meg.” S
Pogány Ö. Gábor - egyik legjelesebb m éllatójához, Koczogh Ákoshoz hasonlóan - k i
emelte az ekkor festett, Franciaországban
(más művek között, a Vasárnap délelőtt, a
Sírbatétel, a Lakodalmasok, a Hazatérő pa
rasztok, a Fuvaros szekér, a Feleségem cí
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mű olajfestmények társaságában) szintén
bemutatott Bartók-portrét, mely jól illesz
kedett az önarcképekben megfogalmazott
festői ars poeticához is, amennyiben a szo
katlan hangzatokkal való kísérletezésről, a
szenvedő és sokat próbált látnokról, a hu
manista erkölcsű művészről van szó.
1970-ben történelmi képeit mutatta be
a Déri Múzeum, két év múlva Nyíregyhá
zán nyílt gyűjteményes kiállítása, amely
ben nagyobb hangsúlyt kaptak a mitologi
kus képek is, majd ismét a Magyar Nemzeti
Galéria volt a tárlat helyszíne, ahol a keletmagyarországi képzőművészek csoportki
állításán volt ünnepelt, im m ár Kiváló Mű
vész. Halála után a figyelem az emlékház
berendezésére, majd felújítására, emlék
múzeummá alakítására összpontosult, il
letve emlékkiállítások sorát rendezték
meg, a centenáriumon pedig kiemelt fi
gyelmet kapott művészi öröksége a szinte
egész életében otthonául szolgáló Debre
cenben és szülővárosában, Kiskunfélegy
házán egyaránt.
Holló László művészi tevékenységét az
első, 1923-ban (Bató Violával közösen) a
Belvedere-ben, majd az Ernst Múzeum
ban rendezett önálló kiállításaitól kezdve
kisebb-nagyobb megszakításokkal végig
kísérték a kritika i reflexiók a különböző
napilapokban és folyóiratokban - emlékez
tetett rá Ujváry professzor. Az Ethnica Ki
adó 1993-ban jelentette meg azt a Bényei
József által gyűjtött, válogatott, szerkesz
tett és bevezető tanulmánnyal ellátott kö
tetet Holló László életművéről, amelynek
bibliográfiájában több m int 600 (!) tétel ta
lálható. Nem ez volt azonban az első (vagy
egyetlen) jelentős munka Holló művészeté
ről. 1967-ben amatőr-film , 1972-ben a Ma
gyar Televízió portréfilm je készült el Kernács Gabriella szerkesztésében. Bojtor
Márta 1994-ben mutatta be rádiós doku
mentum riportját, a kiskunfélegyházi Falu
Tibor 2004-ben írta CD-re azt a magneto
fon-beszélgetést, amelyet még 1964-ben
készített Hollóval a Déri Múzeumban.
Koczogh Ákos a Kossuth-díj átvétele utá
ni évben, 1962-ben írt Holló Lászlóról a
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata kis
monográfia-sorozatában, s 1987-ben egy
nagyobb album jelent meg tollából. Tóth
Ervin Holló-könyve 1965-ben látott nap
világot, s ugyanő készített nagy alakú al
bumot Holló László rajzait és akvarelljeit
bemutatva. Az emlékkiállításhoz, majd az
emlékmúzeum állandó anyagához Sz. Kür
ti Katalin írt vezetőt. A 110. születési év
fordulóra az Ethnica Kiadó jelentette meg
a Holló László, a művész és az ember című
albumot, melyben gazdag festői és grafikai
képanyag kísérte a kortársak, barátok em
lékezéseit, vallomásait. A méltatások és ér
tékelések sorában később új műfajok jelen
tek meg - s ezekben a vállalkozásokban a
jelen cikk szerzője is érintett. A Holló Lász

ló műveihez írt verses asszociációk kötete
1998-ban került ki a nyomdából Lángból r i
adó angyal címmel, s 2002-re (Holló szü
letésének 115., halálának 25. évfordulójá
ra emlékezve) ha nem is monumentális, de
mintegy 400 oldalas terjedelmével m i ndenképpen „súlyos”, monografikus életregényt
írtam „Szent A n ta l megkísérlése" címmel.
Ugyancsak engem bízott meg Ujváry pro
fesszor úr, hogy ismertessem Holló gra fi
kai művészetét abból az apropóból, hogy
az ő adományával alapított putnoki Holló
László Galéria tízéves lett, s kortárs művé
szek alkotásainak társaságában újabb Hol
ló-művekkel gazdagodott a közgyűjtemény.
Dr. Kocsis Elemér nyugalmazott reformá
tus püspök tanulmánya önálló kötetben je
lent meg 2002-ben Holló László művészete
címmel, s ennek párját maga Ujváry Zoltán
készítette el. A „München - Técső - Párizs"
Holló ösztöndíjas éveiről számol be - a ki
adványban közölt 16 kép szinte mindegyi
ke alig ismert vagy addig ismeretlen volt. S
amellett, hogy az újabb kiadványok nyom
dai munkálatait végző Kapitális Kft. a már
em lített festményalbum mellett a 2007. évi
falinaptárának képeit is Holló László mű
veinek reprodukcióiból választotta. Nem il
lő elfeledkezni e sorban a Hollóról készült
köz- és beltéri szobrászmunkákról, plaket
tekről sem. (A professzor említett, beveze
tő mustrájában erről is találunk adatokat.)
A debreceni emlékmúzeum kertjében
Benedek György reliefje látható; az egyko
ri műteremben az E. Lakatos Aranka által
m intázott mellszobor áll; a kiskunfélegy
házi emlékmű Hondromalidisz Rigasz. a
tiszadadai életnagyságú biiszt Balogh Gé
za alkotása. Érmet, illetve plakettet készí
te tt Hollóról Kis Nagy András, Józsa Lajos
és Kövér József. Utóbbi művész előbb egy
meditáló Holló-fejet is formázott, majd az
emlékmúzeum előtti sétányon felállított
ötnegyedes Holló-mellszobrát 2002-ben
avatták, bronz domborműve pedig 2004ben került a putnoki Holló László Galéria
homlokzatára.
Említettem, hogy a debreceni emlékmú
zeumba 200 festmény, öt freskó, később
egy 170 darabos grafikai kollekció került,
de további történelm i-m itológiai festmé
nyeit őrzi a Déri Múzeum, s még a művész
életében történt hivatalos vásárlásoknak
köszönhetőn több m int hetven Holló-fest
mény van a különböző debreceni közintéz
mények (polgármesteri hivatal és oktatási,
valamint kulturális intézményei, egyetemek
stb.) birtokában. Holló Lászlóról 2004-ben
különtermet neveztek el a debreceni Arany
bika Szállodában, ahová egyik, kiemelkedő
karakterérzékenységről tanúskodó, szin
te rembrandti mélységű önarcképe mel
lett a művész özvegyének, Maksa Olgá
nak a jóvoltából további hat olajfestmény
(például a Hazatérők, Álló akt, Révvárás
a Tiszánál című munka) került letétbe. A

Nyíracsádon 2005 nyarán átadott Malom
Galériában szintén különtermet kaptak a
Holló-művek; egy-egy akvarell, illetve olaj
kép, valam int 15 grafika. (Ugyancsak Uj
váry Zoltán jóvoltából kerül 2007-ben 15
grafika Tiszadadára, a Holló László nevét
viselő általános iskolába, valamint 25 gra
fikai lap Hajdúhadházra, a dr. Földi János
Emlékház, Könyvtár és Galéria gyűjtemé
nyébe. Utóbbi település és környéke főként
a művész idős korában jelentett hangula
tai és témaihletéseket, Tiszadada azonban
egész életében meghatározó helyszín volt
(az 1920-as évektől kezdődően rendszere
sen itt tö ltötte nyarait, ahol afféle egysze
mélyes Barbizonban érezhette magát.)
2006 decemberében a mátészalkai Szat
mári Múzeum kapott egy 30 lapból álló
grafikai gyűjteményt. A múzeumnak ado
mányozott lapok technikában és témava
riációban egyaránt jól illusztrálják a grafi
kai életművet, reprezentálva azt is, hogy az
úgynevezett korszakok inkább kronológiai
jellegűek, mintsem a téma- vagy stílusvál
tozatok elkülönítésére vonatkoznak. Holló
ugyanis az 1920-as évek közepén talált rá
önálló hangjára, saját rajzi stílusára, és ezt

Petőfi portré, 1974.
Portrait of Petőfi, 1974.

nem módosította a továbbiakban, rajzmű
vészetében tehát - hasonlóan festményei
világához - nincsenek élesen elkülönülő
korszakok. Egy másra utaló periódusok, na
gyobb témacsoportok vannak inkább. Még
az úgynevezett grafikai „hattyúdalban”, az
Ujváry Zoltán által gyűjtött gömöri balla
dák illusztrációinak sorozatában megjele
nő, kevés eszközzel elért drám ai sűrítés (az
epikum lényegének néhány vonással törté
nő megjelenítése) is megfigyelhető volt ko
rábbi kifejezési eszköztárában. Szerepel a
kollekcióban diópác, ceruzarajz, vonalas
és lavírozott tusrajz; festménytéma grafi
kai vázlata, portré, több alakos kompozi-
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ció, munkafolyamat ábrázolása, illetve az
adomány több m int egynegyedét aktrajzok
képezik. Időben az 1920-as évek korai gra
fikáitól, a második világháború e lő tti és a
háború utáni esztendők munkáin keresztül
Holló László 1976-os halála előtti idősza
kig mutatják be a lapok az életművet.
Természetesen nem lehet teljes - nem
csak a helyszűke, de a részletes feldolgo
zás hiánya m iatt sem - a különböző gyűj
temények bemutatása, érdemes azonban
külön foglalkozunk végül a kiskunfélegy
házi, a putnoki és a debreceni anyagokkal.
Összesen mintegy 90 olajfestmény és gra
fika szerepelt Holló 1966-os kiskunfélegy
házi gyűjteményes kiállításán (a 34 grafika
mindegyike a Déri Múzeum tulajdona volt),
melyben ott voltak a Kiskun Múzeumnak
adományozott alkotások is: köztük az egyik
korai festménnyel, az első feleségéről, An
náról készíteti Kalapos /tővel, a Sámson és
Deliláxal, a Vihar előtt, a Háború, a Széna
gyűjtők, a Vesszőhántók című festmények
kel s egy Önarcképpel. A grafikák m ellett
mintegy harminc festményt soroló állan
dó tárlat 2002-ben újabb öt festménnyel
gyarapodott az özvegy adományozásának
köszönhetően, s Ujváry Zoltán a művész
halála után számos Holló-relikviát adomá
nyozott a múzeumnak. Az egyik dedikáció
tanúsága szerint a „fogadott onoka” a több
m int másfél évtizedes (Holló László életé
nek utolsó másfél évtizedéről van szó) meg
h itt kapcsolat, atya-fiúi barátság ideje alatt
több emléktárgyat kapott a festőművésztől
(személyes tárgyakat, rajzeszközöket, fotó
kat) - ezek a Holló-archívumot gazdagítják,
hasonlóan az azóta előkerült képi és írásos
Halápi tanya, 1967.
The farm in Haláp, 1967.
Szent Antal megkísérlése, olaj-vászon, 1926.
The tempting ofSt. Anthony, oil on canvas, 1926.
dokumentumokhoz, a megjelent publikáci
ókhoz. Kiskunfélegyházán látható továbbá
az 1974-es Pető fi-por íré, amelyet a művész
a költőről elnevezett városi könyvtárnak
adományozott, valamint az 1975-ös, a Bat
thyány Lajos Általános Iskolának készített
Móra Ferenc-arckép.
Ujváry Zoltán 1995-ben te tt felajánlásá
nak köszönhetően gazdagodott újabb mű
vészeti intézménnyel a gömöri térség. A
Gömöri Múzeum megalapítását élete nagy
eredményének tekintő professzor számá
ra természetes volt, hogy értesülve az új
intézmény tervéről, Gömör újabb múzeu
mának - pontosabban művészeti galériá
jának - megalapításában is oroszlánrészt
vállaljon. A történelm i Gömör bemutatá
sában feledhetetlen kutatói és kiadói sze
repet vállalt tudós 1994-ben pontosan 150
képzőművészeti alkotást - festményeket,
grafikákat, kisplasztikákat és érmeket adományozott a Holló László Galériának,
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Lőrinc bácsi, íí)62. - Uncle Lőrinc, 1Í)62.
Fotók - Photos: H. Csongrády Márta

megalapozva ezzel annak gyűjteményét. A
nagyobb részt kortárs alkotók művei mel
lett a névadó művész jelentős grafikai és
festményanyaga került ekkor az újonnan
létrehozott múzeumi intézmény birtokába:
20 olajfestmény és akvarell mellett m in t
egy 60 ceruza-, szén, illetve tusrajz adatai
találhatók meg az ajándékozási listán. Ki
emelendő olajkép az 1913-ban festett Pa
rasztlány, az 1918-as Tanyaszéli fák, az
1924-es Pihenő lány, az 1934-es Tengeriszüret, az 1936-ban készített Tisza néni, az
1936-os és 1939-40-es akttanulmányok,
az 1962-es és ’63-as férfiportrék, az 1967ben festett Lovak a Tilalmason, vagy az
1969-es, időskori Önarckép. Az akvarellek
és a grafikák között nem egy olyan művet
is találunk, amelyet festmények előtanul
mányának vagy témafeldolgozásának te
kinthetünk (például: Olvasó lány, Vázlatoka
kaszáláshoz, Tanulmány idős nőhöz, Vágta
tó szekeres, Lovas fogat tanya előtt, Fürdőzők). Az adományozó kérését méltányolva,

illetve a művész özvegye egyetértését és
ajándékozását figyelembe véve, továbbá az
adomány jellegét szem előtt tartva, a gyűj
temény jelentős részét máig Holló László
alkotásai képezik. A galéria névadását az
alkotó irá n ti tisztelet m ellett a gömörl kap
csolat is indokolta. Jól bizonyítja ezt egye
bek m ellett Maksa Olga Szabadfalvi József
megyei múzeumigazgatónak 1987-ben írott
levele, amelyben Holló László gömöri balla
dákhoz készített illusztrációit ajánlotta fel
a Gömöri Múzeumnak. A rajzok egyébként
Ujváry Zoltán felkérésére készültek - Hol
ló utolsó munkái s egyben első illusztráci
ód!) voltak. A megremegő kéz is határozott
rajztudásról, a képi látás biztonságáról ta
núskodik. Ötletekben bővelkedők, szelle
mesek és sok humorral telítettek ezek a
vonalrajzok. Illusztrációival nem csupán a
balladai történet egy-egy epizódját örökí
tette meg, hanem a ballada drámai feszült
ségét és ta rtalm i mondanivalóját egyaránt
kifejezésre juttatta.

2004 őszén, a galéria megalapításának
tizedik évfordulóján újabb jelentős ajándé
kozással bővült a Holló László-gyűjtemény.
Művészettörténeti jelentősége kiemelkedő
annak az 1910-ben Münchenben készített
tanulmánynak, amelyet Holló egy bizonyos
Speidl nevű ösztöndíjas társáról festett. A
rétegelt kartonlemez hátoldalán egy másik
tanulmány is látható: a fiatal művész a fe
lület bal oldali részére egy női akt vázlatát
készítette el. Az adomány Holló László gra
fikai művészetét bemutató törzsanyagát 50
bekeretezett, kiállításra előkészített grafi
ka képezi (diópác, tus-, szén- és ceruzaraj
zok), valamint további mintegy 200 vázlat,
a művész meghatározó témaérdeklődéseit
méginkább árnyaló grafikai tanulmány ke
rü lt Putnokra.
Végül a legjelentősebb gyűjtemény ter
mészetesen maga az emlékmúzeumi anyag
Debrecenben. A kollekciót önálló kiadvány
ban ismertette Sz. Kürti Katalin művészettörténész a felújított lakóház és az állan
dó gyűjtemény átadásakor 1986-ban - az
alábbi mustrában csupán a fontosabb, a
kiemelkedő életmű-darabokra teszek uta
lást.
Az útkeresést, a szecessziós dekorativitást és a kevés színre egyszerűsített színvi
lágot mutatja a Holló Béla unokaöcsém Tiszaújfalun csépléskor című olajkép. A már ekkor
megfigyelhető, a későbbi aktképeket ígérő
érzékeny ecsetkezelésről, a lírai hangot drá
mai festői hatásokkal ötvöző kifejezésmód
ról tanúskodnak akt-tanulmányai mellett
az impresszionista eszközöket csupán felü
leti módszerként felhasználó, de az ember
és természet összetartozása élményének
mély átérzését sugalló képeket (Esernyős
nő, Álló akt, Ülő akt) emelhetjük ki. S nem is
kellett sokáig várni az érettségre, az önál
ló formanyelv, a jellegzetesen egyéni kife
jezésmód megtalálására. Az 1920-as évek
közepétől senki máséval össze nem léveszt
hető lett Holló László piktúrája, melynek
stílusbeli hovatartozását legtalálóbban a
líra i expresszionizmussa 1 jellemezhetnénk.
S felfedezhetők ebben a szubjektív realista
gyökerek, ott munkál benne a romantikus
szimbólumteremtés vágya, s az alacsony
horizont fölé magasodó monumentális pa
rasztfigurákkal egy csapásra szakítani tu
dott még életképi jelenetein is a zsánerrel,
így azt a sajátos festőnyelvet teremtette
meg, mely a lírai expresszionizmust - a gro
teszk líraiságon keresztül - az allegorikus
expresszív realizmusra hangolta.
Dinnyeszüret, Rőzsevivők, Fürdőzők, Zsu
zsanna és a vének, Olympia, Szent Antal
megkísérlése, Öreg paraszt, Lucernakaszá
lás idején, Vesszőhántó lány, Bűnbánó Mag
dolna, Olvasó lány, Kérészszedők, Sírbatétel,
Cigánylány, Csokonai a Nagyerdőn, Danae,
Fehérló áldozás, Angelus, Koppány halála, A
Szent Korona felajánlása, Önarckép Olgival,
Lakodalmasok, Tengeri-szüret, az önarc
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képek sora... - Tekintsük bár a történelm i
vagy mitológiai ihletésű képeket, egyazon
téma különböző változatait, a portrékat,
a paraszti életképi jeleneteket, az alakot a
szubjektív benső kivetítéseként átfogalma
zott táji környezetbe helyező műveket vagy
éppen a csendéleteket: mindegyik fest
mény egy-egy lelkiállapot tükre. De ami
ugyancsak a művész sajátja volt: nemcsak
személyes lelki és egzisztenciális vallomá
sok képeiként tekinthetünk Holló László
festményeire, hanem az egyéniben ott van
a közösségi sorssal való azonosulás, a mű
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vészi stíluseszközöket, a kompozíciót pedig
úgy tudta egyedi tartalom m al megtölteni
- bármilyen, sokszor ábrázolt eseményhez,
alakhoz vagy motívumhoz n yúlt is - , hogy a
témában rejlő drámai feszültséget a végle
tekig fokozta a festői bravúrosság, az em
beri érzékenység, a szegénysorsokkal való
mély érzelmi és hangulati azonosulás, va
lamint a roppant művészi és emberi intel
lektus kibékíthetetlen konfliktusa.
Lásd még - See also: Képmelléklet III., Hátsó bo
rító - Back Cover

The Dramatic Conflict of Human
Sensibility, Artistic Intellect
László Holló Was Born 120 Years Ago
László Holló was born in 1887 in Kiskunfélegyháza.
After studying art in the Budapest, Munich and Paris
he settled down in the town of Debrecen, where he
lived until his death in 1976. From the 1910s he often
took part in exhibitions, either alone, or with other
artists. In his home town a permanent exhibition
was opened in 1969; the works of the exposition
were donated to lire Kiskun Museum. In 1974 he
donated more than 200 of his paintings and graphics
to Debrecen, which became the basis of another
permanent exhibition presenting his oeuvre. The
author of the article gives an account of the Hollócollections still to be found in Hungary.

A Gömöri Múzeum 20 éve
Bodnár Mónika
2006. december 13-án szakmai konferencia
keretén belül emlékeztünk a putnoki Gömö
ri Múzeum fennállásának 20. évfordulójára.
A rendezvényen a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Múzeumi Igazgatóság részéről Viga Gyula megyei múzeumigazgató-helyettes
köszöntötte az ünneplőket, és egyúttal átad
ta a megyei múzeumvezetés kitüntetését, a
Herman Ottó Emlékplakettet az intézmény
munkatársainak, s ezzel az intézményben
folyó színvonalas szakmai munkát értékelte.
A Gömöri Múzeum működési engedé
lyét 1986. december 10-én adta ki a Mű
velődési Minisztérium, ám története en
nél néhány évvel korábbra nyúlik vissza.
Dokumentumok tanúskodnak róla, hogy
már az 1980-as évek elején szóba került
a múzeum létesítése, a gyűjtemény kiala 

kítása érdekében megkezdődlek a tárgygyűjtések, de a hivatalos alapításig még
évek teltek el. A múzeum létesítése m in
denféleképpen összefüggésbe hozható a
debreceni, akkor még Kossuth Lajos Tu
dományegyetem Néprajzi Tanszékének
Gömör kutatási programjával. 1979-ben
Ujváry Zoltán egyetemi tanár, a Kossuth
Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszé
kének akkor kinevezett vezetője a Tanszék
hivatalos kutatási területének a történeti
Gömör-Kishont megyét jelölte ki. Ezt kö
vetően vetette fel annak gondolatát, hogy
létre kell hozni a Gömöri Múzeumot Putnokon, az egykori járási székhelyen, a ma
gyarországi Gömör legnépesebb és legpolgáriasultabb településén. Az ö tletet a helyi
lokálpatrióták mellett a megyei múzeum
vezetés is támogatta, és m elléállt a térség
országgyűlési képviselője, Farkas Pál is.
Megkezdődtek a tárgyalások Pulnok Nagy-

A múzeum emblémája
The emblem of the museum

A Serényi kőcímer - The stone crest of the Serényis
község Tanácsának vezetésével, akik vál
lalták. hogy épületet biztosítanak. A köz
pontban, az akkori Szabadság téren nem
sokkal korábban megüresedett régi épüle
te t találták alkalmasnak erre a célra.
A múzeumalapítás és a tárgygyűjtés felgyorsítása érdekében 1984-85 fordulóján
megalakult a Gömöri Múzeum Baráti Kö
re. Az alakuló ülésre 1984. november 14én került sor. A szervezet bélyegzőjén az
1985-ös évszám szerepel, a társaság való
jában ekkor kezdte meg működését. Tagjai
helyi intézményvezetők, gazdálkodó egy
ségek vezetői, és olyan lokálpatrióták vol
tak. akik tenni akartak, ill. beosztásuknál
fogva tenni tudtak a cél megvalósulása ér
dekében. A legfontosabb tennivalónak a
kijelölt épület felújítása látszott, m ert ez
ment a legnehézkesebben. Végül az 1985ben megválasztott új tanácsi apparátus ifj.
Farkas Pál vezetésével megelégelte a sok
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kezelői feladatok mellett gyűjteménykeze
lőként és restaurátorként is tevékenyke
dik. Kezeli a néprajzi-helytörténeti tárgyi,
a numizmatikai, valamint a fo tó tári gyűjte
ményt. Való igaz, hogy restaurátorműhely
hiányában helyben csak elsődleges tisztí
tási és konzerválási feladatok elvégzésére
van lehetőség.
A felújítási munkákkal párhuzamosan
folyt a létesülő múzeum gyűjteményének
kialakítása. Ennek sikere érdekében a me
gyei múzeumvezctés levélben fordult a
térségben élő honismereti gyűjtőkhöz, is
kolaigazgatókhoz, tanárokhoz. A Gömöri
Múzeum gyűjteménye fokozatosan bővült.
Ujváry Zoltán felajánlását követte Faggyas
István adománya, a Putnoki Gimnázium
néprajzi-helytörténeti gyűjteményének át
vétele, miközben az egyedi tárgyadomá
nyok is egyre szaporodtak.
Az 1987-es nyitás előtt az állandó kiállí
tás tematikájára koncentráltan folyt a gyűj
t i Serényi család szalongarnitúrája
The drawing-room suit of the Serényi family

huzavonát és határidő módosítást. A tele
pülésen működő termelő egységek (bánya
üzem, cérnázó, termelőszövetkezet s más
gazdálkodó egységek) segítségével, melyek
a felújítás során a szakipari munkákat vé
gezték, beköltözhetővé tette az épületet.
Erre 1986 őszén-telén került sor.
A megyei múzeumigazgatóság igyekezett
időben gondoskodni a létesítendő múzeum
személyi állományáról: a KLTE Néprajzi In
tézetének tanszékvezetőjével együttesen
javasolták, hogy a létesülő intézmény ve
zetője e sorok írója legyen, aki a javaslat
elhangzásakor (1983-ban) a Tanszék hall
gatója volt, s akit 1984 júniusától ki is ne
veztek az akkor még csak szerveződő Gö
möri Múzeum élére, s aki - néhány, szám
szerint négy rövid idejű megszakítással ma is ellátja ezt a feladatot. Napjainkban
három fő működteti az intézményt. E sorok
írója a vezetői feladatokat látja el. Irányít
ja a szakmai munkát, feladata a múzeum
gyűjteményeinek bővítése és azok szak
szerű kezelésének a felügyelete. Szerve
zi a kiállításokat és az azokhoz kapcsoló
dó rendezvényeket, valamint az intézmény
kiadványozási tevékenységét. Kapcsolatot
épít a településen és térségben működő
intézményekkel, civil szervezetekkel stb.
Emellett kutatásokat végez a magyaror
szági Gömör és a Bódva-völgye abaúji és
tornai részeinek népéletére vonatkozóan.
Gáti Sándorné elsősorban gyűjteményke
zelőként tevékenykedik, ő kezeli a Gömöri
Múzeum Adattárát és az Irodalomtörténeti
Gyűjteményt. Emellett a pénztáros-teremőri és takarítói feladatokat is ellátja. Petik
Istvánná az adm inisztrátori és könyvtárMúzeumi kiadvány - Museum publication
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tés. A tárgyak részben vásárlás útján, rész
ben ajándékként kerültek a gyűjteménybe.
Mivel a gyűjteménygyarapítási keret akkor
is, és a későbbiekben is mindig szűkös volt,
az intézmény minden alkalommal örömmel
fogadta az ajándékként felajánlott néprajzi
és helytörténeti tárgyakat, dokumentumo
kat és egyéb adományokat. Ily módon, az
önzetlen felajánlások révén nagyon sok ér
tékes tárgy és dokumentum került a gyűjte
ménybe. A teljesség igénye nélkül, csak né
hányat megemlítve, így került a múzeumba
Tóth Ede népszínműíró hagyatéka; számos
viseleti darab, gazdasági eszköz, edény és
más használati tárgy; gömöri kézimunkamintagyűjtemény; a putnoki nyomdákban
készült könyvek, kisnyomtatványok; Put
nok földesuraival, a Serényiekkel kapcso
latos tárgyak, dokumentumok; gyerekjá
tékok; iskolatörténeti és családtörténeti
dokumentumok; régi putnoki képeslapok;
Holló László gömöri balladaillusztrációi;
Faggyas István által megfestett gömöri ne
mes családok címerképei, portrék, lovas
és egyéb rajzok; a Seress hagyaték; Ujváry Zoltán éremgyűjteményének egy része;
Putnok egyház- és ipartörténetével, keres
kedelmével kapcsolatos tárgyak, dokumen
tumok stb. Az utóbbi néhány év legkiemel
kedőbb adományai közül említést érdemel
a Holló család iratanyaga és tá rg yi hagya
téka; a Tompa sezlon a hozzá kapcsolódó
családi feljegyzésekkel; Polónyi Béla put
noki kékfestő vásározó ládája, valam int vá
szonféleségek, háztartási eszközök, fotók a
családtól; egy aranyozott keretben levő olaj
mellkép, mely Szerencsi Szügyi Zsigmondot, valamint egy ovális festmény, amely
gróf Serényi Lászlóné báró Luzénszky Hen
riettét ábrázolja; egy a XIX. század közepé
re datálható kőedény; gravírozott millen
niumi emlékpohár; egy 1930-as években
putnoki asztalosműhelyben készült diófa
ebédlő bútor; XIX. századi kihúzható ová
lis étkezőasztal, kárpitozott szecessziós
székek és kelengyeláda; egy neves putno
ki vendéglős, a Pongó család hagyatékából
származó tárgyak; egy keleméri szegény
paraszt család teljes konyhai berendezése
és felszerelése. A legnagyobb értékű ado
mány, a mintegy másfélmillió Ft-ra be
csülhető Serényi szalongarnitúra Lajtai Jánosné Fejes Klára adományaként került a
Gömöri Múzeumba.
Intézményünk hatféle gyűjteménnyel (ve
gyes tárgyi, vegyes adattári-dokumentumtári, irodalomtörténeti, képzőművészeti,
numizmatikai, valamint könyvtári, fotótári
és CD-tári segédgyűjteménnyel rendelke
zik. A 2006. év végéig beleltározott népraj
zi, helytörténeti tárgyak száma megközelíti
a 3500 db-ot, a dokumentumgyűjtemény a
22 ezer db-ot, a későbbiekben létrehozott
képzőművészeti gyűjtemény a 400 db-ot, a
numizmatikai gyűjtemény a 600 db-ot, az
irodalom történeti gyűjtemény valamivel
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meghaladja a 600 db-ot,
s a fotótári gyűjtemény az
5200 db-ot. A könyvtárba
M úzeum i Könyvtár 12.
közel 4500 könyv és peri
odika van beleltározva.
A múzeum fennállásá
Bodnár Mónika
nak húsz éve alatt négy
állandó (Gömöri képek.
Társadalom, Természet,
Putnok és a Serényi család
Putnok és a Serényi csa
lád) kiállítást rendezett.
Az első kiállítás megnyi
A Gömöri M úzeum kiállítási kalauza
tójára 1987. február 27én került sor. A megnyi
tón a nagyközségi tanács
„Közösségért” emlékpla
kettel mondott köszönetét
dr. Ujváry Zoltán egyetemi
tanárnak a Gömöri Múze
um létrejöttéhez nyújtott
cselekvő támogatásáért
és dr. Lendváry Benőné
Seress Saroltának, aki in
gatlanát a Gömöri Múze
umnak ajánlotta fel. Ez
nagyon nagy jelentőségű
felajánlás volt, ilyen mé
retű azóta sem tö rtén t a
P utnok, 2005
múzeum életében, s hogy
lesz-e, ki tudja?
Az állandó kiállítások
Múzeumi kiadvány - Museum publication
m ellett mindig figyelmet
fordítottunk arra, hogy fo
lyamatosan ébren tartsuk a közönség irán
rint kapcsolódjunk a gömöri kisváros vagy
tunk tanúsított figyelmét. Ezért időről időre
a gömöri térség egyéb rendezvényeihez.
újabb kisebb, időszaki kiállításokat szervez
Ilyen megfontolásból került sor több alka
tünk. melyek hosszabb rövidebb ideig voltak
lommal is a Gömöri Nyár és a Gömör-Expó
látogathatók. Lassan, fokozatosan kialakult
rendezvényeként megnyitott kiállításokra
egy törzsközönség, mely bizonyos rendsze
(A gömöri dombvidék és a Bódvai-dombrességgel betér a múzeumba, mely igényli
ság term észeti értékei; A Gömöri Múzeum
az új kiállításokat és az ezekhez kapcsolódó
bemutatkozása az V. Gömör-Expón, Pász
kulturális rendezvényeket. Ezen igények ki
toreszközök a Gömöri Múzeum gyűjtemé
elégítésére a legkülönfélébb tematikájú idő
nyéből, A magtól a kenyérig, A Kelemérszaki kiállítások rendezésére kerül sor, m int
Moghosvár régészeti kutatásai, Jabloncai
képzőművészeti (szobrok, festmények, akfalvédők), vagy a Gömör-Tornai Fesztivál
varellek, grafikák), iparművészeti, fotómű
gömörszőlősi textiles napjához kapcsoló
vészeti, bábművészeti, néprajzi, irodalomdóan megrendezett viselet kiállításokra
történeti, régészeti, történeti, ásványtani
Gömörszőlősön és Putnokon.
stb. Ezek a kiállítások legtöbbször kapcso
A kiállítások 2006. február végéig vol
lódnak Putnokhoz vagy a gömöri térséghez
tak látogathatók. Ekkor bezárt a múzeum,
(pl. Holló Barnabás alsóhangonyi születé
és a teljes gyűjteménnyel együtt átköltö
sű szobrászművész kiállítása, Holló Lász
zött a Rákóczi út 4. számú épületbe. Ide a
ló festőművész gömöri balladákhoz készí
hely szűkössége és ideiglenes volta miatt
te tt illusztrációi, Faggyas István keleméri
nem is terveztünk állandó kiállítást. Ám a
születésű Gömör kutató néprajzi és képzőmunkálatok időben túlságosan elhúzódtak,
művészeti kiállításai, É. Kovács László, É.
a közönség pedig igényelte a kiállításokat
Kovács Lászlóné gömörszőlősi, Igó Aladár
és a rendezvényeket. Ezért időszaki kiállí
hanvai alkotók kiállítása, Sándor Zsuzsa
tások rendezésére kialakítottuk az ún. fo
egykori putnoki rajztanár kiállítása. Bod
lyosó galériát, ahol 2006-ban két időszaki
nár János putnoki születésű belsőépítész
kiállítást rendeztünk. Mindezeket egybe
és felesége, Bodnárné Szőke Erzsébet govetve elmondható, hogy a Gömöri Múzeum
belinművész kiállítása stb.), de olykor az is
fennállásának húsz éve a la tt hetven idő
előfordul, hogy ilyen kötődés nem volt kim u
szaki kiá llítá st szervezett. A hetvenegye
tatható.
d ig IV. Béláról szóló kiállítást a közeljövő
Fontos szempont volt az időszaki k iá llí
ben fogjuk megrendezni, mely a különböző
tások rendezésekor, hogy lehetőség sze
turistaegyesületek által szervezendő IV.
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Részlet az első állandó kiállításból
Detail of the first permanent exhibition
Béla emléktúrák kötelező bélyegzési pont
jaként lesz meghirdetve.
A magyarországi múzeumi gyakorlatnak
megfelelően intézményünk is törekedett
és törekszik arra, hogy a tárgyak gyűjté
se, megőrzése, bemutatása mellett kuta
tómunkát is végezzen. Elsősorban a gyűj
temény tudományos feldolgozását ta rtju k
szem előtt, de tudományos műhely szere
pünket véljük erősíteni az általunk megje
lentetett kiadványokkal. Eddig 14 kötete
látott napvilágot a Múzeumi Könyvtár so
rozatnak s egy kötete a Literatura Gömöriensis sorozatnak, s további olyan könyvek
is vannak, melyek ugyan nem múzeumi k i
adványként jelentek meg, de megszületé
sük a legszorosabb értelemben a Gömöri
Múzeumhoz kötődik.
Itt kell szót ejteni az intézményünk á l
ta l szervezett konferenciákról, az általunk
rendszeresen meghirdetésre kerülő honis
mereti pályázatokról, valamint a hozzánk
rendszeresen betérő kutatókról, akik szakdolgozatukhoz. vagy egyéb munkájukhoz
gyűjteményeinkben adatokat gyűjtenek.
Úgyszintén tudományos műhely szerepünk
erősödését véljük felfedezni abban is, hogy
leendő muzeológusok a mi intézményünk
ben végzik szakmai gyakorlatukat.
A nagyközönség a múzeum tevékeny

ségét nem a szorosan vett szakmai mun
ka alapján íté li meg, hanem részben a ki
állítások, részben az egyéb jellegű, széles
közönségnek szóló rendezvények alapján
alkot magának véleményt a benne folyó
munkáról. A Gömöri Múzeum megalakulá
sától kezdve fontosnak érezte, hogy aktívan
bekapcsolódjék Putnok város és a magyarországi Gömör kulturális életébe. Ennek
érdekében leggyakrabban az időszaki ki
állítások megnyitóihoz kapcsolódóan, de
egyéb alkalm akkor is a Baráti Kör tagjai és
a megnyitóközönség részére rendszeresen
ismeretterjesztő és kulturális előadásokat
szervezünk. De voltak már nálunk irodalmi
estek, könyvbemutatók, bábelőadások is.
Fontosnak érezzük az ifjúsággal való fog
lalkozást, beszoktatásukat a múzeumba, en
nek érdekében múzeumi órákat (rendkívüli
irodalom-, történelem-, honismeretóra), kéz
műves foglalkozásokat, valamint civil szer
vezetek segítségével nyári táborokat szerve
zünk. A nyári táboroknak egyik legfontosabb
célja az, hogy szórakoztató, emellett hasznos
és tanulságos Időtöltést biztosítson a jelent
kező fiatalok részére. Ismeretszerzésen túl
közösségformáló ereje sem elhanyagolható
ezeknek a programoknak.
Húsz év a la tt sok intézménnyel, szerve
zettel kerültünk kapcsolatba. A megyében

az összes múzeummal van valamilyen kap
csolatunk, de más megyebéli és szlováki
ai társintézménnyel is együttműködünk.
Igyekeztünk szoros kapcsolatot kiépíteni
Putnok és a térség oktatási és kulturális in
tézményeivel, civil szervezeteivel, s m indig
arra törekedtünk, hogy korrekt kapcsolatot
alakítsunk ki Putnok város és a gömöri te 
lepülések vezetésével.
M it hoz a jövő? Nem tudjuk, de remélni
szeretnénk, hogy rövidesen beköltözhetünk
egy olyan épületbe, ami megfelel a műkö
dési feltételeknek. Sosem lehet tudni, talán
még egy olyan önzetlen adakozó is felbuk
kanhat, mint amilyen Lendváryné Sárika
néni volt? A személyi viszonyokat tekintve
is fejlesztésre lenne szükség. Olyan szak
em bert álmodnánk az intézménybe, aki a
muzeológiai tevékenység mellett a közön
ségszervezői és múzeumpedagógiai fel
adatokat is ellátná. Tudjuk, látjuk, hogy
ezek a most előttünk álló évek nem a fej
lesztésnek kedveznek, egyre a megszorítá
sokról kapunk értesítéseket, de ennek elle
nére valljuk, nem baj, ha egy kicsit többet
szeretnénk a pillanatnyi lehetőségeinknél.
Bízunk abban, hogy sikerül megtalálni azt
az utat, mely a helyi érdekeknek, a megyei
érdekeknek és a szakmaiságnak egyaránt
megfelel.

20 Years of the Gömör Museum
On the 13th of December, 2006 a conference
was organised on the occasion of the 20th an
niversary of the opening of the Gömör museum
in the town of Putnok. Deputy-director of the
county museum organisation Gyula Viga con
gratulated the museum professionals of the
Gömör Museum and gave them the Ottó Herman
M em orial Plaque, the decoration of the county
museum. The history of the museum dates back
to the early 1980s, when the idea of establish
ing of the museum was born. In 1984 even a civ
il organisation, the Friends of the Gömör Mu
seum, was formed to help the museum’s cause.
The museum today keep 6 different collections
(collection of miscellaneous objects, documen
tatio n department, histo ry of literature, art,
numismatics, library), w ith more than 3500
objects of ethnographical and historical im por
tance. During the past 20 years four permanent
and more than 70 tem porary exhibitions were
arranged in the museum. In February 2006 the
gates of the museum were closed and the col
lections were moved to a neighbouring building.
The museum professionals can only hope that in
the near future the Gömör Museum w ill be given
a new home so that they can continue th e ir work
of preserving, documenting, and presenting the
culture and history o f the Gömör region.
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Számvetés
Bem utatjuk a győri Városi Művészeti Múzeumot
N. Mészáros Júlia
A Városi Művészeti Múzeumot 1994-ben
alapította Győr Megyei Jogú Város Önkor
mányzata. Az intézmény országos gyűjtőkö
rű területi múzeum. A fenntartó által elvárt
fő feladata a városi tulajdonú gyűjtemények
bemutatása, a velük kapcsolatos közművelő
dési tevékenység ellátása, a helyi művészek
alkotásainak rendszeres kiállítása és a váro
si művészeti rendezvényeken való intézmé
nyi részvétel.
A múzeum a 12 éves működési tapaszta
latokból leszűrt fenntartói elvárások telje
sítésén túl, megalakulása óta jelentős sze
repet vállal a kortárs magyar és egyetemes
képzőművészet eredményeinek és alkotói
nak széles körű megismertetésében, mun
káik szisztematikus gyűjtésében, munkás
ságuk feldolgozásában, publikálásában, a
XX. századi és kortárs művészeti eredmé
nyek népszerűsítésében. Kiemelt figyelmet
fordít továbbá a helyi képző- és iparmű
vészeti, valamint fotó- és építőművésze
ti eredmények közül mindazokra, amelyek
a magyar és az egyetemes művészet fejlő
désvonalába kapcsolhatók. Különböző ren
dezvényeivel rendszeres fórum ot teremt
további társművészetek folyamatos bemu
tatásához is (irodalom, zene). Tevékenyen
részt vesz a város, a megye, valamint a ré
gió művészeti életének fejlesztésében, a
helyi művészeti értékek feldolgozásában és
Enteriőrrészlet a Váczy Péter-gyűjteményben
Detail of interior int he Péter Váczy-collection

Az Esterházy-paiota, a Városi Művészeti Múzeum székhelye
The Esterházy-mansion, centre of the City Art Museum
közzétételében, a helyi iskolák, művészeti
és kulturális intézmények, szervezetek mú
zeumi kapcsolatainak szorosra fűzésében.
Speciális feladata a nemzetközi művészte
lep, a grafikai műhely, a nemzetközi rajz
és grafikai biennálé, valamint a győri alko
tóház működtetése.
Az intézmény legfontosabb célja, hogy a
helyi közösségi és fenntartói, valam int az

oktatási és a speciális muzeológiai szak
mai igényeket összehangolva nyitott, dina
mikus, hatékony múzeumként működjön.
Olyan fontos művészeti központ legyen,
ahova érdemes rendszeresen járni, m ert
mindig történik valam i izgalmas, érdekes,
elgondolkodtató, szép, aktuális és figye
lemre méltó esemény. Ehhez kiállítások,
publikációk, rendezvények, kapcsolatok
és szakemberek kellenek a tárgyi-anyagi
adottságokon kívül.
A Városi Művészeti Múzeum nyolc épü
letben fejti ki tevékenységét, közülük ötben
állandó kiállítás látható, kettőben rend
szeres művészeti alkotómunka folyik, egy
pedig múzeumi képtárként működik. A
múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz a k i
állítótereken túl a Borsos-ház és az Ester
házy-paiota hangulatos pincéje áll rendel
kezésre.
Az épületek - mint oly sok városban - egy
kivétellel (alkotóház) itt is jelentős műem
lékek. Bár valamennyi felújított, korszerű
védelemmel és automata világításrend
szerrel ellátott, nem könnyíti meg a szak
mailag jelentős, egyben tömeges látoga
tást vonzó és kiszolgálni képes események
szervezését, a m ultim édiás kortárs mű
vek bemutatását, az internetes informá
cióadás radikális felgyorsítását és a láto
gatók számítógépes háttér-információval,
vagy audio-guide-dal való ellátását. Ennek
ellenére nem mond le jelentős aktuális ki-
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A zsinagóga, a Vasilescu-gyűjtemény állandó kiállítási helye
The synagogue, the place o f the permanent exhibition of the Vasilescu-collection
állítások, események szervezéséről, a tá r
sadalommal való kommunikáció szélesíté
séről. s igyekszik lépést ta rta n i a szélesedő
látogatói igényekkel. A ki az utóbbi tíz év
ben figyelemmel követte a győri képzőmű
vészeti életet, az nem kerülhette el a Városi
Művészeti Múzeum intézményt.
Ma m ár nem lehet megnézni egyetlen
nap alatt a múzeum állandó kiállításait,
nem beszélve a párhuzamosan futó, szá
mos időszaki kiállításról, amelyek az éven
te több száz múzeumpedagógiai és közmű
velő programmal együtt a város kortárs
képzőművészeti látnivalóinak, eseményei
nek és rendezvényeinek a 60-70%-át teszik
ki, és alapvetően meghatározzák a város
művészeti életének színvonalát.
A múzeum állandó kiállításainak anyaga
a város gyűjteményeiből származik.
A Váczy Péter-gyűjtemény dr. Váczy Péter
történész professzor egykori, főleg rene
szánsz és barokk képző- és iparművészeti
alkotásokat magába foglaló magánnygyűjteményét mutatja be a Magyar Ispita né
ven ism ert műemléképületben - bútorokat,
szobrokat, festményeket, üveg-, porcelán-,
kerámia-, textil- és fémmunkákat. Itl kap
nak helyet a földszinten a győri művészek
kamaratárlatai (Gziráki Terem), és az eme
leten az olyan közepes nagyságú csoportos
és egyéni időszakos tárlatok, mint amilye
nek a Jean Dubuffet, a Marc Chagall, a Way
ne Crothers és a Satoshi Hasegawa kiállí
tás, avagy a győri ötvösség tárgyi emlékeit
is bemutató „Iparművészet Magyarorszá
gon a török hódoltság idején”, az ingolstadti Konkrét Művészeti Múzeum anyagából
rendezett „Szeriális művészet - Mappa

művek, grafikák, duplikátumok" című, to 
vábbá a „Szakrális - Régi és új a te xtilm ű 
vészetben”, vagy a „Burgenlandi kortárs
építészet” című kiállítások voltak, és mint
például a 2007. évi „Hommage a Van Gogh”
című, 1945 utáni nemzetközi képzőművé
szeti tárlat lesz.
Az Esterházy-palotában elhelyezett Radnai-gyűjtemény a két világháború közöt
ti magyar képzőművészet számos jelentős
mesterének és korabeli fiatal tehetségének

remekműveit sorakoztatja fel. A festmé
nyekből és szobrokból rendezett állandó,
és a rajzokból, akvarellekből rendszeresí
te tt időszaki tárlatokon többek között Barcsay Jenő, Beck Ö. Fiilöp. Bernáth Aurél,
Bornemisza Géza, Borsos Miklós, Derkovits
Gyula, Egry József, Ferenczy Béni és Noé
mi, Gulácsy Lajos, Kernstok Károly, Kmetty János, Medgyessy Ferenc, Mednyánszky
László, Nagy István, Nemes Lampérth Jó
zsef, Pátzay Pál, Rippl-Rónay József, Rudnay Gyula, Szőnyi István, Uitz Béla, Vilt Ti
bor alkotásaival találkozunk.
A zsinagógában m egnyitott Vasilescugyűjtemény állandó kiállítása az 1910-es
évek végétől 2002-ig ad áttekintést Ország
Lili teljes munkásságán kívül a magyar
avantgárd, az Európai Iskola, Illetve a neoavantgárd művészet jónéhány kiemelkedő
jelentőségű alkotásáról (Asszonyi Tamás,
Bálint Endre, Bortnyik Sándor, Buliás Jó
zsef, Deim Pál, Gyarmathy Tihamér, Hencze
Tamás, Keserű Ilona, Kassák Lajos, Kondor
Béla, Korniss Dezső, Martyn Ferenc, Ma
urer Dóra, Nádler István, Pierre Székely,
Schaár Erzsébet, V id or Vasarely, Vilt Tibor
és mások művei). Ugyanitt, a téli imaterem
emeleti galériáján Éva Choung-Fux és Úri
Ashaf időszaki kiállítását követően a győri
zsidóság történetét feldolgozó multimédiás
állandó kiállítás épül a jövő nyáron.
A korábban a Xántus János Múzeum ál
tal kezelt, és 1998. január 1-jétől ugyan
csak a Városi Művészeti Múzeumhoz ta rto 
zó Kovács Margit- és Borsos Miklós állandó
kiállítás a két győri kapcsolódású művész
életművét összegzi. Közel harminc évi nyit
va ta rtás után, m indkettőt 2006. decem
berében újították fel.

Tetőtéri enteriőr a Kovács Margit állandó kiállításban
Interior loft in the Margit Kovács permanent exhibition

Képmelléklet I.

Esterházy kincsek az Iparművészeti Múzeumban
Esterházy-Treasures in the Hungarian Museum of Applied A rts

Szafavida applikált falkárpit. Irán, XVI. század. Selyematlasz alapon
selyemtaft- és aranyozott bőrrátét
Saphavid wall carpet with applied ornament. Iran, 16th century. Silk taffeta
and gilt leather laying on silk atlas
Díszserleg - ún. Szapolyai-serleg. Boroszló (Szilézia; ma Wroclaw,
Lengyelország), 1535 (?) Aranyozott ezüst
Ornamental goblet - the so-called Szapolyai-goblet. Wroclaw
(Silesia, today Poland), 1535 (?). Silver-gilt

Dísztál a vezekényi csata ábrázolásával. Philipp Jakob Drentwetl, Augsburg,
1654. Aranyozott ezüst
Ornamental bowl with the representation of the battle o f Vezekény. Philipp
Jakob Drentwett, Augsburg. 1654. Silver-gilt

Násfás serleg. Násfák: Prága, Jan Vermeyen (?), 1600 k.
Serlegtest: Bécs, 1638 (?). Aranyozott ezüst
Goblet with gold pendants. Gold pendants: Prague, Jan Vermeyen
(?), circa 1600. Goblet: Vienna, 1638 (?). Silver-gilt

Bacchus diadala. Abraham
I. Drentwett, Augsburg,
1660-1665 között.
Aranyozott ezüst
The Triumph of Bacchus.
Abraham I. Drentwett,
Augsburg, between 16601665. Silver-gilt
Fotók - Photos: Kolozs Ágnes

Képmelléklet II.

Fotók a jászsszentandrási Aba Novák freskóidról
Photos on the Aba-Novák Frescos in Jászszentandrás

Bartos Kinga:
Három gólya
Kinga Bartos:
Three storks
Mihalik Judit: ívek
Judit Mihalik: Arches

Bartos Kinga: Tanítvány
Kinga Bartos: Disciple

Mihalik Judit: A szentandrási templombelső a diadalívvel
Judit Mihalik: The interior of the Szentandrás church, with the
triumphal arch

Nagy Tamás: A pokol - Tamás Nagy: Hell

Nagy Tamás: A pokol - részlet - Tamás Nagy: Detail of Hell

Képmelléklet III.

Holló László képeiből
Paintings of László Holló

Almahámozó lány
Apple peeling girl
Női portré
Portrait of a woman

Önarckép, 1969. - Self portrait , 1969.

Tanya
Farm

Fácánosban, 1970.
Pheasantry, 1970
Fotók - Photos: H. Csongrády M árta

Képmelléklet IV.

Részletek a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum kiállításából
Exhibition Details of the Hungarian Museum of Applied Folk Arts
in Budapest

F otók - Photos: Csákányi Zoltán

SZÁMVETÉS
A múzeum saját gyűjtőtevékenységét jel
lemzi a folyamatosan gyarapodó, repre
zentatív kortárs magyar képzőművészeti,
a kortárs egyetemes grafikai, valamint a
nemzetközi kortárs képzőművészeti gyűjte
ménye, amelyet részben pályázati támoga
tással, kisebb részben saját költségvetés
ből fejleszt, illetve a múzeum meghívására
Győrben alkotó és kiállító művészek adomá
nyaiból bővít. E gyűjtemények időszakon
kénti bemutatása rendszeres, m int ahogy
feldolgozásuk, katalogizálásuk és kiadvá
nyokban, tanulmányokban való megjelen
tetésük is.
A Városi Művészeti Múzeum nagy alapte
rületű, komoly szakmai együttműködéssel
megvalósított időszaki tárlatai között ki
emelkedő helyet foglaltak el eddig a nem
zetközi és közép-európai tematikus, az euroregionális csoportos és önálló tárlatok,
a kortárs hazai csoportos, valam int a kor
társ magyar művészet legjelentősebb al
kotóinak rendezett önálló gyűjteményes
tárlatok, és a XX. századi magángyűjte
ményeket bemutató kiállítások (Absztrakt
utak Ausztriában 1900-2000; Közép-euró
pai avantgárd rajz- és grafika 1907-1939;
Konkrét művészet Közép-Európa hat or
szágában 1945-től napjainkig; A 90-es évek
progresszív magyar művészete - kiállítás
sorozat, a Nemzetközi Rajz- és Grafikai Biennálé kiállításai; Oskar Kokoschka, Sza
bados Árpád, Gaál József, Haraszty István,
Nádler István, Fajó János, Csiky Tibor. Budahelyi Tibor, Konok Tamás, Keserű Ilona,
Gaál Tamás, Trombitás Tamás, Váli Dezső,
El Kazovszklj, Maurer Dóra, Gáyor Tibor,
Németh Ilona, Július Gyula. Drozdik Orso
lya, Németh János. Hetey Katalin - tárla
tok; a Kolozsváry-gyűjtemény, a Horváth
Béla-gyűjtemény; a Gaudens Pedit-gyűjtemény és más magángyűjtemények kiállí
tásai; a XX. századi modern mesterek em
lékkiállításai; a Nyolcak, az Aktivisták és a
Gresham-kör művészeinek rajzai, akvarelljei; a Kortárs magyar kerámia, Kortárs ma
gyar üvegművészet, Kortárs magyar ötvös
ség, Kortárs magyar iparművészet, Kortárs
magyar építészet című országos tárlatok;
Hajnal Gabriella. Pérely Zsuzsa, Benkő Ma
rianna és győri textilművészek gyűjtemé
nyes tárlatai; Vásárhelyi János bútorter
vező gyűjteményes kiállítása, nemzetközi
ékszerművészeti kiállítások, nemzetköziés magyar fotókiállítások, stb.)
Múzeumi képtárként jelenleg a 400 m2es Napóleon-házi kiállítótér áll az intéz
mény rendelkezésére, miután az állandó
kiállítások 2006-ra csaknem megtöltötték
öt épületét. Itt kortárs egyéni és csoportos
tárlatok láthatók, valamint a múzeum kortárs gyűjteményei (pl. „Hallani annyi, mint
látni - Nemzetközi hangzóművészeti kiál
lítás’- tavaly, Körösényi Tamás szobrászművész tárlata, vagy a XX. századi szlovák
képzőművészet című kiállítás jövőre, stb).
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Részlet a biennálé-díjas Pavel Makov kiállításából
Detail of the exhibition of biennale-prize winner Pavel Makov
A Borsos-ház kamaratermében biennálédíjas művészek, európai kortárs festők és
a múzeum archívumából rendezett kiállítá
sok bővítik a látnivalók kínálatát, kiegészí
tő információkat nyújtva a törzstevékeny
séggel megismerhető korokról, stílusokról,
művészeti törekvésekről és művészekről.
A Városi Művészeti Múzeum gyűjte
ményeinek elemi feldolgozottsága tel
jes körű, ami azt jelenti, hogy napra kész
a leltározottság állapota, folyamatos a le
írókartonok készítése, a műtárgyfotóztatás, a művekkel és a kiállító művészek
kel kapcsolatos múzeumi adat- és fotótári
nyilvántartás, és az adatok számítógépes
feldolgozása. Ugyancsak szisztematikus a
művek szakkatalógusokban való közzété
tele (Radnai-gyűjtemény, Váczy Péter-gyűjtemény, Kovács Margit-gyűjtemény, Borsos
Miklós-gyűjtemény, nemzetközi művészte
lepi gyűjtemény, a 90-es évek magyar al

kotásai, stb.). A múzeum tudományos te 
vékenységét a gyűjtemények feldolgozása,
közzététele és az intézményi kiállítási,
szakmai együttműködési célok határozzák
meg. A kiállítások típusa, témája és köre
jól körvonalazza ezeket. A könyvek, szakkatalógusok, kiállítást dokumentáló és is
m eretterjesztő kiadványok, múzeumpeda
gógiai füzetek mellett saját periodikájában
a győri művészettel kapcsolatos kutatási
eredményeket publikálja.
Az intézmény egy épületre jutó
átlagos önkormányzati támogatása évi 10
m illió Ft, ami a legtakarékosabb intézmé
nyi működés éves költségeinek 75%-át biz
tosítja, fedezi tehát a bérek és az épületek
karbantartási és fenntartási költségeinek
nagy részét, a hiányzó részt azonban ki kell
term elni. A szakmai munka anyagi hátte
rét a múzeum harmadik éve teljes egészé
ben maga teremti elő a saját munkájával
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elért bevételeiből. Közülük eddig a pályá
zati támogatás volt a legjelentősebb, ami
az utóbbi időben csökkenni, sőt elapadni
látszik. Ma a különböző szakmai szolgál
tatások ellenértéke, a jegybevétel, illetve a
kiadvány árusításból és bérleti díjakból ke
letkező bevétel a fő finanszírozási forrása
a szakmai feladatvégzésnek, e forrás növe
lése azonban a normális munka abnormá
lis megsokszorozását követeli. A múzeumi
státusok számának tartós stagnálása évek
óta nincsen arányban a múzeummal szem-

Nyári múzeumi tábor a Borsos-házban
Summer museum camp in the Borsos-house
A Váczy Péter gyűjteménynek otthont adó
Magyar Ispita udvara Borsos Miklós szobrával
The yard of the Hungarian ”Ispita”, in which
the Péter Váczy-collection is, with the statue
of Miklós Borsos
ben megnövekedett társadalmi és helyi el
várással, jóllehet a vállalkozói szféra adja a
m intát, ha az intézmény teljesítményét mé
rik, ahol pedig elfogadott dolog, hogy pénz
ből lehet csak több pénzt csinálni, és ehhez
magasan kvalifikált, tapasztalt szakembe
rek kellenek. Az intézményben a folyama
tosan végzett és állandóan bővülő szakmai
tevékenységhez csak az elemi szakalkal
m azotti ellátottság biztosított. Vagyis az
igazgatón kívül két művészettörténész, egy
múzeumpedagógus, egy múzeumi népmű
velő, egy restaurátor, egy gyűjteményke
zelő, egy adattáros, egy tárlatvezető, egy
szakképzetlen közművelődési asszisztens
és egy hatórás kiállítás-kivitelező dolgozik
a napi működtetést végző teremőr, taka
rító, gondnok és a gazdasági munkát vég
ző kollégák mellett. A stáb jelenleg 45 fő,
ebből 13 a teljes munkaidős. Nincs PR- és
m arketing szakember, sem rendszergazda,
a kulturális intézmények átszervezése m i
att jövőre már gazdasági vezető sem lesz.
Az igazgatónak soha nem volt helyettese,
a titkárnője is részmunkaidős. A kiadvá
nyok a szabadidő terhére, saját munkával
készülnek, mert éppen elég a nyomdakölt
séget előteremteni. Természetesen nincs
múzeumi fotós sem. Mindez önmagában
persze nem mond semmit, hiszen ahol
pénz van, ott nem gond külső szakember
munkáját igénybe venni, felesleges is len

ne a státusokat növelni. A múzeumoktól el
várt aktivitáshoz rendelt státus- és költ
ségtámogatási normatíva, és az egységes
múzeumhálózatba tartozó intézmények kö
zötti szakmai munkamegosztás azonban
jóval stabilabb alapot teremthetne a vidéki
múzeumok, így a több mint 5 ezer m 2 alap
területen, közel 5 ezer műtárggyal tevékeny
kedő győri Városi Művészeti Múzeum szá
mára is.
Az intézmény éves látogatottsága a külső
és belső rendezvények számának és jelle
gének függvényében alakul, ez évben meg
közelíti a 100 ezer főt. (Viszonyításként,
Győr 120 ezer lakosú város, s 1995-ben a
múzeum 16 ezer, 2000-ben 54 ezer látoga
tót regisztrált.)
A mai látogatók 25%-a diák, 35-45% -a
nyugdíjas, 15%-a külföldi, 25%-a főiskolát

vagy egyetemet végzett kulturális, művé
szeti vagy média szakember, de főleg mű
vész és tanár. A diákok 85%-a általános
iskolás, 75% a múzeum által szervezett
csoport tagja. A látogatók 8-10%-a család
tagokkal együtt érkezik, akiknek 25%-a a
múzeumpedagógiai programokat kíséri. Az
összes látogató 70-75%-a győri és Győr
környéki lakos.
A múzeumpedagógiai és közművelő mun
ka fontos eredménye, hogy a múzeum ösz
tönzésére a helyi pedagógusképző főiskola
hallgatói már tanulhatnak múzeumpedagógi
át, és gyakorlatuk terepe a Városi Művésze
ti Múzeum. A pedagógusok szakmai tovább
képzésének szerves része a helyi múzeumok
megismerése, és a múzeum művészettör
téneti előadásain való részvétel. Ugyancsak
nagy eredmény, hogy a város iskolái múze-
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Váll Dezső és El Kazovszkij közös műve a győri művésztelepen
The common work of Dezső Váli and El Kazovszkij at the art colony in Győr
umi bérleteket váltanak, és egyre nagyobb
rendszerességgel keresik fel a kiállításokat.
A 120-150 fős múzeumbaráti kör aktív mú
zeumlátogatóként komoly propagandát fejt
ki szőkébb és tágabb környezetében, s a zsi
nagógával újabb visszatérő közösséget, sőt a
Széchenyi Egyetem Művészeti Karáról jelen
tős hallgatói érdeklődést nyert a múzeum.
Az intézmény saját metodikájú, kreati
vitást fejlesztő múzeumpedagógiai és mű
vészeti ismeretbővítő programokat dolgo
zott ki és bonyolít le, nyári és tanításhoz
kapcsolódó iskolán kívüli gyermekfoglalko

zásokat vezet, művészettörténeti, kortárs
építészeti, zenei és irodalmi rendezvénye
ket szervez, s többek között rendszeressé
tette a képzőművészekkel való közönségta
lálkozókat és a város építészeti értékeit a
helyszíneken bemutató előadásokat.
Az egyre szaporodó nyílt napokon a kö
zönség változó helyszíneken ismerheti meg
a múzeumi háttérmunkát, és előadáson is
merkedhet a restaurálás különböző mód
szereivel.
A Városi Művészeti Múzeum középtávú
marketingcéljai között kiemelt helyen szere

pel a látogatottság növelése a helyi átlagos
műveltségű lakosság, a Győrben élő külföldi
ek, a mozgáskorlátozottak, a közép- és felsőoktatási intézmények tanulói, a konferencia
vendégek, valamint a hazai és külföldi turisták
körében. Halasztást nem tűrő feladata a két
legutóbbi, szinte önerőből megépített állan
dó kiállítás - a Radnai-gyűjtemény és a Vasilescu-gyűjtemény - látogatóbaráttá fejlesz
tése, a múzeumi szolgáltatások minőségének
emelése és körének szélesítése, az informá
ciós rendszer javítása (új honlap, több reklám
és információs anyag), az összes állandó ki
állítás korszerűsítése, on-line marketing le
hetőség megteremtése és a közművelődési
célok és múzeumi eredmények hatékonyabb
kommunikálása. További fontos célja kiállí
tásainak költségmegosztó külföldi és hazai
vándoroltatása, ehhez az intézményi kapcso
latok további szélesítése, a szabadidős prog
ramkínálatok számának növelése, turisztikai
programcsomagok összeállítása és terjesz
tése (eddig a Borsos Miklós képzőművészeti
emléktúra valósult meg).
Bár nem könnyű elképzelni a célok betel
jesülését a közalkalmazotti leépítést és a
fenntartói támogatás folyamatos csökkené
sét a gazdasági problémák leküzdésére üd
vözítőnek tartó társadalm i környezetben,
továbbá a múzeummal alig, vagy egyálta
lán nem foglalkozó, új városi marketing- és
turizmusfejlesztő program ok ismeretében;
a múzeum kitartó és állhatatos, s az eddigi
eredményeire épít a továbblépéshez.

Introducing the City A rt Museum in Győr
The City A rt Museum was established by the mu
nicipa lity of the town of Győr in 1994. Its main
task is the presenting of the collections owned
by the town by organising exhibitions and tak
ing p a rt in other cultural program s. The past 12
years the museum became an important medi
um of contemporary art. The museum displays
its a ctivities in 8 buildings: in 5 buildings per
manent exhibitions can be seen, in 2 creative
work is being carried out, in other building is
functioning as a museum gallery. The author of
the a rticle gives an inside look in to the activities
of a ll the units of the City A r t Museum.

Egy kismúzeum a Dunakanyarban.
Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény
Klemmné Németh Zsuzsa
Az évfordulók jó alkalmat kínálnak a visszate
kintésre, az összegzésre, ami a jövő átgondo
lását is segítheti Ezért különösen örültünk a
lehetőségnek, hogy a Magyar Múzeumok ha
sábjain is bemutatkozhat az intézmény mely a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságához tarto
zik. 2007 augusztusában lesz negyven éve, hogy

a Szőnyi István Emlékmúzeum megnyitotta ka
puit az érdeklődők előtt.
A zebegényi Szőnyi ház nem a hagyományos
értelemben vett múzeum vagy' galéria. 1967
óta látogathatja a közönség azokat a szobákat,
műtermeket, ahol Szőnyi István (1894-1960),
a XX. századi magyar festészet kiemelkedő
mestere élt és alkotott. A múzeumlátogatók
nak abban a ritka élményben lehet részük,
hogy beléphetnek egy már nem létező világba,

megismerhetik a műhely, a műterem nézőktől
egyébként elzárt relikviáit, átérezhetik a hely
szellemét, és egy szép kollekciót láthatnak a
nagy festő alkotásaiból. A művekkel születé
sük színhelyén ismerkedhetnek meg, majd a
múzeumlátogatás után sétát tehetnek a Sző
nyi kertben, felfedezhetik a képekről jól ismert
motívumokat. Ez mindenképp teljesebb él
ményt nyújt, mint egy bármilyen jól összevá
logatott, de mégis homogén közegben bemu-
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gatások. Néhány kiállítás-sorozat segítségével
Szőnyi Zebegényben járt művészbarátait, illet
ve tanítványait ismerhetik meg a látogatók. A
„Tizennégy nyár Zebegényben" címmel indított
sorozat célja a Szőnyi István körül a két világhá
ború között Zebegényben kialakult laza, művé
szi csoportosulás történetének feldolgozása és
dokumentálása, annak vizsgálata, hogyan ha
lott a magyar művészettörténet jelentős alko
tóinak pályájára a zebegényi tartózkodás. Aba
Novák Vilmos, Berény Róbert, Bernáth Aurél,
Czigány Dezső, Dombrovszky László, Ducsay
Béla, Elekfy Jenő, Förstner Dénes, Freytag Zol
tán, Göllner Miklós, Klie Zoltán, Medveczky Je
nő, Pap Gyula, Patkó Károly, Pohárnok Zoltán,
Szobotka Imre, Vass Elemér, Vörös Géza töltöt
tek itt több-kevesebb időt. A Szőnyi művek pár
huzamba állítása a kortársak, barátok művei
vel, jobban rávilágít ennek a rövid periódusnak
a hatására.
Szőnyi István közel harminc éves pedagógi
ai munkássága életpályájának nagyon fontos
része. A húsz éve indított „Tisztelet a Mester
nek" sorozat keretében folyamatosan mutat
koznak be az egykori Szőnyi tanítványok. Kö
zülük csak néhány nevet említve: Iván Szilárd,
Patay László, Németh József, Szalay Ferenc,
Tamás Ervin, Hock Ferenc, Jets György, Ve
ress Pál, Kórusz József, Scholz Erik, Ridovics
László, Ujváry Lajos. A sorozat jelentős állo
A múzeum épülete
The building of the museum
A nappali szoba
The living room
tatott tárlat. Talán a fentiek is hozzájárultak a
múzeum máig töretlen népszerűségéhez.
Szőnyi István sikeres, fiatal festőként 1924ben költözött Zebegénybe, ekkor vette felesé
gül Bartóky Melindát, Bartóky József földmű
velésügyi államtitkár és író lányát. A Bartóky
család még az 1900-as évek elején vásárolta
nyaralónak azt a házat, ahol a fiatal házaspár
közös életüket kezdte. Szőnyire az itt megis
mert táj, a falusi életforma, a még háborítat
lan természet mély benyomást tett. Magán
életének fordulata szerencsésen egybeesett
szakmai érdeklődésével. Zebegényben vég
leg megtalálta azt a helyet, mely legjobban
megfelelt művészi elgondolásainak. Egymás
után születtek jelentős vásznai már zebegé
nyi témákkal: Zebegényi temetés, Zebegényi
este, Anyaság, Átkelés a Dunán, Téli táj vas
úttal. Ekkor, 1928-ban készült a magyar gra
fika egyik remeke, a Behavazott falu, melyet
Genthon István a legszebb magyar rézkarc
nak nevezett.
Lassan változott Szőnyi palettája, világo
sabb, derűsebb, fehérrel tö rt sugárzó színek ke
rültek rá. Az új szemléletmódhoz új technikát is
talált, a tojástemperát, melynek receptjét ma
ga kísérletezte ki. A múzeum állandó kiállítá
sának legszebb darabjai már ebből a korszak
ból származnak, közülük is kiemelkedik a Kerti

pad (1943), ahol a napsütötte tisztáson álló fe
hér pad szinte beragyogja környezetét.
Az állandó kiállítás termei: a nappali, a há
lószoba, a magyar szoba és a műterem. Az
időszaki termekben - mely nem tartozik szo
rosan a lakórészhez - lehetőségünk van vál
tozatos, különböző tematika szerint megren
dezett tárlatok bemutatására. A mintegy 200
rézkarcból, a több ezer egyedi rajzból, akvarellből, gouache-ból időről időre láthatók válo

mása volt 2000-ben több mint száz tanítvány
közös kiállítása.
A Dunakanyar nagy alkotójának emlékháza
az elmúlt négy évtized alatt más szerepet is be
töltött a régió művészeti életében. A múzeum
megnyitásával szülte egy időben hozta létre az
első igazgató, Dániel Kornél festőművész Vég
vári Lajos művészettörténésszel és Mizser Pál
festőművésszel közösen a nyári képzőművésze
ti szabadiskolát a Szőnyi kertben. 1968 óta te-
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kintélyes művésztanárok és művészettörténé
szek oktatják a képzőművészet különböző ágai
iránt érdeklődő hallgatókat. A művésztelep
működtetője civil szervezet, a Szőnyi István Ba
ráti Kör, de a képzőművészeti oktatással szoro
san összefüggő, egymásra ható kapcsolat már
a kezdetektől meghatározta a múzeum jellegét.
Tavasztól őszig a 120 fős faházas kempingtá
bor nyújt lehetőséget különböző programok
szervezésére. A résztvevő diákok a múzeum
kiállításait látogatják, és múzeumpedagógiai
programajánlatból válogathatnak. Ezért máig
fontosnak tartjuk a közönséggel való sokolda
lú kapcsolatot. Ezt szolgálják a szakmai tárlatvezetések, a múzeumi rajzórák, az előadások,
filmvetítések, művészeti, művészettörténeti
foglalkozások, az iskolások részére meghirde
tett tárlatvezető versenyek, valamint a változa
tos időszaki kiállítások.
2006 őszétől tekinthető meg az a tárlat,
melynek címe: Szőnyi István és 1956.
Szőnyi műveiben sohasem reagált konkrét
politikai, történelmi eseményekre. Igyekezett
kizárni az alkotásból a külvilág történéseit. Jól
példázza ezt a Kerti pad című festménye, me
lyet a második világháború egyik legsötétebb
évében festett, mégis életet igenlő, békességet
sugárzó kompozíció. Ezért van különös jelentő
sége annak a két rajznak és a rajzokról készült
rézkarcoknak, melyek 1956-ban születtek. A
megrázó események hatására az akkor éppen
betegeskedő Mester újra dolgozni kezdett, Fe
lesége a lányukhoz, Rómába írt levelében szá
mol be a kompozíció születéséről, melynek ő
volt a modellje. A Gyász és a Halottvivők című
rajzokról Szőnyi rézkarcot is maratott, most
egymás mellett láthatók a lemezek és a külön
féle stádiumokban készült nyomatok. A Halott
vivőkről egyetlen olyan lap készült, melyen még
olvasható a római számokkal írt dátum: 1956.
X. 23. Ezt később kitörölte a lemezről, a töb
bi nyomaton már nincs évszám. A tárlat 2006.
október 31 - 2007. március 30. között látható a
múzeum időszaki kiállítótermében.
Ezt követi a .,Szőnyi művek újra itthon" című
kiállítás, mely a Szőnyi hagyatékból Rómába,
Szőnyi István lányához került anyagot kívánja
bemutatni Zebegényben. Az 50 darabot szám
láló kollekció, melynek többsége az 1940-50es években készült gouache és tempera képek,
hazai kiállításon még nem szerepeltek. Szőnyi
Zsuzsa és férje. Triznya Mátyás 1982-ben Ró
mában kiadott kis könyve (Szőnyi István, Ró
ma 1982) harmincöt képet mutat be gyűjtemé
nyükből azzal a szándékkal, hogy legalább így
közkinccsé tegyék azokat az alkotásokat, ame
lyek sem Budapesten, sem Zebegényben, sem
más képtárakban nem láthatók. Az első hazai
bemutatóra Zebegényben kerül sor, a művek
születésének helyszínén. A zebegényi múzeum
számára ez a bemutató különös jelentőséggel
bír, mert a nagyformátumú életműből így telje
sebb áttekintést tudunk adni az időszaki tárlat
anyagának segítségével.
A Szőnyi múzeum kialakításakor, 1967-ben
a hagyaték megvásárlásából származó műal-
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A műterem - The studio
Fotók - Photos: Fekete István
totósokat helyezték el a Magyar Nemzeti Ga
léria munkatársai a lakókörnyezet és a műte
rem falain. A hagyaték kevés táblaképből és
igen gazdag grafikai kollekcióból állt. Az élet
mű jelentős darabjai már korábban közgyűjte
ményekbe vagy magángyűjteményekbe kerül
tek. Az állandó kiállítás megrendezéséhez - az
életmű minél teljesebb bemutatása érdekében
- a Nemzeti Galéria a saját tulajdonukban le
vő, főleg korai olajfestményeket kölcsönözte a
múzeum részére. Ezek a korai főművek azóta
is Zebegényben tekinthetők meg, de hiányzik a
kollekcióból egy jelentős szakmai periódus: az
1940-1960 között készült alkotásokból csak
igen kevés látható a Szőnyi házban. Az utol
só másfél évtizedben született festményeken
a fény szinte feloldja a konkrét látványt, izzó,
vibráló foltokként jelennek meg a tárgyak, ködszerű líra uralja a kompozíciók egészét. Szabó
Júlia a Műcsarnok 1957-es Tavaszi Tárlatán
szereplő Pásztorlány című Szőnyi mű kapcsán
fogalmazta meg ezt az alkotói korszakot a leg
találóbban: .... eleven kép volt rózsaszín, ezüst,
barna, fehér színeivel. Mint eg}' fiatal tehetség,
úgyjelent meg ott Szőnyi, műve mégis időn kívüli
volt, úgy hatott, mint modernség és hagyomány
tiszta és erős képviselője." A hazakerült gyűjte
mény bemutatása az állandó kiállítás mellett

ezt a hiányt pótolja, és ha rövid ideig is, de tel
jes áttekintést tudunk nyújtani az életmű min
den periódusáról.
A Szőnyi Múzeum programjait az 1992-ben
létrehozott Szőnyi István Alapítvány támogat
ja. A kiállítások megrendezéséhez, kiadványok
megjelentetéséhez, a magángyűjteményekben
fellelhető Szőnyi művek felkutatásához komoly
segítséget nyújt a civil szervezet.

A Small Museum in the Danube Bend

The István Szó'nyi Memorial Museum. Zebegény
The Szőnyi-house in Zebegény is not like a gallery or
museum in the traditional sense. The house, opened
to the public in 1967, gives a unique opportunity to
enter the world of the outstanding master of Hungar
ian 20th century art, to have a glimpse of his work
shop and his studio, which originally concealed the
artist from his admirers while working on his mas
terpieces. The young but already well-known Szőnyi
moved to the village of Zebegény in 1924, got mar
ried and started a new phase of his artistic career.
The paintings, displayed in the house, give a highly
detailed picture of the oeuvre of Szőnyi. In the au
tumn of 2006 a new exhibition was opened at the
memorial house, bearing the title István Szőnyi and
1956. Although the artist always tried to separate
himself from the events of the political life, in 1956
he completed two works which are closely linked
with the tragical aftermath of the revolution.
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Egy látványos tér.
A Szolnoki Galéria
Szathmáry István
A Szolnoki Galéria, az egykori zsinagóga,
kitüntetett helyszínen, Szolnok belvárosá
ban a Szapáry út végén, a Tisza-partján áll.
A megyeszékhely egyik kevés, építészeti re
mekműnek számító, műemléki védettségre
érdemes épülete. Hosszú hányattatás után
jelenleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mú
zeumok Igazgatóságának időszaki kiállítóte
reként működik. Eredeti hivatását a vészkor
szak pusztításai következtében vesztette el, s
a hatvanas években a számában megfogyat
kozott és erejében meggyöngült hitközség
től megvásárolta a város. Ekkor hombár Pál
építész és Sedlmayr Jánosné építészmérnök
tervei szerint felújították és átalakították. Ez
után került a múzeum kezelésébe.
Az épületet az 1840-es évektől növekvő
számú és gyarapodó gazdasági erejű szol
noki zsidóság építtette a XIX. század végén.
A tervezéssel a kor legnevesebb zsinagóga
építészét, az 1860-ban született Baumhorn
Lipótot bízták meg, aki bécsi egyetemi ta 
nulmányai után Budapesten Lechner Ödön
és Pártos Gyula építészek mellett kezdte pá
lyáját. Lechner dekoratív és keleties építé
szeti elemek iránti vonzódása az ő stílusá
ban is nyomon követhető.
Baumhorn élete során világi épületek
mellett összesen 19 zsinagógát tervezett.
Az első közülük az 1888-ban emelt, késő ro 
mantikus jegyeket mutató esztergomi volt,
amely megalapozta hírnevét, legnevezete
sebb a szegedi új zsinagóga lett. A szolnoki
zsinagóga az ötödik helyet foglalja el egyhá
zi épületei sorában. A tervező munkássága
során kifejlesztett egy sajátos zsinagógastí
lust, amely az eklektika mellett szecesszi
ós hatásokat is mutat. Világi épületei közül
ismertebbek az egykori Szeged-Csongrádi
Takarékpénztár palotája vagy a győri Királyi
Tábla épülete, fő művének, a szegedi zsina
gógának az egyik előtanulmányaként é rté 
kelhető. Térelosztása a neológ zsidó litu rg i
ának megfelelően létesült.
Első renoválása 1972-ben volt, XXI. századi
megújulása 2000-ben kezdődött, amikor JászNagykun-Szolnok megye címzett állami támo
gatást nyert, melynek értelmében közel 800
millió FT támogatáshoz jutott a szolnoki Dam
janich János Múzeum. Ebből az összegből egy
múzeumi raktárépület kialakítása mellett a
Szolnoki Galéria teljes körű felújítására sor ke
rülhetett, s a beruházás keretében lehetőség
nyüt az épület környezetének rendezésére is.
A zsinagóga telke két utcával határos sa
roktelek, azonban az épület nem a hangsúlyos
sarok vagy a Tisza-part felé fordul, hanem a
számára legszűkebb teresedést, kibontako

Látogatók a Szolnoki Galériában - Visitors at the Szolnok Gallery
zást biztosító egykori zsidó iskola, jelenlegi
mozi épülete felé. Szerencsére szabadon ál
ló beépítésének köszönhetően mind a négy
homlokzata teljes értékű, így a város és a Tisza-parti sétány felől is impozáns látványt
nyújt. A felújítás során az épület homlokza
ta keveset változott, a tervezők a történe
ti hűség legteljesebb visszaállítására töre
kedtek. Változatlanok maradtak a zsinagóga
közforgalmú belső terei, átalakítások csak a
közönségtől elzárt területen történtek. Szin
tén a zsinagóga eredeti funkcióját teszi egy
értelművé a tóraszekrény tetején elhelyezett
két, tízparancsolatot ábrázoló kőtábla, mely
a templom tartozéka volt. Az enteriőr hangu
lata az eredeti, rézcsövön függő, cseppbúrájú
lámpák visszahelyezésével vált teljessé.
A megújult épületben átadása óta számos

sikeres időszaki kiállítást mutattak be. Első
ként a megyei múzeumi igazgatóságok közös
vállalkozásában született szecessziós kiállí
tás kapott helyet falai között. Ezt követte a XI.
Képzőművészeti Triennálé, majd a Szépművé
szeti Múzeummal közösen rendezett Piranesi-tárlat, amely nem csekély kihívást jelentett
műtárgyvédelmi szempontból. Az érzékeny,
nagy értékű grafikák nagyon kiegyensúlyozott
környezetet kívántak. Szerencsére ennek a kí
vánalomnak is sikeresen megfelelt az épület.
Itt mutatták be a MONFOD1, Mozgássérül
tek nemzetközi fotókiállítását, a T-Art képzőművészeti tárlatot és a Képzőművészeti Film
szemléhez kapcsolódó kiállítást is. Jelenleg a
Mezőtúri Művésztelep 25 éves jubileumának
emléket állító kiállítás látható az épületben
2007. január 30-ig.
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A tárlatok mellett a Galéria hangverse
nyek, ünnepi összejövetelek reprezentatív
színtereként Is szerves része a megyeszék
hely kulturális életének.
A Galéria lesz a színtere a megyei múzeumi
igazgatóság talán eddigi legnagyobb vállalko
zásának 2007 márciusától. A megye és a város
összefogásával ekkor nyílik meg a Pákh-gyűjteményre alapozott Munkácsy-kiállítás. A Magyar
Nemzeti Galériában bemutatott anyagot szeret
nék ekkor kiegészíteni a békéscsabai Munkácsy
Mihály Múzeumban található Munkácsy-emléktárgyakkal, és a mester állandóan Magyarorszá
gon látható néhány festményével is.
Minden remény megvan arra. hogy ezzel a
tárlattal a megújult Szolnoki Galéria eddigi páSzecesszió kiállítás
A rt nouveau exhibition
A Tóraszekrény - The Bimah

Baumhorn Lipót mellszobra a Galéria előtt
The bust of Lipót Baum horn in front of the
gallery
Fotók - Photos: Kozma Károly

lyafutásának talán egyik leglátványosabb ese
ményéhez fog elérkezni jövő év márciusában.
A Spectacular Hall
The Szolnok Gallery
The a rt gallery in Szolnok, the building of the
form er synagogue is situated in the centre of the
town of Szolnok, on the bank of the river Tisza.
The building itself is one of the most im portant
monuments of the town; after decades of vicis
situdes, is now part of the county museum or
ganisation. Its original function was lost for ev
er due to the devastating effects of World War II;
In the 1960s the members of the Jewish com
munity sold the synagogue to the municipality of
Szolnok. A fter the purchase the building was re
newed and slightly changed based on the design
of architect Pál Lombár and building engineer
Mrs. Jánosné Sedlmayr, finally it was put into the
care of the museum organisation. In 2000 anoth
er reconstruction of the gallery started, and in
2006 the completely reconstructed building was
opened again to the public.
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Hegyvidék Galéria

Gergely Katalin
Budapest XII. kerületének, a Hegyvidéknek el
ső önálló Galériáját 1998-ban alapította az Önkormányzat a kerület egyik nagy múltú utcájá
ban, a Városmajor utcában. Az alapítás célja
az volt, hogy a Hegyvidéken egykor és napja
inkban itt élő és alkotó képző- és iparművé
szeknek lehetőséget biztosítani műveik bemu
tatására, a kerületi polgároknak és tágabban a
művészetszerető embereknek pedig megfelelő
helyet és keretet adni a művészekkel történő
megismerkedésre.
Már az első, 1998 szeptemberében nyíló
két kiállítással meghatároztuk azokat a főbb
elveket, amelyek mentén a galéria a kerület
művészeit bemutatja: az egykor itt élt és al
kotó művészek közül elsőként Halápy János
festőművész munkásságát tártuk a látogatók
elé, s ezzel a kiállítással párhuzamosan elin
dítottuk a Hegyvidéken élt és vagy még ma
is itt élő neves művészcsaládokat bemutató
sorozatunkat. Elsőként Árkay Aladárt, az is
mert építészt és családját, a szintén építész
Árkay Bertalant és a rendkívül tehetséges fe
leségét, Sztéló Lilit, továbbá a szintén rajzoló,
festő leányainak műveit állítottuk ki. A soro
zatot Dienes Valéria, az orkesztika mozdulat
művészeti iskola megalapítójának és család
jának bemutatása folytatta, ezt követte a Fáy
Aladárt és családját bemutató kiállítás, a po
lihisztor festőművészt, ipar- és képzőművész
gyermekeit, unokáit, a festő Fáy Dezsőt és a
Hunnia csipkét készítő Fáy Ildikót is megis

Tauber László kiállítása - The exhibition of László Tauber
mertetve a látogatókkal. Legutóbbi kiállítá
sunk pedig a szobrász Csíkszentmihályi Ró
bertét és a képző- és iparművészet minden
műfajában jeleskedő családját mutatta be.
2007-ben készülünk Kass János grafikusmű
vész, Hajnal Gabriella textilművész és leá
nyuk, Kass Eszter kiállítására.
Az egy-egy évben megrendezendő kiállí
tások tervezésénél figyelembe vesszük az év

Butak András: Művészkönyv-alkotók - András Buták: Makers of Art Books

állami és egyházi ünnepeit, a Magyar Kultúra
Napját, kiállítással ünnepeljük a kerület nagy
művészeinek évfordulóit. így az életmű minél
teljesebb bemutatására törekedve rendez
tünk kiállítást Glatz Oszkár, Ghiovini Ferenc,
Márffy Ödön, Czóbel Béla, Berény Róbert,
Gadányi Jenő, Kondor Béla, Reich Károly,
Perez János alkotásaiból, hangsúlyozva az
életművön belül a kerülethez köthető alko
tói korszakok vagy művek bemutatását. Az
1848. március 15-ére emlékező ünnepi kiál
lításaink közül sokak számára emlékezetes
maradt Gsete Ildikó textiltervező iparművész
48-as hagyományokat idéző ünnepi textilje
it, zászlóit és Csete György építész tervrajza
it és makettjeit bemutató kiállítás, továbbá a
Nyerges Éva - Oláh Tamás művészházaspár
ünnepi textiljei, vagy a neves hadtörténész,
Hermann Róbert gyűjteményeiből, elsősor
ban metszeteiből rendezett kiállítások. Min
den évben megemlékezünk az 1956-os forra
dalomról is, Koczogh András faragott fejfái,
Kókay Krisztina míves grafikái és textilképei,
Polgár Rózsa megrendítő gobelinjei, Schram
mel Imre, Polgár Ildikó kerámiába öntött val
lomásai a művészet nyelvén szóltak a forra
dalomról. A mártírhalált halt képzőművészeti
szakközépiskolás Magyar Kati és a 18 évesen
kivégzett Mansfeld Péter emlékét megőrző
képzőművészeti alkotásokból rendezett kiál
lítások Is Ide tartoznak.
Bár soha nem volt a Hegyvidék lakója, fon
tosnak tartottuk bemutatni a polihisztor Kós
Károly életművét, hiszen az általa tervezett
egyik legszebb lakóház és iskolaépület a ke-
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rületben található. Építészeti, művelődéstör
téneti, irodalmi munkásságát kiállításunkon
metszetek, építészeti tervek, tervrajzok, gra
fikák, makettek, fényképfelvételek és az óbu
dai református parókia eredeti üvegablakai
segítségével mutattuk be.
Ezer éves államiságunkra és a kétezer
éves kereszténységünkre emlékeztünk az
Árkay Aladár tervezte Városmajori templom
építéstörténetét és a templomot díszítő egy
házművészeti alkotásokat, mint pl. Aba Novák Vilmos, Molnár C. Pál, Pátzay Pál stb.
munkáit bemutató kiállítással.
A kortárs alkotók közül életmű-kiállítással
köszöntöttük a 75 éves Vígh Tamás szobrászművészt.
Kiállításainkkal műfaji sokszínűségre tö
rekszünk. Az idősebb és fiatalabb művész
generáció tagjait, hagyományos és újfajta tö
rekvéseket, különféle iskolák és irányzatok
képviselőit egyaránt igyekszünk bemutatni.
Kiállítást rendeztünk többek között Kudász
Emese, Dobrányi Ildikó, Balázs Klára, Kéri
Ádám, Taubert László, Veress Pál, Jánossy
Ferenc, Tahin Gyula, Pócs Péter, Fóth Ernő
képző-, ipar- és fotóművészeknek. Munkánk
során kiállításaink minél színvonalasabb
megvalósítása érdekében és a szebb kivite
lű ismertetők, kísérőanyagok, katalógusok
megjelentetéséhez folyamatosan veszünk
részt pályázatokon. Hiánypótló szakkataló
gus kísérte Vígh Tamás életmű-kiállítását,
Polgár Ildikó 1956 előtt tisztelgő kiállítását,
a Kondor Béla 70. születésnapját ünneplő ki
állítást és Gzóbel Béla halálának 25. évfordu
lójára rendezett emlékkiállítást. Ez utóbbi ki
állítást vándorkiállítás formájában még nyolc
vidéki nagyvárosban is bemutattuk.
Az egyéni alkotóművészek m ellett kiemelt
figyelmet fordítunk a kerületben működő
képzőművészeti intézményekre, a Magyar
Iparművészeti Egyetemre, hallgatóira és
mestereire egyaránt, valamint a Budai Rajz
iskolára. Minden évben bemutatunk egy-egy
szakot vagy egy kiemelkedő diplomamunkát.
Kiállítási lehetőséget biztosítottunk a Hegy
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Részlet Czóbel Béla kiállításából - Detail of the Béla Czóbel-exhibition

vidéken működő művészeti és alkotói műhe
lyeknek, mint az Axis Építészeti Stúdió, a Sy
mposion Társaság, a Folyamat Társaság, a
Művészköny-valkotók Társasága számára.
Kiállításaink, melyek ingyenesen látogat
hatók, mind a szűkebb szakmai, mind a tágabb látogatói közönség körében elismertek
és kedveltek. Rendszeresen jelennek meg ki
állításainkról ismertetések szakfolyóiratok
ban, napi- és hetilapokban, televíziós adá
sok kulturális híreiben. A bemutatott művész
köré rendszeresen szervezünk előadásokat,
irodalmi és zenei eseményeket, könyvbemu
tatókat. és lehetőséget biztosítunk az alko
tókkal történő személyes megismerkedésre
is. Szakkönyvtárunk mindenki számára lá
togatható, lexikonok, alapvető összefoglaló
munkák, katalógusok állnak az olvasók ren
delkezésére.
Az eltelt évek alatt 80-85 kiállítást rendez
tünk, egyéni és csoportos kiállítást egyaránt,
de még így is sok olyan művész él a kérőiéi

ben. akiket kevéssé ismerünk, és fontos len
ne, hogy többet tudjunk munkásságukról.
Reméljük és ígérjük, az elkövetkező eszten
dőkben őket is bemutatjuk, hogy kiállításaik
kal tovább erősítsék és nemesítsék a Galéria
és a Hegyvidék jó hírnevét.
Lásd még - See also: Borító 2 - Cover 2

Hegyvidék Gallery
The firs t a rt gallery established in the 12th dis
trict of Budapest (called Hegyvidék) was opened
in 1998. The aim of the gallery was to provide the
artists living in the district w ith the opportunity to
display their works and the public to get to know
the artists. During the past 8 years more than 80
exhibitions were arranged, presenting the past and
present of the artistic fields of the Hegyvidék, in
cluding the presentation of the oeuvre of outstand
ing painters, architects, ceramists. The colleagues
of the gallery can only hope that their work will con
tinue in the future, thus giving news to the world of
the a rt and artists of the 12th district of Budapest.

„Csipkerózsa ébredezik..
Egy kamarakiállítás kapcsán a budapesti Magyar Népi
Iparművészeti Múzeumról
Kovács Judit
Talán nem mese az idézőjelbe tett cím, ame
lyet figyelemfelkeltőnek s a továbbiakban gon
dolatébresztőnek szántam, hogy van egy mú
zeum, amiről mind a múzeumi szakma, mind
a látogatók alig hallottak, anyagát alig látták.
Mit is gyűjt ez a múzeum, illetve m it kellene
gyűjtenie, ha lenne miből tárgyakat vásárolni?
Azt a korszakot kellene nyomon követni,
amikor a paraszti kultúra tárgyi anyaga a

XVIII-XIX. században még élő. de m ár a XX.
század kezdetének társadalmi változásai
következtében eltűnőben lévő népművészet
örökébe lép. Ennek az örökségnek a tovább
élése már más társadalmi rétegek igénye ál
tal életre hívott, tudatos, sok esetben irányí
to tt folyamatot jelent. A városi igény szerinti
módosítások a népi iparművészet kialakulá
sának kezdetei. Ezt a mozgalmat fémjelzik
neves alkotók: hímzőasszonyok, faragók, fa
zekasok, akik élenjártak a továbbörökítésben, de tekintélyes néprajztudósok, építé

szek. iparművészek és pedagógusok is, akik
vállalták a gyűjtést, a tudományos feldolgo
zást, a tanítást.
Az 50-es évek szövetkezeti mozgalmai ál
tal fellendített népművészet, háziipar forrá
sa a népi kultúra, a hagyomány volt. Itt már
tudatos alkalmazásról s tervezésről beszél
hetünk, amellyel megpróbálták az adott kor
igényeihez igazítva eladhatóvá, elfogadha
tóvá tenni a termékeket, hiszen ez sokak
számára megélhetést, munkalehetőséget s
üzletet is jelentett. Neves iparművész tér-
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vezők és néprajzosok segítették ezt a mun
kát a népművészeti, háziipari szövetkeze
tekben. Tevékenységük eredményeképpen
egy-egy tájegység jellemző motívumkincsét
örökítették tovább. Persze voltak vadhajtá
sok is: ki ne emlékeznék a matyó és kalo
csai térítőkre, hímzésekre, a faragott dísz
dobozokra, szobrocskákra, a funkciójukat
vesztett kerámiákra, melyek a falon vagy a
vitrinek polcain porosodtak. Hibái mellett
érdeme, hogy életben tartotta népművésze
tünket, nem hagyta, hogy az a feledés ho
mályába vesszen. Ennek köszönhetően volt
mitől elrugaszkodni, volt honnan továbblép
ni. Ma m ár leginkább a kor igényeinek és el
várásainak megfelelő, a funkció és a forma
egységét tükröző, a hagyományból kiinduló,
de az alkotó egyéniségét és tudását magán
viselő minőségi alkotások születnek. Ennek
érdekében működnek a kézműves iskolák,
tanfolyamok, továbbképzések, az alkotókat
tömörítő népművészeti egyesületek, a ran
gos népművészeti vásárok, a MesterPorta
népi iparművészeti bolt. Az alkotások m i
nősítését végzi a népi iparművészeti zsűri,
amelynek tagjai között elismert néprajzosok
és alkotók nyújtanak garanciát arra, hogy
csak az igazán minőségi tárgyak kerüljenek
elfogadásra.
A népi iparművészet területén is voltak
korszakváltások, a múzeumi gyűjtemény
anyaga ezt jól reprezentálja az 50-es 60as évektől a 90-es évekig, amíg volt gyűj
tés, megőrzés. Ezután financiális okokból
és rossz döntések következtében 15 évig
nem volt gyűjteményfejlesztés. Ez minden
múzeum életében hatalmas törést jelent,
itt különösen érezhető a hiány, hiszen kor

társ anyagról van szó, s a változások ma
sokkal gyorsabbak, mint korábban bárm i
kor. Ezen a keserves helyzeten némiképp
enyhített egy-két megszűnő népművészeti,
háziipari szövetkezet anyagának megmen
tése és múzeumba kerülése.
Örvendetes tény, hogy néhány megyei, he
lyi múzeum már gyűjti a népi iparművészeti
tárgyakat, mert úgy gondolja, hogy ez tele
pülése, régiója közelmúltjának megismeré
séhez, megértéséhez éppúgy hozzátartozik,
mint bármely más régészeti vagy történe
ti emlék. Néhány példa: népi iparművésze
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ti számítógépes adatbázis készült a Heves
Megyei Múzeumok Igazgatóságán. Nem szü
lethetett volna meg az a kaposvári Rippl
Rónai Múzeumban látható, a Dél-Dunántúl
Népművészet Mestereit bemutató kiállítás,
ha Kapitány Orsolya néprajzos nem keresi
meg, és nem gyűjti fel a még élő adatköz
lő mestereket, és nem kutatja fel a hagya
tékokat. Mindezek ellenére néhányuk tárgyi
és adattári anyaga már csak a Magyar Népi
Iparművészeti Múzeumban volt fellelhető, s
ez a 265 kölcsönzött tárgy most az idősza
ki kiállításban újra látható. Ez csak egy-egy
példa annak érzékeltetésére, hogy egy or
szágos gyűjtőkörű múzeumnak nagy szere
pe és felelőssége van, kellene, hogy legyen
a népi iparművészeti alkotások teljes körű
gyűjtése, megőrzése és bemutatása terén.
Ezen írás apropója, hogy 2006-ban a
Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szak
mai Kollégiuma támogatásban részesítet
te gyűjteményfejlesztési pályázatunkat.
Az 1,5 m illió forint pályázati támogatás
ból 166 tárgyat vásároltunk a gyűjtemény
be. Elsősorban a szakágakból teljesen hi
ányzó, vagy csak kevés tárggyal rendelkező
gyűjteményeket fejlesztettük. A múzeumi
gyűjtemények követik a népi iparművészet
szakági besorolásait, ez az öt fő szakág:
hímzés, szövés, kerámia, faragás és vegyes
mesterségek. A vegyes mesterségekbe
több kisebb szakág tartozik, m int a hímes
tojás, mézeskalács, szálasanyag, fém- és
bőrmunkák, valamint a gyermekjátékok.
Több m int két éve tartó intenzív kommu
nikációnk hatására lassan az alkotók is tu
domást szereznek múzeumunkról, annak
szerepéről és jelentőségéről. Fontosságá
nak megítélését is jelzi, hogy ebben az év
ben 58 tárgyat kaptunk ajándékba az alko
tóktól, és többen jelezték, hogy támogatni

SZÁMVETÉS
kívánják ajándékaikkal gyűjteményünket. Je
lentősebb gyűjteményfejlesztést - a kima
radt 15 év pótlását - csak nagyobb összegű
költségvetési támogatással tudnánk meg
oldani, amelyet évek óta hiába kérünk a
kulturális kormányzattól. A múzeum gyűjtem énytári anyagának teljesebbé tételével
kiváló alanya és résztvevője lehetne a mú
zeumi felzárkóztatást segítő (Alfa-, Köz
kincs-) programoknak.
A múzeum gyűjteményei ma még zömmel
raktárban vannak (Budapest, I. Corvin tér
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felelevenítése a néptánc, népzene, népme
se, népi kézműves mesterségek bemutatá
sa és tanítása révén válik valóra. Ebben a
széles ívet felölelő tevékenységben jelen
tős szerepet kaphat a múzeum tárgyi anya
ga, amely gyűjtőköre révén szervesen kap
csolódik a hagyományokhoz. Része van az
oktatásban, képzésben, kutatásban. Nem
elhanyagolható az idegenforgalomban, a
turizmusban betöltendő szerepe sem. Se
gítheti az ízlésformálást, az egyedi értékek
közvetítését, a múlt megismerését is. Eh
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Fotók - Photos: Csákányi Zoltán
8.), kivéve azt a 12 vidéki letéti gyűjteményt:
Kiskunhalas, Csipkeház (csipke); Zalakaros,
Művelődési Központ (faragás, szőttes); Haj
dúszoboszló, Tájház (hímzés, szőttes, fara
gás, kerámia); Karcag, Kántor Sándor Fa
zekasház (kerámia); Karcag, Györffy István
Nagykun Múzeum (textil, kerámia, fa); Me
zőkövesd, Kis Jankó Bori Emlékház (vegyes
néprajzi anyag); Recsk, Tájház (kerámia);
Balatonlelle, Kapoli Antal Emlékmúzeum
(faragás); Zamárdi, Általános Iskola Hely
történeti Kiállítása (faragás); Szántódpuszta. Tájmúzeum (kerámia, textil, bútor ); Buzsák, Tájház (kerámia, bútor, textil); Decs,
Faluház (szőttes, hímzés, kerámia, tojás),
ahol tárgyaink megtalálhatók s a helyi kiál
lítások részét képezik.
2004-től a múzeum a Hagyományok Háza
keretében működik, melynek vezetése jó ér
zékkel ismerte fel azt a lehetőséget, amely
ebben a gyűjteményben rejlik, s amely jól
illeszkedik egy több funkciójú feladatokat
ellátó közművelődési intézmény profiljába.
A népi, paraszti hagyományok megőrzése,

den korosztálynak örömet szerez, kikap
csolódást jelent az alkotás, a szabadidő
tartalm as kitöltése. A vásárokon megjele
nő kézműves termékek keresése, vásárlása
is ebből az igényből táplálkozik, olyan tá r
gyakat használni, ami nem tucatáru, nem
silány, nem műanyag.
Elvárás a látogató, de a fenntartó részé
ről is az úgynevezett „látogatóbarát” mú
zeum megvalósítása, a különböző közmű
velődési formák és módszerek adaptálása
múzeumi keretek között. Viszont szokatlan
a múzeum integrálása egy országos ható
körű közművelődési intézménybe, holott
o tt ezek a közművelődési formák és mód
szerek régebb óta honosak. Kisebb közös
ségekben jó példákat találhatunk a mű
velődési ház által létrehozott tájházra,
helytörténeti gyűjteményre. A fenntartó
akaratával és támogatásával egy nagylép
tékű, széles hatókörű, modell értékű intéz
ménnyel büszkélkedhetnénk.
Bízva a mielőbbi „ébredésben” és a kitű
zött célok elérésében, ajánljuk figyelmükbe
a gyűjteménygyarapítási anyagból rende
zett kiállításunkat, ahová szeretettel vár
juk a kutatókat, oktatókat, kézműveseket,
hogy megismerjék a mai alkotók munká
ját, diákokat, hogy tanuljanak s minden
kit, aki kíváncsi a szép népi iparművésze
ti tárgyakra. Fontosnak tartjuk a múzeumi
anyag társadalm i hasznosítását, a minden
napok szebbé tételét.
„Napjaink népi iparművészete" című,
2006. november 17-én nyitott kiállításunk
a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparmű
vészeti Múzeum időszaki kiállítótermében
látható (Budapest, I. Szilágyi Dezső tér 6.).
Lásd még - See also: Képmelléklet IV.

hez természetesen - az időszaki kiállítások
mellett - szükséges egy állandó kiállítás
létrehozása Budapesten, amely történeti
ségében képes láttatni az e ltelt évtizedek
ben lezajlott folyamatokat.
Zárójelben említem: Ma m ár mindenhol
kézműves foglalkozásokat, tanfolyamo
kat tartanak, vásárokat rendeznek, legyen
az múzeum, művelődési ház vagy közte
rület. Ebben a nagy össznépi mozgalom
ban persze arány- és hangsúlyeltolódások
is vannak. Néhol igen nehéz m egtalálni az
ideológiát, arra „hogy került a macska az
asztalra”, de hát ott van, és ennek bizonyá
ra megvan az oka. Látogatókat kell vonza
ni, becsalogatni a múzeumba, a művelődési
házba. A mai múzeumlátogató már nem
csak szemlélődni akar, hanem cselekedni,
kipróbálni, alkotni. Legyen az aktív dolgo
zó, aki pénzkereső munkájának monoto
nitását, tevékenységének részekre szab
daltságát kívánja oldani a szabad idejében
végzett kézműves alkotói tevékenységével,
de a legfiatalabbtól a legidősebbekig min

„Sleeping Beauty is Waking up...”
A Chamber Exhibition at the Hungarian
Museum of Applied Folk Arts in Budapest
The Museum of Applied Folk A rts has been a
relatively unknown institution so far, although
its focus is rather im portant as the traditions
alive in the 18th, 19th centuries have almost
completely disappeared and few people are in
volved in the survival of the m aterial and ar
tistic culture of Hungarian peasantry. Since the
1950s there have been more active, prolific pe
riods, but the museum which deals w ith the col
lection, preservation and presentation of a rt
is ts ’ work has some rather difficu lt periods.
These days lots of high-quality pieces are creat
ed by conscious artists, whose work are based
on tradition but can reach modern audiences at
the same time, form and function are in harmo
ny, reflecting the a rtis t’s personality, too. Now
adays courses, schools, fairs, associations and
workshops are there to help artists, but the mu
seum has a key role in preserving these tradi
tions. The money that they have won from the
M in istry's Cultural Fund is a great help to re
new th e ir collection and establish a prospec
tive permanent exhibition. The House of Tradi
tions where the museum is housed can a ttract a
number of tourists, as well, so the „awakening”
of the museum is not just a dream any more.

44

Nemzetközi kapcsolatok
ICOM tanulmányi kirándulás Lengyelországban
Szoleczky Emese K reutzer Andrea
Minden évben a tagság körében felmerül
a kérdés: hová megyünk kirándulni? Szá
mos ötlet vetődik fel, a reálistól a megvalósíthatatlanig. „Akciórádiuszunkat” azon
ban erőteljesen behatárolja a ICOM Magyar
Nemzeti Bizottsága rendelkezésre álló s e
célra felhasználható keretösszege, továb
bá az, hogy a tanulmányi úthoz most már
tradicionálisan a tagtársak saját maguk is
önrésszel hozzájárulnak. Mindenesetre az
elmúlt években áttértünk a háromnapos
tanulmányi kirándulásokra: 2004 őszén
Lengyelország, Krakkó és környéke volt az
úticél; 2005-ben az ICOM Croatia vendége
iként Zágrábban, Varasdon, Lepoglavában
és Csáktornyán jártunk, visszaúton bekö
szönve a Szlovéniában fekvő lendvai múze
umba. Ilyen előzmények után a Bizottság a
2006. október 12-14. közötti lengyelorszá
gi tanulmányi kirándulás mellett döntött.
Az úticél ebben az esetben a magyar vo
natkozású műemlékekben bővelkedő KisLengyelország volt, ahol igyekeztünk m i
nél több, muzeológus-szemmel izgalmas,
változatos helyszínen megfordulni. KisLengyelország (lengyelül: Matopolska, lati
nul: Polonia Minor) az ország déli részének
egyik történelm i régiója. A rendkívül válto
zatos táj éppoly gazdag építészeti és kultu
rális emlékekben, m int természeti szépsé
gekben: fennsíkok és hegységek tagolják a
Tátrával az élen. Itt találjuk a legnagyobb,
nemzeti parkok alkotta együttest is.
Kis-Lengyelországban több m int 80 kisebb-nagyobb múzeum, bemutatóhely kí
nál látnivalókat, tucatnyi város műemléki
épületegyüttese, egy sor páratlan szépsé
gű, felújított vagy épp romjaiban álló vár.
Amerre csak járunk, számos régi udvar
házat, templomot, kolostort, zarándokhe
lyet találunk. A Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal Budapesti Kirendeltsége
- segítségüket ezúton is köszönjük! - kész
séggel látott el minket a legváltozatosabb
szóróanyagokkal (magyar, angol és német
nyelven), sőt térképpel is, amelyből ki-ki
kedve szerint tájékozódhatott a vidék és a
városok nevezetességeiről.
Az út során az ICOM nyújtotta előnyö
ket a helyi múzeumokban, kiállítóhelye
ken kamatoztattuk. Programunk kialakítá
sában, nagy szerepet játszott tagtársunk,
Nagy Éva, az UNESCO Nemzeti Bizottsá
gának tagja, aki az UNESCO-védelem alatt

A roma-kiállítás szabadtéri része: a színpompás kocsik
The open-air part of the Romani-exhibition: colourful carts
álló műemlékek megtekintéséhez a lengyel
partnerszervezettel felvette a kapcsolatot,
s így már előzetesen beharangozva, név,
telefonszám birtokában könnyebben bol
dogultunk az út előkészítése során. Mindenekfelett azonban Dávid Csaba útitársun
kat ille ti köszönet, aki elegáns, könnyed
lengyel nyelvtudásával a szó á tvitt és konk
rét értelmében is minden kaput megnyitott
előttünk, valamint utazásunk során végig
lenyűgözött minket szakszerű, pontos és
fáradhatatlan szinkrontolmácsolásával a
legkülönbözőbb helyszíneken és témakö
rökben - a reneszánsz falfestményektől
az etnográfiai vonatkozásokon át egészen
a sóbányászattal összefüggő szakszókész
letig.
Napsütéses őszi időben, jó hangulatban
kezdődött és telt a kirándulás, amelyre 12én kora reggel indultunk. Autóbuszunkkal
a Rima völgyében Poprádnak haladva a ha
tá rt Jablonicánál léptük át. Első állomá
sunk a Nowy Targhoz közel eső Debno Podhalanskie kicsiny fatemploma volt, amely
már festői környezetével, külsejével meg
fogja a látogatót. A hársfából és vörösfe
nyőből, szögek használata nélkül 1335-ben
épült gótikus templom a XV. század má
sodik felétől változatlan formában, m éltó
ságteljesen uralja az egész települést. A
belül minden szegletében festéssel díszí

tett kis épületben rögtön szembesülhet
tünk a műemlékvédelem preventív voltával
is. A gondosan óvott - esős időben példá
ul nem látogatható -, fakerítéssel övezett
építményben felújítási munkák kezdőd
tek ugyan, ám kizárólag a m i kedvünkért
a plébános úr kinyitotta. Tőle tudhattuk
meg, hogy víztározót terveztek a környék
re, s a fa lut az elárasztástól e Szent Mi
hály Arkangyal titulusú templom mentet
te meg. Az egyedülálló értéket képviselő
templom az UNESCO Világörökség listá
ján 2003 januárja óta a legmagasabb „0”
típusú besorolással szerepel. A bejárat
tal szemben modern szabadtéri oltár áll.
A látvány egyszerre bűvölte hallgataggá a
társaságot: festett a mennyezet, a karzat,
apró sárkányok, lovagok tűnnek fel a növé
nyi ornamentika közepette, faragott és fes
te tt a szószék, és itt található a legrégebbi
- 1280 körül keletkezett - , lengyelországi
Szent Ágnest és Szent Katalint ábrázoló
táblakép is, amelyet a templom rendbeho
zatala idején véletlenül találtak meg.
Kora délután érkeztünk meg Stary Saczba, magyarul Ószandecbe, ahol első ízben
léptünk tudatosan a lengyelek körében köztiszteletnek örvendő egyházi személyiség,
Árpádházi Szent Kinga nyomába. Ettől
kezdve lépten-nyomon emlékébe és tiszte
letébe ütköztünk. Férje adományozta neki
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a Krakkótól délre eső Szandec tartom ányt,
ahol Kinga klarissza-kolostort alapított,
s negyven éven át tartó házassága után
apácaként, majd zárdafőnökként vissza
vonultan itt élte le élete hátralevő részét.
Itt hunyt el, itt is van eltemetve. Az ő sírját
megyünk megnézni. Még a buszon idézzük
fel élettörténetét. Kinga (Kunigunda, 12241292) IV. Béla magyar király és Laszkarisz
Mária bizánci császári hercegnő elsőszülött
gyermekeként látta meg a napvilágot. Test
vére volt Szent Margitnak, apai nagynénje a
Türingiába szakadt Szent Erzsébet. Kinga
V. „Szemérmes” Boleszláv (Boleslaw Wstydliwy, 1226-1279) krakkói és szandomiri herceggel, későbbi királlyal való házas
sága révén került lengyel földre. Kettejük
pártfogása segítette elő Szaniszló, Krakkó
hajdani vértanú-püspöke szentté avatását.
A muhi csata évében a talárok Lengyelor
szágot is végigdúlták. A királyi pár előbb
a szepességi Podolinba menekült, majd a
Dunajec bal partján épült Czorsztyn szikla
várában húzta meg magát. A királyné a ta
tárok elvonulása után látogatott haza Ma
gyarországra, s az apjától kapott bányászok
segítségével 1251-ben megnyittatta a híres
bochniai sóbányákat. Mint klarissza apáca
főnöknő élte alkonyán egy tatár betörés elől
ismét Czorsztyn sziklavárába menekült, nővértársaivai együtt. 1690-ben (Kapisztrán
János szentté avatásának évében) VIII. Sán
dor pápa emelte Kingát a boldogok sorába,
XI. Kelemen pedig a lengyelekés litvánok vé
dőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa
1999. június 16-án iktatta a szentek közé. A
pápai szertartás akkor ácsolt elemei ma is
láthatók a templom és a kolostor fallal kerí
te tt udvarán.
A főtéren s környékén, a belvárosban,
amelyben jelen pillanatban nagyarányú fel
újítás folyik, sok megtekintetésre érdemes
épület található. Legjelentősebb műemléke
a magas fallal kerített klarissza kolostor és
templom. Az erődítményt idéző külső fa
lon kora-újkori festésmaradványok látha
tók. Odafelé haladtunkban nem kevés meg
lepetéssel szemléltük Európa legnagyobb
székelykapuját, amelyet gelencei fafara
gó mesterek készítettek. A gótikus eleme
ket megőrző barokk templom szentélyében
megmaradt Kinga szarkofágja, amelyben a
szent földi maradványai boldoggá avatásáig
nyugodtak, az oltárba építve próbáljuk lát
ni ereklyéit (násfa, gyűrű, ereklyetartó, egy
tő r nyele és egy achát kanál). Elhelyezzük
oltárán szerény koszorúnkat, elgyönyörkö
dünk a pompázatos barokk Jessze-fában.
Rövid szabadidős program keretében kör
benézzük a főtér környékét, többen bekuk
kantanak a kolostor udvarában található
Kinga Háza Múzeumba, ahol népies szak
rális emlékek, Kinga kultuszához kapcsoló
dó emléktárgyak tekinthetők meg.
Aztán útrakeltünk, hogy tarnowi szállás
helyünket elérjük. A másnapi programunk
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összeállítása érdekében még aznap este
helybe jött vendéglátónk, Andrej Skunar
úr, a megyei múzeum igazgatóhelyettese,
egyben a Tarnowi Magyarbarátok Társasá
gának egyik vezetőségi tagja. Ő is magyar
nyelvű (!) ajándék kiadványokkal érkezett,
amelyek közt ott lapult a Társaság bemu
tatkozó prospektusa is. Megtudhatjuk be
lőle, hogy 1956-ban. a budapesti forrada
lom idején s annak megsegítésére jö tt létre
Tarnowban a Magyarokat Segítő Társadal
mi Bizottság, a mai szervezet elődje. Ma a
lengyel-magyar kapcsolatok elmélyítésével
foglalkoznak. A másnapi program megbe
szélése során közösen emlegettük a város
díszpolgárát: Kovács István költő, m űfor
dító, irodalomtörténész diplomatát, aki
nek közbenjárása révén fogadtatásunk még
barátibb, közvetlenebb lett. Másnap 9-kor
már Tarnow főterén a Területi Múzeum
Debno, a vár konyhája
Debno, the kitchen of the castle

(Muzeum Okregowe) főépületében kezdő
dött el szakmai programunk. Tarnowi kol
légánk nemcsak a főtér és kőrútunk műem
lék házai alapos és szívélyes bemutatásával
igyekezett kedvünkben járni, hanem a főtér
közepén magasodó gótikus-reneszánsz Vá
rosházában látható fantasztikus anyag ala
pos bemutatásával is. Maga az egyébként
felújítás alatt lévő épület is lenyűgöző, de
az egykori Tanácsterem falfestései és az
ott elhelyezett portrégyűjtemény önmagá
ban is letaglózza a látogatót. A hadtörténe
ti emlékek között hosszan időztünk, hiszen
a számos momentumában közös magyarlengyel m últ egyik pregnáns eleme a török
ellenes háborúk időszaka. Ezután vendég
látónk a szintén ott elhelyezett Bem-emlékkiállítás bevallottan replikákra, repro
dukciókra épülő kis helyiségébe kalauzolt
bennünket. Egy rövid városnézést követő-
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en pedig a múzeum néprajzi részét magába
foglaló épületegyüttest vettük célba, útköz
ben megszemlélve a Bem egykori szülőhá
za helyén álló emléktáblát is.
Az Etnográfiai Múzeumban (amely a Te
rületi Múzeum része), egy egykori vendégfogadó épületében 1990-ben hozták létre
Európa egyetlen állandó cigánytörténe
ti kiállítását. Az alapját képező romológiai kollekció, amely tervszerűen gyűjti a
romák történetével és kultúrájával kapcso
latos dokumentumokat és tárgyakat, 1979ben jött létre. A múzeum archívumában
van fonográfgyűjtemény, film - és fénykép
gyűjtemények, kéziratok, dokumentumok.
Elsődlegesen gyűjtéssel, nem pedig kuta
tással foglalkoznak. Szisztematikus kuta
tást képzett szakembergárda hiányában
nem tudnak végezni. Ezért a cél a kiállítá
si anyagok összegyűjtése, melyet a néprajz-,
történelem- és újságírószakos diákok to 
vábbi kutatásaikhoz használni tudnak. Ez
az egyetlen ilyen gyűjtőkörű múzeum Len
gyelországban. A meglepően jól installált
háromtermes kiállításban képet kaphat
tunk a lengyel cigányság kultúrájáról, an
nak tradícióiról, történetéről és jelenéről.
Színvonalas térképek segítségével követ
hető többek között a cigányok Indiából va
ló vándorlásának útvonala, Európán belü
li megoszlásuk, az egyes országokon belüli
számarányuk. A kiállítás bemutatja a kü
lönféle hagyományos mesterségeket és jö 
vedelmi forrásokat, beleértve a jósoló-kártyavető cigányasszony jellegzetes alakját
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is. A második világháborús faji üldözteté
sek és pusztítások képein át közeledünk a
jelenkorhoz. A kommunista időszakot azon
jogszabályok másolatai érzékeltetik, ame
lyekkel 1964-ben a cigányok vándorlását
megtiltották. A romák történetének utolsó
időszakát - a nemzetközi roma szerveze
tek megalakulása, a nemzeti jelképek: him
nusz, zászló létrehozása - a roma kongres
szusokról készült fényképek ábrázolják.
Általános tetszést váltott ki a közép-keleteurópai cigánykirályokat és környezetüket
ábrázoló fényképek sora. Az épület udva
rán ért minket az igazi meglepetés: erede
tiben láthattuk azokat a kocsikat, amelyek
ben a hajdani vándorló cigányok utazásaik
során laktak és éltek. Mint megtudtuk, e
mini-skanzenben gyakran szerveznek sza
badtéri programokat, találkozókat és kon
ferenciákat is.
Sétánk utolsó állomásaként a kolléga be
kísért minket a XIV. században épült impo
záns Székesegyházba, ahol a kórus alatt
gótikus kanonoki stallumot láthatunk. A
jellegzetes kora-újkori lengyel-litván sír
emléképítészet ragyogó darabjait láthattuk
itt, a tipikus félig fekvő-könyöklő szobrok
kal és pompás csatajelenetekkel. Szen
télyében a Jan Tarnowski hetman és fia.
Krzystof 18,8 m magas és 6,6 m széles re
neszánsz, valam int vele szemben Janusz
Ostrogski herceg és felesége, Serédy Zsu
zsanna barokk-manierista síremlékei e
tárgytípus jellemző és messze földön híres
lengyel példái, amelyek szinte k itö ltik a tel

jes teret. De a székesegyházban van Barba
ra Tarnowska Bartolomeo Berecci által ké
szített híres síremléke is. A bazilika m ellett
áll II. János Pál nagyméretű szobra, amely
nél ottjártunkkor is imádkozott egy osztály.
Az elmélyült, őszinte lengyel katolicizmus
jeleivel egyébként egész utunk során szem
besülhettünk. Lengyel vidékeken jellegze
tes az útszéli keresztek, pléhkrisztusok,
M áriák és kőszobrok színes (legtöbbször
a Vatikán színeinek megfelelő fehér-sárga)
szalagokkal való felékítése.
A csekély szabadidő hamar elfogy, buszra
szállva közelítjük meg Bem tábornok mau
zóleumát. A messziről könnyen észrevehe
tő impozáns emlékművet a Strzelecki Park
mesterséges tavának középére helyezték.
A magyar, lengyel, török felirattal ellátott
szarkofág a magasban, oszlopokra emelve
áll. A parton szerény, többnyelvű tábla tá
jékoztat arról, kinek az emlékét őrzik itt. (A
többi emlékhelyen is lengyel-magyar-angol
információs táblákat találunk.) Erre tettük
fel koszorúnkat, majd elindulunk a Tarnowtól alig 12 km-re levő Debno dombtetőre
épült várba, amely lovagi-nemesi lakóhely
ként szolgált 1939-ig. 1978-tól múzeum.
Várnak minket (péntek délután az egyéb
ként már zárva lévő várban!), egymás után
járjuk be a vár helyiségeit: a kályhacsem
pék sokaságát felmutató régészeti kiál
lítást, a várbörtönt a kínzóeszközökkel, a
konyhát, az éléskamrát a patikával, a kőtá
rat s végül a bútorokkal berendezett egyko
ri lakórészt. Tipikus „látogatóorientált” ki
állítóhely: rengeteg másolattal, különböző
korokból származó anyaggal, de jópofa ef
fektekkel. a várban kísértő fehér asszonyig
bezárólag - nem az a lényeg, hogy hiteles,
hanem, hogy hangulatos és látványos le
gyen. Szeptemberenként, mint megtudjuk,
lovagi torna is zajlik a várban, „Tarlowna
Arany Varkocsáért”. Ugyanakkor nagyon
szép építészeti elemek maradtak fenn a
várban, amiket bárki boldogan elfogadna.
Ez az a hely, ahová Báthory István kísére
tében érkezett és vendégeskedett Balassi
Bálint. Költőnk a várúr, Wesselényi Ferenc
feleségének, Sárkándi Annának csapta itt
a szelet, ennek köszönhető a „Célia”-ciklus
verseinek születése. Balassi emlékét egy
terem nyi tablókiállítás idézi, köztük függ
néhány idelátogató virága is. A költő debnói tartózkodására a várudvar bejáratának
belső falán elhelyezett emléktábla is utal a Tarnowi Magyarbarátok állították 2004ben, a Balassi-évforduló alkalmából. Mi ide
helyezzük el koszorúnkat.
Lengyelország legrégebbi sóbányája a
következő úti cél. Bochniában 1248 óta fo
lyik bányászat. Az UNESCO-világörökség
Wieliczka m ellett turisztikai szempontból
eltörpül a jelentősége, de amíg az utóbbi
m ár zavaróan „nagyüzem”-jelleggel műkö
dik, rátelepülve a szokásos idegenforgal
m i bódésorral, Bochnia egészen más: itt

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
az árusítóhely minimális készletű. A han
gulatos városka kellős közepén, a főtérről
nyíló kis utcában lelhető fel a fogadórész
és az akna lejárata. Rendkívül lelkes veze
tő t kapunk Marek Rzepka hajdani bányász
személyében, akinek bőven áradó szava
it Dávid Csaba tolmácsolja számunkra. A
Sutoris-aknán át a föld alá jutva sósziklá
ba vésett kápolnákat, művelési eszközöket,
felszerelési tárgyakat láthatunk, utazunk
bányaliften és kisvasúton, ülünk meghatottan a központi kápolnában Szent Kin
ga szobra alatt, a többi sóból faragott alak
előtt (köztük Árpád-házi Szent Erzsébet is),
meghallgatva az ismert legendát: amikor a
tatárjárás után Kinga hazalátogatott, édes
apja kíséretében eljutott a neki adományo
zott máramarosi sóbányákba is. A kíván
csiság levitte őket az egyik aknaszlatinai
tárnába, amelyet később róla neveztek el
Kunigunda-tárnának. Itt a királyné lehúz
ta ujjáról a jegygyűrűjét, és a bánya bir
tokbavételének jeléül a mély aknába dob
ta. Amikor két évvel később megnyitották
a wieliczkai sóbányát, az első kiterm elt só
tömbben m egtalálták a királyné gyűrűjét.
Az idő gyorsan múlik a föld alatt, kilomé
tereket gyalogolunk a vágatokban, mégis
folytatnánk, de az ide tervezett idő bőven
lejárt. A bányalovak egykori istállójában
pihenünk meg utoljára, megismerkedve a
keserves munkás életük után jó esetben
rájuk váró nyugdíjas éveikkel: kvietált bá
nyalovat nem lehetett vágóhídra küldeni és
külön telepen gondoskodtak róluk. Bochniát mindenkinek csak jó szívvel ajánlhatjuk,
a kezdeti népszámlálási és pénzbeszedési
kavarodás után végtelenül nyájas fogadta
tásban volt részünk, nem egymás nyakán
loholnak a csoportok. Különböző variációjú utakat lehet megbeszélni, akadálymen
tesített közlekedési lehetőség is van. a tu
ristaútvonalak m ellett geológiai speciális
bejárást is lehet szervezni és nem szabad
elfelejtkezni a bánya jótékony sós levegőjé
re és vizére telepített szanatóriumról sem,
továbbá arról, hogy egyben működő, „való
d i” sóbánya is ez a hely.
Besötétedett már, mire aznapi utolsó
úticélunk, Lipnicza Murowana felé elindul
tunk. A ma félreesőnek tűnő csendes te
lepülés hajdan a magyarok felé vezető ke
reskedelmi út mentén létesült, s m int neve
megőrizte, fal vette körül. Főteréről szin
te csak ötletszerűen mentünk el a kivilágí
to tt plébániatemplomhoz, ahol este 7 körül
békésen sétálgatva várt minket a plébá
nos - elvégre bejelentkeztünk... Átballag
tunk vele a gyertyafényes temető közepén
álló XV. századi Szent Lénárd-fatemplom-
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hoz, amelynek csak kontúrjai sejlettek fel
az esti fényekben. Belsejét XVI-XVII. szá
zadi fal- és mennyezetfestés díszíti - és
itt szabad, legalábbis nekünk, fényképez
ni, bár a gazdag kiadványkínálat itt is ren
delkezésre áll, élünk is vele. A szentélyben
jobbra Utolsó vacsora-ábrázolás, a másik
oldalon az ítélő Krisztus és lélekmérlegelés, -osztályozás, a karzat szintén festett,
megcsodáljuk a kis harmóniumot, a plébá
nos úr büszkeségét, az északi falon barok
kos kartusú festménysor három sávban, az
o ltár mögött festett függönyt ta rtó angya
lok, a szentélyívet átkötő gerendán Krisz
tus- és apostolszobrok. Más, m int a debno
fatemplom belseje, de értékét tekintve ha
sonló: 2003-ban került fel ez is az UNESCO
Világörökség-listájára, méltán.
Szombaton indulásunkkor kissé tejszerű
köd üli meg Tarnowot. Sofőrjeink azonban
jó időt jósolnak, megindulunk a Dunajec,
pontosabban Srowowce Katy tutajkikötő
je felé, ahol speciális program és ragyo
gó napsütés vár minket. A Pieniny Nem
zeti Park 1934-ben történt megalapítása
óta szerepel a tutajozás a térség idegenforgalmi kínálatában. Az áprilistól októ
berig tartó időszakban naponta többször
indulnak tutajok, a rövidebb, 18 kilom éte
res szakaszon: Szczawnicába. Két-két m ar
kos, egyen-népviseletbe öltözött gurál tutajos csáklyarudakkal kormányozta elénk
a turisták számára összeállított járm űve
ket, az 5 -5 keskeny ladikból kötéllel össze
fogott, elől fenyőággal díszített pontono
kat, amelyek mindegyikébe 12 utas fér be.
A fenyőág-hullámtörők megakadályozzák,
hogy a tutajba bejusson a haladás közben
időnként felcsapódó víz. Eleinte kicsit ta r
to ttu nk az imbolygó vízialkalmatosságtól,
aztán győzött a kíváncsiság. Fel-felállva,
az egyensúlyra vigyázva gyönyörködtünk
a tájban. Az útvonal 1918-ig Európa tö rté 
netének leghosszabb ideig fennálló és leg
nyugodtabb határvonala volt. (A történelm i
lengyel-magyar határt a lengyel idegenfor
galmi kiadványok em lítik következetesen.)
Ma a Dunajec egyik partja változatlanul
Lengyelországhoz tartozik, a másik parton
pedig Szlovákia helyezkedik el, a tú lp a rtró l
is indítanak tutajokat. A Dunajec legszebb
hét kilométeres szakasza a kanyargós á ttö 
rési szakasz, ahol a völgy összeszűkül, füg
gőlegesen kiemelkedő, ötszáz méter ma
gasba nyúló sziklafalak között haladunk. A
folyó több mint hatszor változtat irányt, hol
keskenyedik, hol pedig kiszélesedik a me
der. Ahol a szoros 12 méteresre leszűkül,
a legenda szerint ott ugrott egyik p a rtró l
a másikra a híres tá trai betyár, Jánosík a

pandúrok elől menekülve. Vadul fényképez
tünk, nem akartunk egyetlen szép helyet
sem kihagyni.
Délután négy óra m últ, mire elérkez
tünk Niedzica (Nedec, Dunajec vára) góti
kus és reneszánsz elemeket mutató várá
hoz, a középkori magyar-lengyel határon
épült m agyar erősséghez. Vele szemben a
felduzzasztott Dunajec túlsó partján pedig
a lengyel határvár: Czorsztyn romjai látha
tók. (Ide menekült annak idején Kinga a ta
tárok elől.) A szabálytalan alaprajzú várat
a tatárjárás után a Berzeviczy-család épít
tette. A gótikus felső vár őrtoronyból és la
kótornyokból áll, itt található a vár kútja,
és az egykori fegyverraktárak épületei. A
középső és az alsó várat a XV. században
emelték, lakóépületekkel, kerek bástyák
kal, hangulatos udvarokkal, reneszánsz dí
szítésekkel, sgrafittóval, pártázattal. 1920
óta ta rto z ik Lengyelországhoz: a triano
ni békével került oda Árva és Szepes vár
megyék 589 négyzetkilométeres részé
vel egyetemben. Nedec vára ekkor lett az
egyetlen magyar vár Lengyelországban, de
csupán 1945 óta állami tulajdon. A benne
levő múzeumot nem tudtuk megnézni, hi
szen zárás után értünk oda, de a személy
zet szívességéből az udvaron még szerte
nézhettünk.
Utolsó fényképezés még elindulás előtt:
a Dunajec, Nedec és Czorsztyn vára. Utá
na kénytelenek vagyunk egyenesen haza
felé venni az irányt, hiszen igen hosszú út
áll előttünk, de ismét megfogadjuk, hogy
visszajövünk még Lengyelországba, hiszen
telis-tele van szebbnél-szebb látnivalók
kal, műemlékekkel, néprajzi és természe
ti csodákkal. Vendéglátóink pedig mindig
szívélyesek, kollégáink segítőkészek, a cél
pontok információs anyaggal általában jól
ellátottak, na és persze a lengyel kony
ha sem utolsó... Szóval Európának egy jó
szeglete ez, a tradicionális lengyel-magyar
barátság felemlegetése nélkül is.

ICOM Excursion to Poland
The members of the ICOM Hungarian Nation
al Committee every year organise a trip to one
of the neighbouring countries or regions. In
2004 they visite d Krakow and its vicinity, the
next year they travelled to Croatia. In 2006 they
chose Poland again, and in doing so they were
driven by the urge to discover monuments of
Hungarian connection. During th e ir held trip
the members of the com m ittee visited, among
other settlements, Debno Podhalanskie, Stary
Sacz, Tarnow, the salt mines o f Bochnia, Lip
nicza Murowana and the castle of Niedzica. The
authors of the article give a detailed account of
the tim e spent in the excursion.

48

K iállítások
Vadlesen
Beszélgetés Bárki Gergely művészettörténésszel
Herczeg Renáta
„Párizs, te óriás Daloló
Dalolj mámort nekem."
Ady Endre
Akár centenáriumi ünnepi kiállításnak is te
kinthetjük a Magyar Nemzeti Galériában 2006.
március 22. - augusztus 20. között megren
dezett Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig
1904-1914 című kiállítást. Párizsban 1905-ben
alakult ki a modem művészeti mozgalmak kö
zül elsőként az a mozgalom, melynek képvise
lőit a kritika fauve-oknak, vadaknak nevezett.
A színek expresszivitását különösen kedvelő,
vad színellentéteket használó, a nyers színek
őserejét hangsúlyozó fauvizmus alapító tagja
ihoz egy évvel később, éppen száz esztendeje,
1906-ban már szoros szálak kötötték az ott ta
nuló magyar festőnövendékeket, akik a nagyok
kal’ - Henri Matisse André Derain, Maurice de
Vlaminck - párhuzamosan alkották meg azon
műveiket, melyek közül többet a megbotrán
koztató új eszmék legtökéletesebb reprezentá
lóinak véltek a korabeli kritikusok. Eltelt néhány
emberöltő, és ezen művekről nem tudtunk meg
sokkal többet, mint ami akkor megjelent. Pedig
méltatlanul feledkeztünk meg Czóbel Béla, Berény Róbert, Bornemissza Géza, Perirott-Gsaba Vilmos, Tihanyi Lajos, Márffy Ödön, vagy Zif
fer Sándor képeiről, melyek által nemzetközi
(ei)ismertségre tettek szert a magy ar művészek
a XX. század hajnalán.
Ezt a hiányt pótolja, a felidézés és rácsodálkozás élményét szolgálja ez a fauvizmus ma
gyarországi hatásait feltáró, hatalmas anya
got felölelő (200 festmény, 110 rajz!) kiállítás,
melynek előkészítő munkájáról, gondolatai
ról, tematikájáról, tapasztalatiról és a jövőbe
ni tervekről beszélgetek Bárki Gergellyel, aki
a kezdetektől nagy lelkesedéssel, körültekin
téssel szervezte, gyűjtötte és rendezte a kiál
lítást.
- A kiállítás bőséges anyaga, a képek nagy
száma és a katalógus tanulmányaiban rög
zített háttéradatok, új kutatási eredmények
hosszú sora tükrözi az óriási előkészítő mun
ka eredményességét. A kiálh'tás a XX. század
eleji magyar művészetben megjelenő és meg
határozó irányzatok közül elsősorban a fauviz
mus hatásaira koncentrál, de felfedezhetjük a
posztimpresszionizmus, neoimpresszionizmus,
konkrétan az „őstriász”, Van Gogh, Gauguin és
Cézanne hatását is. Az elmúlt években ország
járó és külföldi kőrútokat tett kis csapatotok,
felkutatva a kiállítás képanyagát, a forrásokat,

hogy meghatározzátok a ’magyar Vadak’ körét
és művészetét. Mikor, hogyan találtatok rá a té
mára, és kik tartoznak ebbe a csapatba?
A kiállítás alapgondolata pontosan tíz év
re vezethető vissza, ahhoz a szintén száza
dik évforduló alkalmából rendezett. Nagybá
nya művészetét bemutató kiállításhoz, melyet
a Magyar Nemzeti Galériában láthattunk. Dr.
Passuth Krisztina (ELTE Művészettörténe
ti Intézet) a kiállítást megtekintve, pontosab
ban annak lebontása közben Zwickl András és
Szűcs György (Magyar Nemzeti Galéria) mű
vészettörténészekkel, a kiállítás rendezőivel
még akkor megfogalmazták egy olyan kiállítás
gondolatát, mely a Párizst járt nagybányai neósok meghatározó, a nagybányai művészetre
erősen ható, egy bizonyos irányzat köré szer
vezhető képeit együtt mutatná be. Azután az
ötlet sokáig feledésbe merült, majd 2001-ben
Passuth Krisztina és Jurecskó László (MissionArt Galéria, Miskolc), „Magyar fauve-ok, Matisse-tanítványok, neosók” munkacímmel újra
belefogtak egy új, az 1996-ban kitalált temati
ka alapján szerveződő projekt végrehajtásába.
Ez a vállalkozás is elhalt, de a következő évben
Passuth Krisztina ismét előállt a kiállítás ötle
tével és egy újabb csapat verbuválásához lá
tott. Az ELTE doktori képzésében részt vevő, a
korszak művészetével foglalkozó hallgatók kö
zül Rockenbauer Zoltánt és Pápai Emesét kér
te fel, s ugyanekkor engem is megkeresett, de
akkor még nem voltam doktorandusz, éppen
befejeztem Berény Róbert korai pályafutásá
ról írt szakdolgozatom. Az első megbeszélést
követően nyilvánvalóvá vált, hogy az előkészü
leti munkákba be kell vonnunk más fiatal ku
tatókat is, akik szintén ezzel a korszakkal fog
lalkoznak. így felkértük Molnos Péter és Rum
Attila művészettörténészeket, hogy csatlakoz
zanak hozzánk.
- Milyen koncepció alapján kezdtetek hozzá
a munkához?
Mivel valamennyien a kor művészetével és
művészi életpályák monografikus feldolgozá
sával foglalkozunk, ezért kutatásaink alapján
meghatároztuk azon festők körét, akik 19051910 körül párizsi akadémiákon, magánisko
lákban (Julian, Colarossi, Grande-Chaumiére,
Humbert akadémiák, Henri Matisse-iskolája,
stb.) tanultak és dolgoztak, s akiknek művé
szetére hatott Párizs modernizmusa, elsősor
ban a fauvizmus. A különböző források és már
az első körben begyűjtött reprodukciós anyag
alapján is kiderült, hogy' nagyon sok ismert és
kevésbé híres festő dolgozott és állított ki ek
kor Párizsban, így kezdetben komoly szakmai
viták alakultak ki arról, mely művészek kerül

jenek a kiállítandók közé. Mivel tudtuk, hogy
óriási anyaggal kell számolnunk, ezért töb
ben ragaszkodtunk a legjelentősebb művé
szek (többek között: Czóbel, Berény, Perlrott,
Márffy, Czigány, Kernstok, Tihanyi, Ziffer, stb.)
munkáit felvonultató, azokra koncentráló kép
anyagra.
A projekt fő irányvonalainak meghatározá
sa után elkezdődött a gyűjtőmunka és a ku
tatás. Ebben a körben már csak öten (Pápai
Emese nélkül) végigjártuk a hazai közgyűjte
ményeket. Óriási élmény volt, hiszen múzeumi
raktárak mélyéről olyan elfeledett remekmű
veket halásztunk elő, amelyek közül nagyon
sok, most már megtisztítva, eredeti fényében
a kiállításon látható volt. Minden egyes „por
tyánkról” örömteli eredményekkel tértünk ha
za, és a kis kutatócsapatnak hamarosan híre
kélt. Megesett nemegyszer, hogy amikor meg
érkeztünk egy újabb vidéki vagy budapesti
helyszínre, már azzal fogadtak minket, hogy
már várták, hogy ide is ellátogasson a „fauve kommandó". Mindeközben megszületett a
megállapodás a kiállítás helyszínéről és idő
pontjáról, és ekkor csatlakozott a projekthez
Szűcs György, aki a Nemzeti Galéria részéről
koordinálta az előkészületeket.
Nekiláttunk a galéria raktári anyagának tü
zetesebb átvizsgálásához is, ahonnan szintén
számos, kuriózumnak számító mű került elő
és egyes esetekben új attribúciók is születtek,
így szerepelt kiállításunkon Rippl-Rónai egyik
elfeledett aktos kompozíciója mellett számos
olyan, már eddig is ismert, kiállításokon is be
mutatott kép, amelyeknek a hátoldalát is meg
festették a művészek. A legtöbb esetben ezek
az eddig még be nem mutatott oldalak érde
kesebbek is, mint a "hivatalos” beleltározott
oldalak. A galéria restaurátorai most ezeket a
kétoldalas vásznakat úgy restaurálták és ke
retezték, hogy mindkét oldalt bemutathattuk.
Ezzel párhuzamosan számos magángy űj
tő anyagát is átnéztük, és néhány szerencsés
esetben, a művészek leszármazottainál is jár
hattunk, ahol szintén eddig teljesen ismeret
len alkotásokat s egyéb dokumentumokat ta
láltunk.
Viszont nem jöhetett volna létre a kiállítás
azon magánygyűjtemények anyaga nélkül,
ahova mi nem juthattunk el, mert nem ismer
tük a gyűjtőt, vagy nem tudtuk felvenni vele a
kapcsolatot. Utóbbiak felkutatásában igen so
kat segített Kieselbach Tamás galériatulajdo
nos, művészettörténész, akinek ugyancsak
hatalmas gyűjteményi anyaga van ebből az
időszakból. Virág Judit és a Mű-Terem Galé
ria gyűjtőköre révén szintén számos szép kép
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Tihanyi Lajos: Csónakázók, 1900. Magyar Nemzeti Galéria
Lajos Tihanyi: Rowers, 1900. Hungarian National Gallery

került a kiállítandó művek listájára és a MissionArt Galéria is segítette munkánkat.
Mindezzel párhuzamosan a kritikák, eddig
megjelent publikációk és egyéb források fel
dolgozásán is dolgoztunk. Stratégiánk alap
ján monografikusán is „elosztottuk” a mű
vészeket, és egyszerre két-három festőre
koncentrálva rengeteg apró életrajzi részlet
re, új információra bukkantunk. A sűrű mun
kaközi megbeszélések, az adategyeztetések
pedig új utakat, új lehetőségeket, eddig fel
táratlan kapcsolatokat hoztak felszínre. A
háttérkutatások során Tímár Árpádnak is
nagyon sokat köszönhettünk. Óriási mére
tűvé duzzadt forrásdokumentum-gyűjteményétmár a négykötetesre tervezett kiadvány
megjelenése előtt rendelkezésünkre bocsá
totta és ez az önzetlen hozzájárulás nagy
ban elősegítette kutatómunkánkat. Renge
teg érdekes adatra bukkantunk a Magyar
Nemzeti Galéria, a Magyar Tudományos
Akadémia Művészettörténeti Kutatóintéze
te és a levéltárak adattáraiban, valamint a
Szépművészeti Múzeum könyvtárában is,
ahol speciális engedélyt kaptunk a raktári

anyag kutatásához. Itt Nagyajtai Andor volt
segítségünkre.
A korabeli katalógusok, napilapok és egyéb
dokumentumok alapján nyilvánvalóvá vált,
hogy sokszorosan több, témánkhoz szorosan
kapcsolódó festmény született 1906 és 1912
között, mint amennyit ma ismerünk. Ezeknek
a ma lappangó képeknek egy részéről viszont
találtunk pontos leírást, vagy eredeti repro
dukciót, s az is újdonságnak számít, hogy a
magyar napilapok mellett a korabeli francia
sajtóban megjelenő kritikákat is kutatni kezd
tük, hiszen például Czóbel Béla, Perlrott-Csaba Vilmos, vagy Berény Róbert Párizs modern
szalonjaiban kiállított műveivel gyakran egé
szen részletesen foglalkoztak a párizsi lapok.
Alapforrásnak tekinthettük az amerikai író
nő, műgyűjtő és irodalomkritikus, Gertrude
Stein önéletrajzi munkáját is, akinek 1903-ban
megnyitott műteremlakása a párizsi szellemi
és művészeti élet egyik központja volt. A sza
lon állandó vendégei közé tartozott Matisse,
Derain és Picasso mellett Berény, Perlrott, Or
bán és Czóbel is, sok fiatal magyar művésszel
egyetemben. Gertrude Stein önéletrajzi írá

sában többször is említést tesz arról, hogy a
magyar festők rendszeresen elzarándokoltak
kis szalonjába és szintén ott olvashatjuk, hogy
felismerte Czóbel festői nagyságát, újító szel
lemét, s egyik ma sajnos lappangó, 1907-es
aktfestményét megemlítve Maüsse-szal veti
össze az akkor huszonéves magyart, akit va
dabbnak, hevesebbnek tart a francia mester
nél is.
Gelett Burgess, amerikai újságíró Matisse-szal készített interjúja során megkérdezte
a mestertől, hogy manapság, azaz 1908 ta
vaszán kiket tart a legmodernebb festőknek.
Matisse hét nevet sorolt fel, köztük Czóbelt
is, s ez a tény - azt hiszem - már önmagában
is igen figyelemre méltó. Többek között talán
ezért is tartja Czóbel Bélát a francia „Les Fauves” csoport tagjaként ma is számon az egye
temes művészettörténet-írás.
Czóbel ekkoriban festett műveinek nagyob
bik része elveszett és az általunk vizsgált mű
vészekkel kapcsolatban szinte kivétel nélkül
mindenkire igaz ez a megállapítás, talán egye
dül Berény a kivétel, akinek Párizsban kiállí
tott művei közül az utóbbi néhány évben mint
egy tucatnyi festmény és ennél is sokkal több
grafika került elő.
A lappangó művek felkutatása érdekében
egyébként több cikket is megjelentettünk, el
indítottam egy ún. Wanted sorozatot az egyik
szaklapban, illetve hirdetéseket is adtunk fel,
így jelentkeztek a gyűjtők, és a keresett művek
közül például előkerült egy igen fontos Tiha
nyi kép, de elveszettnek hitt művet Franciaor
szágban is találtunk, Czóbel egy eddig csak fe
kete-fehér reprodukcióról ismert festményére
La Rochelle modern múzeumának raktárában
leltünk.
- A megtalált új képek azonosítása, adatai
nak feldolgozása hogyan történt? Miként foly
tatódott a munka?
Minden képről fotódokumentáció készült
részletes állapotleírással. Több képnél java
soltunk restaurálást, megtisztítást is. Köz
ben tovább folytattuk a gyűjtést. Eljutottunk
Franciaországba, tárgyaltunk Dijon és Troy
es múzeumainak igazgatóival, akik a franciaországi művek kölcsönzésében segítettek és
elutaztunk Párizsba is, ahol felkerestük azo
kat a helyeket, éttermeket, kávézókat, piaco
kat, művészlakásokat, ahol megfordultak mű
vészeink. Érdekes, hogy sok helyszín őrzi még
a századforduló utáni hangulatát. Lefotóztuk,
dokumentáltuk a kis utcákat, hidakat, háza
kat, azokat a konkrét motívumokat, amelyeket
ezek a fiatal magyar festők megörökítettek.
Mikola és Czóbel közös lakhelyét, a Bon Coin
szállodát ugyan lebontották, de az egykori pi
actér, amelyet ablakukból mindketten megfes
tettek, ma is piactérként üzemel, s szinte alig
változott. Hogy a tér mai állapotát a festmé
nyek eredeti látószögéből rögzítsük, egymás
nyakába állva fotóztuk le a kis teret. Időköz
ben Kemény Gyula restaurátor, képzőművész
és műgyűjtő is társult csapatunkhoz, aki első
sorban a művek technikai oldalával kapcsolat-
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Mikola András: Párizsi utca, 1906 körül (magántulajdon)
András Mikola: Street in Paris, circa 1906 (private property)
ban segítette munkánkat, s mivel alapos mű
vészettörténeti ismeretekkel is rendelkezik,
megkértük, hogy a katalógus számára írjon
tanulmányt.
- Hol járunk ekkor időben?
Eltelt három intenzív, a gyűjtésre kon
centráló év, így elérkezett az idő arra, hogy
a beérkezett anyagokat és a forráskutatá
sok eredményét összegezzük. A Párizsban
tanuló magyar festők sosem alkottak önálló,
koherens csoportot, így leszűkítettük a kiállítandók körét azokra az ekkor már általunk
magyar Vadaknak titulált festőkre, akik mű
vészetében leginkább felfedezhető a modern
párizsi irányzatok, elsősorban a fauvizmus
hatása: Bálint Rezső, Berény Róbert, Bor
nemissza Géza, Boromisza Tibor, Gzigány
Dezső, Gzóbel Béla, Galimberti Sándor, Hu
szár Vilmos, Kernstok Károly, Kukovetz Na
na, Márffy Ödön, Mikola András, Nemes
Lampérth József, Orbán Dezső, Tihanyi La
jos, Perlrott-Csaba Vilmos, Pór Bertalan és
Ziffer Sándor; és olyan festők maradtak ki,
mint például Szőri József, Pechán József,
Kádár Béla, Lehel Mária, vagy Egry József.
A szűkítés további körét jelentette a művé
szek azon munkáinak kiválasztása, melyek

újdonságnak számítanak, és a legjobban
reprezentálják az új törekvéseket. Ezzel
egy időben megszületett a kiállítás jelenle
gi címe és szépen lassan körvonalazódott a
külföldi múzeumokból kölcsönzendő m űtár
gyanyag is. A kölcsönzések bonyolult és em
berpróbáló adminisztratív munkáiban nagy
segítséget jelentettek a Magyar Nemzeti Ga
léria munkatársai: Földi Eszter, Jávor Anna
és Róka Enikő.
- A kiállítás katalógusát lapozva olvashatjuk,
hogy a bevezetőt az egyik legismertebb Matisse-kutató, a New York University professzora, a
Wall Street Journal sztárkritikusa írta. Mikor
és hogyan kerültetek kapcsolatba Jack Flammel?
2005. elején léptem kapcsolatba Jack Flammel, akit első megkeresésemre látszólag még
nem igazán érdekelt a magyar modernizmus
kibontakozásának számunkra viszont igen iz
galmas korszaka. E-mailek sokaságával, GDdemókkal és angolul megjelent, a témára
vonatkozó írásainkkal „bombáztam”, s elküld
tem neki olyan összefoglaló műveket Is, mint
Kieselbach Modern Magyar Festészete. Elő
ször csupán arra próbáltuk rávenni, hogy ír
jon egy rövidke tanulmányt a katalógusunkba,

de a kitartó e-mailezés és a „demo-áradat” a
vártnál is nagyobb sikert hozott. Tavaly ny
áron felhívott, hogy mindezt élőben szeretné
látni, és augusztusban ide repült, majd három
napot együtt töltve, Passuth Krisztinával hár
masban áttekintettük az akkor még mindig
nagyon képlékeny formában álló törzsanya
got. Tanácsai sokat segítettek és a miénktől
természetesen sokban eltérő (nyugati) szem
lélete igen nagy hatást gyakorolt ránk. Mind
ez valójában a kiállítás koncepciójában is egy
újabb fordulatot eredményezett.
Fiam a magyar művészek munkáit tanul
mányozva, s néhány Berény, Czóbel, Bálint
Rezső, vagy Nemes Lampérth mű magas szín
vonalára rácsodálkozva a katalógus bevezető
szövegének megírását is elvállalta és hozzá
járult, hogy egy eddig csupán franciául meg
jelent nagyobb tanulmányát újra átdolgozva
magyarul és első ízben angolul is megjelentet
hessük a katalógusban. Úgy vélem, ez a kitün
tetett figyelem, ha száz évet késett is, mégis
újra meghozhatja a „világsikert” magyar fes
tőinknek.
- Milyen tematika alapján rendeztétek be a
kiállítás termeit?
Miután sok vita árán végül megállapodtunk
a témára talán legjobban utaló címre, tudtuk,
hogy csakis topográfiai sorrendben, nyomon
követve a fiatal művészek útjait fogjuk elren
dezni a műveket. Mivel minden festményről,
grafikáról készült fénykép, így ún. demo-kiállítást rendeztünk. Ez nagy segítséget jelentett
abban, hogy világos, könnyen átlátható és kö
vethető szálra fűzzük fel az anyagot és akkor,
amikor már az eredeti művek is a megérkez
tek, alig kellett változtatnunk az eredeti elren
dezésen.
A kiállítást két helyszínen, a földszinten és a
harmadik emeleti kiállítótermekben helyeztük
el. A földszinten festményeket, a festmények
hez szorosan kapcsolódó grafikákat, vázlato
kat és egy fantasztikus Matisse szobrot állí
tottunk ki, az emeletre kerültek a grafikák és
egy másik, szintén az oeuvre egyik főművének
tekinthető Matisse-szobor. A huszonkilenc
magyar Vad mellett a francia fauve-ok munká
iból Is ízelítőt adunk a kiállításon, így Matisse,
Derain és Vlaminck mellett Camoin. Chabaud,
Dufy, Marinot, Marquet, Puy és Vallat egy-egy
művét is láthatták az érdeklődők.
A fiatal magyar művészek nagy többsége
Budapestről indult Párizsba, ezért a Buda
pestet bemutató képek után a francia fővá
ros és annak környéke körvonalazódik előt
tünk. A Szajna hídjaival, a párizsi negyedek
(Cité Falguiére, Montparnasse), utcák (Rue
Campagne Premiere), házak (Döme kávéház)
és háztetők újdonságukkal rögtön témát je
lentettek számukra, ezért a nyitó teremben
mintegy az első benyomásokból keletkező
látképek kaptak helyet (Tihanyi Lajos: Pont
Saint-Michel, 1908). Emellett a művészettörténeti komparatisztika jegyében néhány
francia fauve festő munkáját is bemutatjuk
(Albert Marquet: A Pont Saint-Michel, 1912).
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A pengefalakra pedig a témához kapcsolódó,
már említett kétoldalas képek kerültek. Mivel
a fiatalok elsősorban tanulni mentek Párizs
ba, így a leválasztott különteremben az aka
démiák mindennapjaiba, az ott folyó mun
kákba pillanthattunk be festmények, rajzok,
fényképek és egyéb dokumentumok segítsé
gével (Perlrott Csaba Vilmos: Festők iskolá
ja, 1907).
A következő terem akár az Hommage á Se
rény alcímet is viselhette. Berény Róbert
ról szintén a társasággal kapcsolatban tet
tek említést a korabeli francia kritikusok,
és a későbbi, fauvizmust tárgyaló nemzet
közi szakirodalomban is szinte kizárólag az
ő neve merül fel magyarként Czóbel mellett.
1905-ben, tizennyolc évesen került Párizs
ba, ahol már a következő évben kiállított és
a modern művészeti élet legbelsőbb körei
be került. A kiállításon most számos, csak az
utóbbi években előkerült fauve-os műve sze
repel, s ebben a teremben, egyfajta rekonst
rukcióként, egykori párizsi kiállításokon sze
repelt műveinek nagy része megtalálható.
Kiállított aktjai, portréi közül kiemelkedik
a maró öngúnnyal megfestett, hihetetlenül
provokatív Cilinderes önarckép, és az Olasz
lány aktja, melyekről 1908 tavaszán Maurice

Denis írt kritikát a La Grande Revue hasábja
in. Ugyanebben a teremben láthatták Gzóbel
Béla azon festményeit, amelyek éppen száz
esztendeje szintén szerepeltek Párizs mo
dern kiállításain, s ezek a portrék vezettek át
bennünket a nagybányai neósok festményei
nek üde színeihez.
Gzóbel modern képei valóságos forradal
mat gyújtottak Nagybányán és sok fiatal
festőtársa már az ő hatására indult Párizs
ba, hogy aztán nyaranta a nagybányai mű
vésztelepre visszatérve, az ősi magyar táj
sokszínűségén gyakorolhassák az újdonsá
gokat, s ezzel új irányok felé mozdítva fris
sítették fel a festőiskola lelkét. Az össze
hasonlítás látványos eszközét felhasználva
témakörönként rendeztük be a műveket,
így a Veresvíz, a bányászlakások, a Máriá
i m és a lelátás az István-toronyból témák
falakról egymásra visszaköszönő képein a
gondos látogató többek között felfedezheti a
képeket összekötő faléces kerítéseket és a
mögöttük vagy előttük álló azonos házakat,
embereket és fákat. (Huszár Vilmos: Reggeli
a kertben, 1906).
A teremsor végén kiállított nagybányai ak
tok vezetnek át Nyergesújfalura. Nyergesúj
falu nem csupán Kernstok Károly választott
lakhelye, hanem a
magyar fauve mű
Berény Róbert: Nő tükör előtt, 1907 (magántulajdon)
vészet kibontako
Róbert Berény: Woman before a mirror, 1907 (privat property)
zásának, kivirágzá
sának helyszíne is.
Kernstok itt együtt
festett Márffyval és
Czóbellel, és gyak
ran
vendégeske
dett nála Ady End
re is. Sajnos Gzóbel
és Kernstok helyben
készült munkái kö
zül, a művészek bo
hém élete miatt sok
elveszett. Azonban
rendkívül kvalitásos
képeket láthatunk
Márffytól, aki 1908tól
rendszeresen
járt le a Duna-menti
településre, és úgy
tűnik, itt bontakozik
ki igazán fauve-os
periódusa.
Az új művésze
ti mozgalom hatás
sal volt a Párizsban
már korábban járt
magyar festőkre, így
Rippl-Rónai Józsefre
is, akit Bernáth Má
ria „szelíd fauve”ként aposztrofált, s
akinek néhány, a ki
állításon, innen nyí
ló kabinetben kiállí
to tt műve mellett ott
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függnek a szintén kaposvári ifjú festő, Galimberti Sándor Rippl-Rónai műtermében fes
tett képei.
A kiállítás földszinti utolsó termében a foly
tonosság jegyében a magyar Vadak túlfutását,
a csupán néhány évvel későbbi irányvonalak
felvázolását tartottuk szem előtt. így elsősor
ban a Nyolcak művészeire, valamint Nemes
Lampérth Józsefre, Galimberti Sándorra és
Perlrott Csaba Vilmosra koncentrálva próbál
tuk felvillantani, hogy azok a művészek, akik
nem sokkal korábban még fauve jellegű képe
ket festettek, a XX. század első évtizedének
vége körül más-más irányokba indultak, így
ebben a teremben egyszerre láthattunk pél
dákat egyfajta modern klasszicizálódásra, az
expresszionizmus felé fordulásra, illetve kubizáló és konstruktivista szellemiségű képeket.
A kiállítás végfalát Wanted-falmk nevez
tük el. Itt keressük azokat a lappangó fest
ményeket, melyeket eddig nem találtunk, ma
még csupán fekete-fehér reprodukciókról is
merjük, s amelyek a későbbiekben segíthet
nek erről a korszakról teljesebb, világosabb,
árnyaltabb képet kialakítani. Az egész kiál
lítás a harmadik emeleten folytatódik, ahol
Matisse m ár említett szobra m ellett a mester
szép litográfiasorozata és Derain akvarelljei
voltak érdekesek. Itt helyeztük el a magyar
Vadak grafikai munkáit is, de szigorúan vé
ve sem topográfiai, sem tematikus sorrendet
nem követtünk. A többségében aktokat ábrá
zoló művekben elsősorban a stiláris azonos
ságokra és különbségre hívtuk fel a figyel
met.
- A Wanted-fal azt jelzi számomra, hogy ezzel
a kiállítással csak az első lépést tettétek meg a
XX. századi magyar modernizmus megszületé
sének bemutatására. Számos művet még nem
láthattunk, melyeket ti már ismertek és felku
tattatok, illetve feltehetően, jó néhányat még ti
sem ismertek. A kiállítás sikerét jelezte, hogy
az előzetes látogatási intervallumot augusztus
20-ig meghosszabbították. A hazai elismerést
tükrözik a sajtókban olvasható pozitív kritikák,
de milyen volt a nemzetközi megítélése a kiál
lításnak?
Nagyon hosszú és szerteágazó munka előz
te meg ennek a kiállításnak a létrejöttét. Ren
geteg tapasztalattal lettünk gazdagabbak, s
természetesen, nagyon sok újdonságot fedez
hettünk fel. Nagyon örültünk annak, hogy ilyen
sokan megnézték a kiállítást, s sokan elisme
rően nyilatkoztak róla. Úgy vélem, nemzetkö
zi sikereket is elkönyvelhetünk. Franciaorszá
gi múzeumok vezetői látogattak el hozzánk
és beszélgettek velünk. Mivel a kiállítás köt
hető kisebb-nagyobb francia városok anya
gához, ezért egy vándorkiállítás gondolatát
fogalmaztuk meg, mely hazai kiállításhoz ed
dig még nem kapcsolódott. Ennek keretében
három városban fog szerepelni a kiállításból
147 mű, így Ceret-ben (Musée d’a rt moderne
de Céret), Cateau-Cambresiss (Matisse Muse
um) és Dijonban. Távolabbi céljaink pedig New
York-ba vezethetik a vándorlás útját!
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Czóbel Béla: Ülő fiúk, 1907 körül. Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Béla Czóbel: Boys sitting, circa 1907. Janus Pannonius Museum, Pécs
Fotók - Photos: Bárki Gergely
- Azt hiszem talán a legnagyobb elisme
rést jelenti, hogy a fauvizmus szülőhelyén
fog szerepelni a hazai XX. század eleji mű
vészetünk, s talán méltó helyre kerülnek
festőink, képzőművészeink is. Ha jól tudom,
szeptember 27-28-án egy szakmai konfe
renciát is rendeztetek a témában. Milyen ta 
pasztalatokat gyűjtöttek a szakma köréből?
Véleményem szerint a kétnapos konferencia
legnagyobb eredményének azt könyvelhetjük
el, hogy komoly és nyílt szakmai vita alakult
ki egy újonnan felbukkant művészettörténe
ti-terminológia problematikája körül. A v i
tát roppant izgalmas előadások előzték meg,
amelyeket meglepően nagyszámú közönség
hallgatott. A vita azóta is folyik, hiszen a kon
ferencia sokukban újabb inspirációkat adott
ahhoz, hogy legalább az alapkérdéseket tisz
tázzuk, hiszen a konferencián nyilvánvalóvá
vált, hogy a korszak kutatói sok esetben az
alapkérdésekben sem értenek egyet. A már
tervbe vett újabb kiállításunk előkészületei
nél viszont elengedhetetlenül fontos lesz tisz
tázni ezeket a kérdéseket.
- Milyen kiállításra készültök a jövőben?
A hazai és nemzetközi pozitív visszhang, a
szakmai viták indítottak el egy új irányvona
lat, és ez a sokoldalú érdeklődés, a parázs v i
ta ad számunkra erőt ahhoz, hogy a közeljö

vőben újra felszedjük a vezérfonalat, és egy
következő etap (1909-1912) alapos feldolgo
zása során, a Nyolcak művészetét bemutató
kiállítással hívjuk fel a magyar modernizmus
nagyszerűségére a szakmai1- és a laikus-, a
hazai- és a nemzetközi közönség figyelmét
egyaránt.
- Köszönöm a beszélgetést. Gratulálok a
munkátokhoz!
A közel 350 műtárgyból csak néhány mű
vet emeltünk k i a beszélgetés során, de ta
lán ebből is érezhető, hogy a kiállítás szer
vezői új hazai és nemzetközi korképet tártak
a látogatók elé. A kiállítás berendezése, te
matikája, igényes kivitelezése egységes, át
gondolt koncepciót, szakmailag teljesen kö
rüljárt, alátámasztott elgondolást tükrözött.
A vezetők, a kis táblák mind-mind segítettek
abban, hogy azt a rengeteg vizuális élményt,
amit a kiá llíto tt tárgyak jelentettek, jobban
és könnyebben befogadják a lelkiismerete
sen mindent elolvasó és megnéző látogatók.
A kiállításhoz kapcsolódó katalógus minden
bizonnyal korpusz lesz a XX. század első év
tizedének művészetét feldolgozó kötetek so
rában, valamennyi könyvtárban. Magas szín
vonalához megfizethető árat alakítottak ki,
közelebb hozva mindenkit az élmény megőr
zéséhez. Az egyéb kiegészítők, képeslapok,

ajándéktárgyak végre felidézik a nyugati
nagy múzeumokban látott és elvárt népsze
rűsítő marketing-koncepciót. A kiállításhoz a
nyitva tartás alatt is számos esemény kap
csolódott. Filmvetítések, keddenkénti előadá
sok (Magyar Nemzeti Galéria ’B ’ épülete) és
szakvezetések további segítséget nyújtottak
a magyar Vadak művészetének alaposabb
megismeréséhez.
Lásd még - See also: Boritó 3 - Cover 3

In Search of I he Savages
An Interview wilh Art Historian Gergely Mai ki
The Hungarian National Gallery arranged an ex
hibition called Hungarian Savages from Par
is to Nagybánya 1904-1914. The artistic move
ment called fauvism emerged in Paris in 1905. It
was named after its w ild colours, harsh contrasts,
natural wildness of the pictures. Young Hungari
an artists studying in Paris were very receptive of
the new movement and some of their works were
considered as the most representative of the new,
shocking trend. This huge exhibition gives a pres
entation of 200 paintings and 110 drawings by Hun
garian artists reflecting the effect of fauvism. The
interview with the main organiser of the show re
veals the preparation stage, the implications and
also some of the background to this movement and
its Hungarian followers.
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A jászszentandrási Aba-Novák freskók.
Fotókiállítás a jászberényi Hamza Gyűjtemény és Jász Galériában
B. Jánosi Gyöngyi
Aba-Novák Vilmos halálának
65. évfordulójára
A Jászságba érkező látogató számos ter
mészeti szépséggel, műemlékkel, a történe
ti múltat bemutató látnivalóval találkozhat.
Különösen becsesek az Itt élők számára Is
azok az emlékek, melyek az öntudatos jász
nép kultúrtörténetének, egyháztörténeté
nek kiemelkedő momentumai. A Jászság
kultúrtörténetét számos kutató igyekezett
feltérképezni, s tanulmányok tömkelegé te
szi közzé a kutatási eredményeket. A Ham
za Gyűjtemény és Jász Galéria a Jászság
képzőművészeti értékeit tárja fel, és azo
kat széles körben ismerteti. Ezen túl fel
adata a Jászsághoz kötődő képzőművészek
munkásságának ismertetése, publikálása. A
Jászság mind a 18 települése rendelkezik
olyan képzőművészeti értékkel, amely fel
adatot jelent a Hamza Gyűjtemény számára.
Ezek közül talán a legismertebb, legfeldolgozottabb műalkotás-együttes a jászszentand
rási templom falfestményei, melyek megte
kintése sok-sok utazó célja.
A települést 1423-ban említik először
írásos emlékek Szent András néven. A sű
rűn lakott falu 1433-tól lakatlan puszta,
majd 1450-től Jászárokszállás tulajdo
na. A később kialakult laza szerkezetű, ta
nyás település 1885-ben nyerte el a közsé
gi státuszt. Első kápolnája 1710-ben épült,
és 1902-ig ta rtottak benne istentisztelete
ket, amikor is életveszélyessé nyilvánítása
után lebontották. A római katolikus egy
házközség Jászárokszállás filíája volt. Az
önálló plébánia alapító levele 1897-ben ke
letkezett, s első plébánosát Kovács Mihály
nak hívták. Az ő nevéhez fűződik a jelenle
gi templom megépíttetése is, mely 1903-ra
készült el. Az egytornyú neogótikus temp
lom terveit Czigler Győző készítette, a k i
vitelezést Kriszt Mihály és Wagner Márton
mezőberényi építőmesterek végezték (a to 
rony talpazatának felirata szerint). A temp
lomot a „Szent Kereszt Felmagasztalása”
tiszteletére szentelték fel. A főhajóra és két
oldalhajóra tagolt belső térben két oszlop
pal alátámasztott karzatok tagolják tovább
a teret hosszirányban és a kóruson, a bejá
rat fölött. Az apszis nyolcszög alapú, záró
dása ötszöggel történik. A főhajótól diadal
ív választja el.
A szentandrási közbirtokosság, m int
kegyúr elhatározta - bizonyára Kovács M i
hály plébános buzgólkodása és az egyházközség tagjainak kérése alapján - hogy a

Beluzsár Csaba: Fotós a templomban
Csaba Beluzsár: Photographer in the church

templombelsőt falfestményekkel díszíti. A
munka előkészítésével Futó Tibor főjegy
zőt bízták meg, aki felkereste a Szolnoki
Művésztelepen Chiovini Ferenc festőmű
vészt. A megbízást Chiovini úgy vállalta,
hogy azt a művésztelep akkori vendégé
vel, Aba-Novák Vilmossal közösen fogják
megvalósítani. A falfestmények elkészíté
sének feladatát kettéosztották: Chiovini
Ferenc vállalta el a hajó hosszanti oldalán
helyei kapó történelmi freskókat, Aba-No
vák pedig a szentély falfestményeinek elké
szítését. Később a szerződésen felül a d i
adalívre is falfestmények kerültek (Utolsó
ítélet). Ennek terveit azonban nem mutat
ták be sem a megrendelőnek, sem az Egy
házművészeti Tanácsnak, s ez a későbbiek
ben problémát okozott. (Aba-Novák joggal
gondolhatta, hogy - m int a paduai egyház
művészeti kiállítás aranyérmese - talán jo
ga van a munkát művészi elképzelése sze
rin t folytatni.) A két művész a vállalt munka
teljesítésének segítésére meghívta Czumpf
Imre iparművészt, aki a díszítőfestést vé
gezte, valam int a jász megváltás (Redemptio) emlékére a jász települések címereit
festette meg a kórus mellvédjén. A díszítőfestést kivéve a falképek freskótechnikával
készültek, tehát nedvesen, az újonnan fel
rakott vakolatra. A templom „kifestésére”
1933 áprilisa és szeptembere között került
sor.

Belépve a főhajóba bal- és jobboldalon,
közel a kórushoz láthatjuk Chiovini Ferenc
történelmi falképeit. A baloldalon a nándor
fehérvári csata emlékére a déli harangszót
elrendelő pápai bulla felolvasásának pilla
natát láthatjuk, a jobboldalon pedig Szent
László magyar királyt, amint katonái szá
mára lándzsájával vizet fakaszt a sziklából.
Aba-Novák Vilm os freskói a diadalíven és a
szentélyben helyezkednek el. A szentélyben
középen Jézus hatalmas alakja, mellette
két-két ószövetségi próféta, baloldalon Dá
niel és Izsaiás, jobbról Jeremiás és Ezeki
el látható. Az egészalakos próféták kezük
ben mondatszalagot tartanak ószövetségi
idézetekkel. Ugyancsak itt kapott helyet a
csúcsíves tám ív mellett, függőleges sorban
a 12 tanítvány attribútum okkal kiegészített
arcképe.
Az apszis szembenéző párhuzamos fa
lain a Szent kereszt legendája látható, a
csúcsívben végződő falfelület baloldali csú
csán az Atya és a megfeszített Krisztus,
jobb oldalán Szűz Mária és a gyermek Jé
zus helyezkedik el hatalmas fehér szárnyú
angyalok között. A falképekhez mondatsza
lagok tartoznak bibliai idézetekkel, alattuk
pedig két-két további jelenet. Jobb oldalon
Mária és a gyermek Jézus alatt a paradi
csomi jelenetet, ez alatt viszont Jézust lát
juk tanítványai körében, Jeruzsálem háza
ival a háttérben. A tanítványok között ott
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látjuk az alkotót, Aba-Novák Vilmost is. A
baloldali két freskó, az Atya és a megfe
szített Krisztus alatt a Keresztutat ábrá
zolja, és Krisztus levételét a keresztről. A
szentélyt és a főhajót elválasztó diadalív az
Utolsó ítélet témát dolgozza fel. Ez a fre s
kó, különösen az elkárhozottakat ábrázoló
pokol-jelenet váltotta ki azt a vitát, m ely
nek végeredményeként veszélybe is kerül
tek a templom freskói.
A diadalív csúcsán az ítélő Krisztus a r
cát látjuk, a diadalív két függőleges részén
pedig sebekkel ábrázolt kezeit. Krisztus és
a kezek arányaiban, léptékében sokkal na
gyobb, m int a körülötte elhelyezett szentek,
illetve elkárhozottak. Harsonás angyalok
és a mondatszalagok feliratai az elérkezett
utolsó ítélet pillanatára utalnak. A diadal
ív bal oldalán (Krisztus jobbján) sűrű ren
dezett sorokban látjuk a magyar szenteket
és más szenteket, jobb oldalon pedig a s ti
lizált tűzben, a Pokolban többnyire szenve
dő fél alakok látszanak. Ezek között öltöny
ben, csokornyakkendőben, vagy koronával
a fején több megtévedt falubeli és elöljá
ró is látható. A Czumpf Imre által készített
díszítőfestés stílusában alkalmazkodik az
épülethez. A középkori ornamentika - a jáki temploméhoz hasonlóan - sötétszürke
alapra készült.
Aba-Novák Vilmos 1929-30-ban ösztön
díjasként tanult a Római Akadémián, ahol
számos benyomást szerzett a monumen
tális festészetről és a kora keresztény mo
zaikokról. Áttért a temperafestésre s érle
lődött benne a falfestészet megújításának
gondolata is, azaz érlelődött benne a „b a r
bár zseni", ahogyan Picasso nevezte a pá

Demény Andrea: Csúcsíves áthidalás
Andrea Demény: Pointed bridging

rizsi falképek megtekintésekor. Valójában
úgy érezte, „feladata a tömegeknek feste
ni, közérthetően jelenbe vágót, modernül,
magas művészi színvonalon, s a tartalom
életszerűségével, expresszivitásával keltett
érdeklődés révén egyben a közízlés szín
vonalát is megemelni" - jegyzi le B. Supka Magdolna Aba-Novák című könyvében.
Gerevich Tibor, a Római Magyar Akadémia
alapítója írja róla: „Valójában tradicionáli
sabb egyházművész volt, m int a XIX. század
kellemes és felületes, üres eklekticizmusá
ba ragadt templomi festők." U talni kíván ez
zel a falképek - elsősorban a szentandrási
freskók - bizantikus elemeire: „ünnepé
lyesség, tágszemű arctípus, merev hierati
kus hatás, stb.”
Aba-Novák a jászszentandrási freskók
tervét á llította ki az 1936-os róm ai egy
házművészeti kiállításon, ahol azokat meg
vásárolták egy olasz templom részére, „a
Vatikán egyházi bíráló bizottsága is azokat
alaposan megnézte és jóváhagyta.”
Jászszentandrás tem plom ában 1933.
szeptember elejére elkészültek a fres
kók és a festési munkák. (Aba-Nováknak
szándéka v o lt még a kórus m ögötti falfe
lületen az Özönvíz megfestése, de ez nem
valósult meg.) A freskók átadására nem
érkezett meg az Egyházművészeti Bi
zottság, csak egy tá vira ti felhatalm azás,
s így azt a helybéli bizottság vette át az
alkotóktól. M egállapította: „a vállalkozó
művészek a megállapodás szerinti mó
don és megfelelő kivitelben megfestet
ték, sőt a v á lla lt terveken fe lül is végez
tek m unkákat, a munkát azoktól köszönet
m ellett átvették." A felszentelésre 1933.

szeptember 14-én került sor - adta hírül
a Szolnoki Újság.
A cikkel tulajdonképp kezdetét vette a
freskók körüli ádáz vita, melyek fő szószó
lója páter Oberten Odilo szolnoki ferences
pap volt. Publikációi, levelei az Egri Fő
egyházmegyéhez végső soron a falképek
megsemmisítését követelték. A szentandrásiak is levéllel fordultak az egri érsek
hez: JŐ nagyméltóságú excellencia színe elé
azon alázatos kérelemmel fordulok, hogy a
jászszentandrási templomfestés, a m i lako
sainknak egyáltalán nem felel meg, azért,
m ert amint azt tudom, és saját szemeimmel
látom, hogy a lakosság 98%-a m ind a leg
nagyobb panasszal, és nem megelégedéssel
vannak, mert a festmények olyanok, hogy
rém ítik a m i katolikus érzületünket.
Kegyelmes atyánk, mint jó pásztorunkhoz
azon alázatos kéréssel járulok, nézze meg
a m i templomunkat, nem vádolunk senkit
sem, keressük a bűnösöket, de azt nem tud
juk elhinni, am it rólunk mondanak, hogy mi
a lakosság nem értünk hozzá, m ert m i meg
tudjuk különböztetni a fehéret a feketétől.
Azt mondják, hogy majd megszokja a nép,
ezt megszokni nem lehet, azt a sok botrá
nyos látványokat, ami nem templomba való.
Most tehát kérve kérjük kegyelmes érsek
urat, tudjuk, hogy elaggott kora m ia tt ez ne
hézségekbe ütközik a mi kérelmünk, de k i
hez menjünk uram, hogy ha te nem segít
hetsz.
Azt mondta az Úr Jézus, hogy a jó pász
to r életét adja az ő juhaiért. M i is bárányok
vagyunk, ez az ötezer lakosú községet ne
hagyja elveszni, mert erkölcsileg az örvény
szélén állunk.
Kérve kérjük tehát, ítélje meg a m i temp
lomunkat a helyszínen, kezeit csókolva kér
jük.
Maradunk jászszentandrási katolikus hí
vei."
Természetesen sokan voltak olyanok
is Jászszentandráson, akik felismerték a
freskók művészi értékét és a festő szándé
kát. A vitához, melyben már Aba-Novákot
az „ecsettel való káromkodással” vádolták,
Aba-Novák is hozzászólt a Szolnoki Újság
127. évf. 1933. október 24-i számában. Vé
gül a Szentszék levelet intézett az egri ér
sekhez, amelyben Rótta apostoli nuncius az
érsek belátására bízta az ügy elrendezését.
Az érsek Bizottságot küldött Jászszentandrásra, mely visszatérvén megelégedéséről
számolt be. így a freskók maradtak, de a
bizottság kifogásolta, hogy az Utolsó ítélet
terveit Aba-Novák nem nyújtotta be enge
délyezésre. P. Szűcs Julianna Római iskola
című könyvében azt írja, hogy szerinte AbaNovák szándékosan mulasztotta el a ter
vek benyújtását. Meggyőződése volt, hogy
amennyiben az Egyházművészeti Tanácsra
bízza a diadalív freskóiról a döntést, a szo
katlan koncepcióból nem lesz falfestmény.
Oberten Odilot a Ferences Rend római tar-
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ter vettek részt, többnyire d igitális gépeket
használtak. A bevilágításban s a fotózok
helyváltoztatásában a jászberényi tűzol
tók segítették a vállalkozást. Az elkészült
fotók válogatott anyagát kiállításon mutat
ta be a Hamza Gyűjtemény és Jász Galé
ria 2006. július 26-tól augusztus 30-ig. A
kiállítást Banka Ferenc, Jászszentandrás
polgármestere nyitotta meg, és egyben
képviselte a falu lakosságát. A megnyitó al
kalmából Bizzer István művészettörténész
méltatta Aba-Novák Vilmos munkásságát,
és megtisztelte jelenlétével a kiállítás meg
nyitóját Aba-Novák Vilmos unokája, Kováts
Kristóf úr is.
Talán e kiállítás is hozzájárul ahhoz,
hogy a Jászságnak ez a képzőművészeti
kincse még ismertebb legyen, és még töb
ben keresik majd fel, hogy különleges képe
iben gyönyörködhessenek.
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The Aba-Novák Frescos in Jászszentandrás
Pholo Exhibition in the Hamza Collection
and Jász Gallery in Jászberény

Mihalik Judit: Tanítványok
Judit Mihalik: Disciples
tományfőnöke Rómába hívatta, s ezt köve
tően a páter hallgatásba burkolózott.
1934-ben a II. Egyházművészeti K iállítá
son Rómában Chiovini Ferenc és Aba-Novák Vilmos vázlatai is sikerrel szerepeltek.
A szentandrási freskók fényképeit Gerevich
Tibor professzor bemutatta a pápának is,
aki azt mondta: „Nagyon örülök, hogy Ma
gyarországon ilyen van!"
A szentandrási templom felszentelése
óta is változatlanul szolgálja a hitéletet, s
gyakoriak a messziről jött látogatók, f il
mesek, tv-sek, akik elsősorban a tem p
lom freskóira kíváncsiak. A szentandrásiak
büszkék erre a kiemelkedő képzőművészeti
alkotásra, ápolják, gondozzák a templomot
és környékét. Ismerik a templom freskói

nak történetét, szívesen mesélnek róla az
idegeneknek, gyermekeiknek, unokáiknak.
2003-ban a templom építésének 100. és a
freskókkal való díszítésének 70. évforduló
ja alkalmából önálló kötetben adták közre
a templom és a freskók történetét. (Dávid
Áron: Szent Kereszt tiszteletére. ..)
2006-ban Aba-Novák Vilmos halálá
nak 65. évfordulójára méltó megemléke
zésről határozott a Hamza Gyűjtemény és
Jász Galéria a Hamza Studio művészei
vel együtt: fotókiállításon népszerűsítik, s
hívják fel a figyelmet a jászszentandrási
freskókra. A közös fotózáson Bartos Kin
ga, Beluzsár Csaba, Demény Andrea, M i
halik Judit, Nagy Ildikó, Nagy Tamás, Papp
Anett, Szabó Lívia és Szabóné Lengyel Esz

Tourists visiting the Jász region (in EasternIiungary) are tru ly amazed by the beauty of the
landscape and the cultural heritage of the area.
People living in the Jász region are m ostly proud
of those relics, w hich are linked w ith their cul
tural history. The independent parish church of
Jászszentandrás was established in 1897, the
church itself was b u ilt in 1903, based on the
design of architect Győző Czigler. The frescos
of the church were completed by two painters:
Ferenc Chiovini and Vilmos Aba-Novák. Chio
v in i were responsible for the decorating of the
w alls of the nave, Aba-Novák for that of the
sanctuary. The w ork of painting was completed
by September 1933. The frescos by Aba-Novák
are to be found on the triumphal arch and in the
sanctuary.
In 2006 the Hamza Collection and Jász Gallery
in co-operation w ith the artists of the Hamza
Studio decided to commemorate the 65th an
niversary of Aba Novák’s death by arranging a
photo exhibition about the frescos of the church
in Jászszentandrás.
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Gyűjtők és kincsek - művészhallgatók szemével

Ébli Gábor
A százharmincöt éve létrehozott Iparművé
szeti Múzeum 2006 tavaszán megnyílt új „tar
tós időszaki” kiállítása az első emeleten a mú
zeum gyűjteményének fejlődését mutatja be
tizennégy csomópont köré szervezve, a meg
alapítástól napjainkig. Kiemelt szerephez jut
a kapcsolat a magánosokhoz: kik és hogyan
támogatták az intézményt, milyen privát kol
lekciók jutottak - önként vagy a tulajdonosok
akarata ellenére - a múzeumba.
A régen időszerű, s végül az épület meg
nyitásának száztizedik évfordulójához is
kapcsolódó tárlatot dicséretes módon külön
szakmai katalógus és vékonyabb, a nagykö
zönségnek készült kiállítási vezető kíséri. A
kiállítás rendezője, Horváth Hilda hosszú ide
je a köz- és magán-gyújtéstörténet vezető
kutatója: a múzeum szándékai között ugyan
csak szerepel a kutatómunka folytatása, a
gyűjtemények történetének publikálása mél
tó kötetben.
De vajon m it érzékel a kiállítás jelentősé
géből, szélesebb kontextusából az a célcso
port, amely m iatt egykoron a múzeum való
jában létrejött, amelynek a vizuális nevelése
érdekében a gyűjtemény - egyfajta mintarak
tár - növekedésnek indult a XIX. század utol
só harmadában? A Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem (az Iparművészeti Egyetem 2006.
március 1-jén felvette a hatvan éve elhunyt
művész nevét) oktatójaként több szemináriu
mon is feladtam a zömmel végzős hallgatók
Levesestál, G. Hueber, Bécs, 1791.
Soup-tureen, G. Hueher, Vienna, 1791.
Fotó - Photo: Sulyok Miklós

nak a kiállítás megtekintését, egy oldalnyi
írásos reflexiót kérve.
Utóbb órán is megbeszéltük élményeiket,
s kiderült, az egykori iskola, főiskola, majd
egyetem, vagyis alma materük kapcsolata
a múzeummal nem tudatosult bennük eddi
gi képzésük során, az egyes tárgyakon túl a
múzeum kiállításainak tágabb összefüggése
it alig beszélik meg más tanórákon, és álta
lában is történeti vagy módszertani reflexió,
tudatosság nélkül látogatják az intézmény
kiállításait. Ugyanennyire feltűnő volt, hogy
a klasszikus mesterművek mennyire meg
ragadták a hallgatókat, és a modern design
vagy a kortárs vizuális kultúra mellett mek
kora bennük az egyetemi évek alatt kielégí
tetlenül maradt érdeklődés a hagyományos
tárgykultúra mélyebb múzeumi megismeré
sére. Miért ilyen ellentmondásos a múzeumi
kultúra még egy szakmai felsőoktatási intéz
ményben is? Ez külön vizsgálatot érdemel,
de röviden idézzünk itt a kiállításról szóló
dolgozatokból.
„A kiállítást nagyon élveztem. Úgy tűnik, az
ember és a tárgyak viszonya valami mágikus
dolog ősidők óta. A kedvencem Procopius Vilmosné zsebóra gyűjteménye. Egy csoda azok
közül mind, gyönyörűségesek egytől egyig.
Bárcsak akár egy is az enyém lenne...” (Sz. B.)
„Figyelemmel várom a kiállítás ígért bővítését.
Őszinte érdeklődés él bennem a továbbiak iránt
is." (K. M.) „Számomra példaértékű a kiállítás,
mert megszilárdította hitemet a mostanában
egyre erősebb kétellyel szemben, hogy ennek a
szakmának van értelme." (R. T.)

A kiállítási katalógus címlapja
The cover of the exhibition catalogue
„Az anyag teljesen mai szemléletben kerül
bemutatásra - eszembe jut ugyanezeknek a
tárgyaknak a néhány évvel ezelőtti kiállítása
... micsoda különbség!” (D. Á.) „Régóta nem
találkoztam a Múzeumban ilyen egységes, fi
gyelemmel elkészített arculatú kiállítással.”
(V. S.) „A kiállítás nagyon igényes, méltó a be
mutatott tárgyak eszmei értékéhez.” (Sz. A.)
„A kiállításnak nem volt olyan metódusa,
amely közelebb hozta volna a régmúltat idé
ző tárgyakat a mai látogatókkal. Fontosnak
gondolom, hogy közvetlenebb lehessen a tár
gyak és a látogatók viszonya. Gyanítom, hogy
rajtam kívül sokan érezték magukat idegenül
ebben a térben.” (G. K.) „Azt éreztem, hogy
egy olyan történelemkönyvet lapozgatok,
amelyről már első ránézésre látom, hogy eb
ből egy szót, dátumot, egy darab adatot nem
fogok megjegyezni. így is történt. Ami némi
leg el is szomorított, hogy a kezdeti idősza
kot leszámítva, tényleg ennyire esetlegesen
állt össze a gyűjtemény?” (Sz. V.) „Minden túl
múzeumszagú volt, telezsúfolva tárgyakkal,
hiányoztak az emberközeli élmények - holott
érdekes kiállítás lenne." (K. A.)
„Amikor beléptem a kiállításra, megdöb
bentem, az Iparművészeti Múzeumban meg
szokotthoz képest színvonalasabbnak talál
tam ezt a tárlatot. Gratulálok a rendezőnek
és a dekoratőröknek." (G. B.) „Végül is nem
bántam meg, hogy elmentem.” (H. R.) „A töb
biek részéről elhangzott vélemények alapján
negatív előítéletekkel mentem a helyszínre,
de számomra abszolút követhető volt a tárlat
és minden korszakból találtam olyan tárgyat,
ami felkeltette az érdeklődésemet.” (T. B.)
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„Nem igazán vonzódom az iparművészeti
jellegű tárlatokhoz, ennek ellenére ezt a kiál
lítást számomra is fogyaszthatónak találtam:
igényes elrendezés, befogadható mennyiség
és a laikus néző számára is érdekes részle
tek.” (A. B.) „Elég nehezen vettem rá magam,
hogy megtekintsem a kiállítást - végül egyik
ámulatból estem a másikba.” (K. A.)
„Az egész tárlat tanulságos. Nagyon jó len
ne feleleveníteni az egyetem és a múzeum
közötti kapcsolatot. Valamint jobban hang
súlyozni a tárgyak használati értékét, mert
ez az a momentum, ami közelebb hozza az
iparművészetet az emberekhez. A tárgyak a
használat folyamán közelebb kerülnek birto
kosukhoz, mint egy képzőművészeti alkotás.”
(M. I.) „Tanulságos volt a kiállítás megtekin
tése: a legújabb technikákat kellene követen
dőnek tartanom, mégis valami körülírhatatlan szimpátia vonzott a korábbi korszakok
vitrinjeihez.” (R. 0.) „Sajnos nagyon keveset
tudtam a múzeumról. Létrejöttének miértjén
sohasem gondolkodtam. Hátterét most sike
rült csak megértenem.” (K. E.)
„Voltaképpen több kisebb kiállítást látunk
itt: a múzeum mecenatúrájának történeti be
mutatását, egy-egy műgyűjtő kollekcióját, el
szórva kis stílustörténeti áttekintést is. Az
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ilyen kiállítást szívesebben is tekintem meg,
mert változatosabb egy laikus érdeklődő
számára.” (I. K.) „A kiállítást járva olyan ér
zésem volt, mintha a múzeum a régi fénykort
sírná vissza, és mintha minden arról szólna,
hogy támogassuk, mert különben nagy érték
megy veszendőbe.” (F. A.) „Nagyon tetszett
a kiállítás és az installációja is - bár lehet,
hogy csak annak köszönhető, hogy nagyon
ritkán járok ide, és akkor is elsősorban az
Egyetem által szervezett összejövetel miatt
vagyok itt és nem azért, hogy jól szemügyre
vegyem a kiállítást. Most örültem, hogy nem
a múltból ránk maradt eszközökkel rendez
ték meg a tárlatot." (R. P. T.)
A sokféle - de egyként a személyes megérintettségről, a maradandó élményről ta
núskodó - vélemény után egy apróság. A
hallgatók még most, a félév lezárása után, a
vizsgaidőszakban, tehát a kiállítás megnyitá
sa és a katalógus időben történt megjelenése
után háromnegyed évvel is csalódottan jelez
ték, hogy az Egyetem könyvtárában egyetlen
példány sincs a katalógusból. A több ezer fo
rintos kiadvány megvásárlása értelemszerű
en nem várható el. Talán érdemes lenne az
Egyetem és a Múzeum különböző súrlódási
pontjait legalább ilyen ügyekben félretenni,

és a hallgatók, a jövendő művészek érdekeit
szem előtt tartva, a két intézmény újbóli kö
zeledését ilyen kicsinységekkel elkezdeni.
Lásd még - See also: Borító 3 - Cover 3

Collectors and Treasures - Seen by Art
Students
The Hungarian Museum of Applied Arts was estab
lished 135 years ago and on this occasion it opened
a new, „long-term” temporary exhibition which rep
resents the development of the museum and its col
lections from the beginnings up to now. A special
emphasis is given to private collections and dona
tors. A catalogue has been compiled for museum
professionals, while there is a separate exhibition
guide for visitors. Research and publication on the
history of the museums and its collections is go
ing on and hopefully w ill succeed. The author, who
is also a lecturer at the Moholy Nagy University of
Arts (the former University of Applied Arts) gave an
assignment to his students in his seminars to go
and see the exhibition and reflect on it in a short re
view. A fter reading and discussing them, the result
is ambiguous: it revealed that most students have
no preliminary concepts and consciousness of the
museum and its collections, although most of them
were fascinated by classical pieces, their museum
culture is rather controversial and its reasons need
to be studied furthermore. Some reflections are
presented hereby.

Hunyadi és Kapisztrán Európa védelmében
B. Varga Judit
A Hadtörténeti Múzeum a nándorfehérvári csa
ta 550. évfordulója előtt tisztelgő kiállítása fon
tos szakmai eseménye a 2006. évnek. Fontos,
mert kérdéseket vet fel a történeti muzeológia
jelenkori kihívásait illetően, és fontos a határa
inkon túlmutató politikai aktualitása miatt is.
A nemzeti történelmünk jeles eseményét
a megfelelő címválasztás - Európa védelmé
ben - rögtön uniós dimenzióba helyezi. A po
litikailag progresszív cím (vajon az 500. vagy
az 525. évfordulón eszükbe jutott volna-e az
akkori potenciális rendezőknek ez a fordulat?)
a jó értelemben vett manipulálás, a közönség
európai tudatformálásának vállalható eszkö
ze. A készítők tisztában voltak azzal, hogy a
téma és az annak kapcsán kiállításra került
tárgyak a kollektív európai történelmi emléke
zet és a közös kulturális örökség részei.
A kiállítás egyik legnagyobb érdeme, hogy
megcáfolja az Európai Múzeumi Fórum 2003as konferenciakötetében1szereplő tételt, mely
szerint a múzeumok még mindig a nemzeti
örökség szempontjából mutatják be gyűjte
ményük darabjait, kevésbé gondolva az euró
pai hatásokra. Szép számmal vonultatnak fel
(tágítva a tematikai határokat) a korabeli Eu
rópára (mint valami egységes egészre) utaló
tárgyakat: Andreas Walsperger világtérképét

1448-ból (az eredeti bőrre rajzoltat a vatikáni
Apostoli Könyvtár őrzi), római rítusú kánonké
pet a századból, könyvkötészettel kapcsolatos
„típusdarabokat”, az ún. hideg fegyverzetek
képviselőit, töméntelen színezett fametsze
tet Hartmann Schedel 1493-ban Nürnbergben
megjelent világkrónikájából, az inkvizíció „ha
tárok fölött átnyúló” szellemiségének és gya
korlatának lenyomatait, pár, a normális élet
re utaló leletet (kést, villát, majolikakorsót,
övcsatokat, játékköveket). Na és az azonnal
szembeötlő, a kiállítás első részét uraló mű
tárgyat: Pádár Gyula ma élő páncélverő mes
ter másfél éves munkájával létrehozott, 364
különböző alkatrészből álló gótikus páncélza
tát. A replika 8-10 kilogrammal könnyebb ko
rabeli hasonmását akár Hunyadi is viselhette
volna... Azt sajnos nem sikerült kideríteni, leg
alábbis a rendezők bizonytalanok e tekintet
ben, hogy az európai harcmodort és technikát
a milánói herceg udvarában megismerő és el
sajátító, majd Luxemburgi Zsigmond haláláig
Csehországban harcoló (kis túlzással a hatá
rok nélküliségre, szabad munkaerő áramlásra
asszociálva) Hunyadi valóban birtokolt-e ha
sonlót. A közös kultúra része maga Kapisztrán
János is. Dél-Itália, Burgundia, Flandria, né
met, morva, lengyel föld, majd 70 évesen Nán
dorfehérvár. A két élet a Kalemegdán hegy or
mán épült várban találkozik.
A kiállítás szándékosan didaktikus felépí-

Kapisztrán Széni János serleggé alakított
fatálkája, XV. század
The wooden bowl of St. John Capistran turned
into a chalice, 15th century
tése az iskolában tanultak felidézését segíti
s a komponálás több évtizede leírt hagyomá
nyát követi.2 A manapság elvárt, korszerűnek
mondott látogatóbarát elemek (a megfogható
sodronyvért másolatot leszámítva) sajnála
tosan hiányoznak (vélhetően anyagi okokból,
az évforduló kapcsán joggal várt támogatások
elmaradása miatt sehol egy érintő képernyő,
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nincs csatazaj, ahogy mormolást, könyörgést
és egyéb hangeffekteket sem hallunk, mint
például a londoni Imperial War Museum
ban vagy a luxemburgi városi múzeumban).
Az ún. húzó műtárgyak az egyébként nem
nagy, mindössze két teremnyi kiállítás utol
só harmadában vannak elhelyezve. Kapiszt
rán ivópoharának tartott, az utókor számára
ereklyeként funkcionáló, fából készült serleg
nemcsak a tulajdonosa és története miatt ér
demelne nagyobb figyelmet, hanem azért is,
mert első ízben került kiállításra. A Kapisztránról elnevezett budai Ferences Rendtarto
mány féltett műtárgya több teret, kiemelt he
lyet kaphatott volna már csak a mondanivaló
és a rendezők koncepciójának hangsúlyozása
és a szándékolt hatás elérése miatt is. Kutatá
si adatok szerint a látogatók a kiállítások első
darabjainak, tárlóinak, installációjának szen
telnek igazi figyelmet;3 az első helyek okos
használásával nyújthatja a legtöbb ismeretet
és a legtartósabb élményt a rendező(gárda).
Ezért nem mindegy, hogy a kuriózumot jelentő
darabot hova helyezik.
A kiállítás látványa szintén a hagyományos,
kicsit idejétmúlt elveket követi: vitrin és tab
ló váltakozása, hol kiegészítve, hol értelmez
ve egymást. A teremvéget, illetve végeket le
záró fekete rácsos paraván nem illik a képbe
(múzeumba), még akkor sem, ha zöld műse
lyem molinók lógnak rajtuk. Az utóbbiakon a
feliratok nehezen olvashatóak. A vitrinek fe
kete keretei (egyébként a múzeum állandó ki
állításain mindenütt) a látogatók témával való
azonosulását hátráltatják; az összhatás és az
esztétikai kép szempontjából pedig nyomasztóak. Talán ezen kicsit lehetne - persze több
pénzzel - változtatni.

A kiállítás megérinthető tárgymásolatai: a sodronying és a pavese
The touchable copies o f objects in the exhibition: wire shirt and pavese
Fotók - Photos: Szikits Péter
A mérleg azonban pozitív: a kiállított anyag
változatossága és mennyisége, a sokat, de
nem mindent megmutatni akaró elbeszélő,
narratív rendezés példamutató muzeológusi
munkát tükröz. Követendő azért, mert a tör
téneti muzeológia legjobb hagyományait meg
őrizve és alkalmazva aktualizál, mesél egé
szen a máig; anélkül, hogy félremagyarázható
értékelésbe bocsátkozna, megmutatja, hogy
hogyan élt és él ma Hunyadi, Kapisztrán és
Nándorfehérvár emléke a múzeumban, egyéb

Egészalakos gótikus díszvértezet-replika mellrésze, Padár Gyula műve
The front o f the whole-figure gothic armour reproduction, made by Gyula Pádár

közgyűjteményekben, a politikában és a tár
sadalomban. Érdemes volt megnézni és érde
mes lenne a meghosszabbítása mellett dön
teni. (Rendezték: Kreutzer Andrea, Szoleczky
Emese, Cs. Kottra Györgyi, P. Kálmán Pereg
rin, Töli László.)
Jegyzetek
1 Opening Doors: Access to the European Heri
tage in Museums. Szerk: Massimo Negri. Regione
Toscana Firenze. 2003. Magyarul a hivatkozott
tanulmány: Christine Baumler - Sabine Gossner
Szembesülés az európai örökséggel. A múzeumok
szerepe az európai identitás megteremtésében. In:
Múzeumi Közlemények 2004/1.63-67.
2 A tér és az idó ritmizálására lásd. Gergely Ist
ván: A kiállítás mint kommunikáció. In.: A korszerű
múzeumi kiállítások tartalmi, didaktikai és esz
tétikai problémái. Nemzetközi muzeológiai sze
minárium 1977. VII. 125-126. Veszprém. Szerk.:
Szemere Ádám. Budapest, 1978. MRMK. 118-126.
3Bővebben lásd.: Puczkó László - Rácz Tamara:
Az attrakciótól az élményig. A látogatómenedzs
ment módszerei. Geomédia Szakkönyvek. Buda
pest, 2000.179-241.

Lásd még - See also: Borító 3 - Cover 3

Hunyadi and Capistran
Defending Europe
The exhibition arranged in the M ilitary History Mu
seum in Budapest is an important event among all
those which commemorate the 500th anniversa
ry of the siege of Nándorfehérvár (Belgrade), it is
undoubtedly a good exposition in the eyes of even
the strictest critic: both the diversity of the materi
al presented, and the narrative arrangement of the
whole show reflect an exemplar work of the cura
tors. The exposition, without getting into estimat
ing the activities of the main characters of the story,
tells how the memory of Hunyadi and St. John Cap
istran was kept in the minds of the people, in public
life and in the museums.
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Régi helyén az eltűnt Vaszary kép
Gassama-Szabó Bernadett
A történet több mint három évvel ezelőtt vet
te kezdetét. 2(X)3 februárjában ismeretlen tet
tesek betörtek a tatai Kuny Domokos Megyei
Múzeum egyik épületébe, nevezetesen Vaszarv János villájába, ahonnan több értékes bútor
és műtárgy mellett ellopták Vaszary János „Be
szélgetők" (Délutáni piheniJ) című nagymére
tű festményét is. A nyomozás sajnos nem járt
eredménnyel, és az eltűnt műtárgyak kilétéről
évekig semmilyen információ nem látott napvi
lágot.
Egészen a közelmúltig, amikor is Törő Ist
ván, a Mű-Terem Galéria tulajdonosa telefo
non értesítette a múzeumot, hogy valószínű
leg előkerült az eltűnt Vaszary festmény. Az
Art Magazin idei 4. számában Plesznivy Edit
művészettörténész a Magyar Nemzeti Galéria
jövő évre tervezeti kiállítása kapcsán felhívást
közölt Vaszary János lappangó képei címmel.
Egyr magát megnevezni nem kívánó neves mű
gyűjtő ezt olvasva döbbent rá, hogy a tulajdo
nában lévő Vaszary festmény a leírás alapján
kísértetiesen megegy ezik az ellopottként jel
zett műtárggyal.
A cikkben fotót nem csatoltak a leíráshoz,
ezért a közvetítésre felkért Mű-Terem Galéria
a múzeum munkatársaival közösen azonosí
totta a festményt, amely - minden kétséget ki
zárva - megegyezett a Kuny Domokos Múze
um gyűjteményéből eltűnt darabbal. A gyűjtő
nemes gesztusának köszönhetően 2006. no
vember 28-án, kedden 11 órakor a Mű-Terem
Galériában került sor a festmény ünnepélyes
átadására. Ennek kapcsán Törő István a mű
kereskedők, dr. Holló Szilvia Andrea megyei
múzeumigazgató a múzeumok és lopott mű
tárgyaik problémáiról. valamint Plesznivy Edit
Vaszary megrendezésre kerülő gyűjteményes
kiállításáról tartott rövid beszámolót.
A századforduló utáni években Vaszary Já
nos (1867-1939) festészete a hagyomány és
progresszió határán állt. A XX. század első
évtizedének közepére elérkezettnek látta az
időt az újabb stílusváltásra. Ez az esemény
egybeesett a festő életének néhány meghatá
rozó momentumával. 1904-ben megismerke
dett későbbi feleségével, akit a következő év
őszén oltár elé is vezetett.
A változás viszonylagos, hiszen ugyanebben
az időben még a szecesszió dekoratív síkfes
tészetével is találkozhatunk művészetében.
Ugyanakkor ez az időszak az, amikor az etnikusan színezett életképek realista hagyomá
nyaiba beszüremkedik a Nagybányáról induló

plein-air festészet színnelfénnyel átitatott szemlélete.
„Vaszary festői természete
azonban szilajabb és hig
gadtabb annál, hogy a népi
életképek monumentalitá
sát az impresszionizmus in
timitására cserélné fel.”
A „Beszélgetők” (Délutáni
pihenő) című alkotása 1904
körül, Nógrád megyében,
Rétság környékén töltött
időszakban keletkezett. Té
mája népi életkép: kezére
támaszkodó, fiatal nógrádi
parasztlányt és mögötte ka
lapja alatt pihenő parasztle
gényt ábrázol.
A korán jött sikerekből,
képeinek eladásából és
nem utolsósorban a jelen
tős bevételeket hozó oltár
kép-megrendelésekből már
fiatalon tisztes vagyont hal
mozott fel. így Budapesten
lakást vásárolt. A házaspár A megkerült kép, Vaszary János: Beszélgetők (Délutáni pihenő)
Thoroczkai Wigand Ede, a The retrieved painting, János Vaszar}': Conversation (Afternoon Rest)
magyar szecesszió egyik
Vaszary azon művészek közé tartozott,
meghatározó építészének tervei alapján Tatán
akik
nem befelé fordulva, saját, egyéni vilá
villát építtetett, s ettől az időtől fogva Vasza
got építve alakították ki művészi formanyelvü
ry a nyarakat mindig itt töltötte, a hidegebb
ket. Intenzív kapcsolatot tartott fenn korának
évszakokban visszatértek Budapestre, krisz
nemzetközi irányzataival, melyek inspiráló ha
tinavárosi lakásukba.
tással
voltak művészetére.
Külső és belső harmónia, a megérdemelt
A megkerült „Beszélgetők” című festmény
siker biztató elégedettsége alakította hangu
fontos helyet foglal el Vaszary életművében,
latát, s ez a felszabadult gondtalanság festé
hiszen abban az időszakban keletkezett, ami
szetében is megmutatkozott. Képei kivilágo
kor Vaszary impresszionizmusa „előkészí
sodtak, színei feltüzesedtek, ellenállhatatlan
téséhez” szorosan hozzátartoztak a rétsági
lendület és frissesség borította el vászna
it. Sorra születtek a táj, a kertek által ihletett parasztok életéből kiragadott jelenetek, ame
lyeknél a plain air festés színpompás üdeségét
képek. A tatai villa, a környezet meghatározó
tette át a falusi élet valóságába.
szerepet töltött be Vaszary' életében és mű
vészetében egyaránt. Bármilyen élményekkel
The Once Lost Vaszary Painting
is gazdagodott külföldi útjain, mindig ide tért
in its Old Place
vissza megpihenni.
The story' dates back to more than 3 years. In Febru
A festéshez mindig személyes élményekre
ary 2003 one of the buildings of the Domokos Kuny
és benyomásokra volt szüksége, ezért a Buda
Museum, namely the former villa of painter János
pesten, Münchenben, majd Párizsban töltött
Vaszary, was broken into and amongst several piec
tanulóévek után is fontosnak tartotta, hogy
es of furniture, the painting „Beszélgetők (Conversa
tion)” was stolen. The investigation unfortanetly did
időről-időre nagy utazásokat tegyen Európa
not result in succes, not a trace was found which could
művészi atmoszféráit! városaiba. 1904-ben
be linked with the masterpiece’s whereabouts. Until
Párizsban járt. majd az ezt követő év tavaszán
recently, when the owner of the Mű-Terem Gallery in
Itália érintésével több hónapos spanyolorszá
formed the museum that most probably the painting
was found. In the 4th issue of A rt Magazine an annongi tanulmányútra indult (Velence, Padova, Mi
cement was published about the unknown works of
lánó, Nizza, Monte-Carlo, Monaco, Barcelo
Vaszary. The announcment was read by an art collec
na, Madrid, Toledo, Escorial és Segovia voltak
tor, who realised that the painting in his possession is
utazásának állomásai).
non other than the painting stolen.
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Múzeumlátogatók kisbabával

Berényi M arianna
,A csendes áhítatot csak a gyed fogságából
kiszabadult kismamák bömbölő kicsinyei zi
lálják szét." -olvashattuk Szőnyei György
megjegyzését a Magyar Narancs 2004. janu
ár 15-1 számában, egy kiállítás-kritikában. A
toleráns elveiről híres hetilap legtöbb olva
sója sejti, hogy a megjegyzés mögött mély
irónia lapul. Mégis elgondolkodtató, hogy
zavarhatjuk-e babakocsink nyikorgásával,
gyermekeink hangoskodásával azokat a lá
togatókat, akik a múzeumokban komoly áhí
tattal hódolnak a hírneves műtárgyak előtt.
Hiszen ők is, a kismamák, sőt a kisbabák is
látogatók. A múzeumok pedig látogatóba
rátok. Legalábbis azzá szeretnének válni.
Hogyan tudják egyszerre kielégíteni a kü
lönböző elvárásokkal, szemlélettel érkező
látogatók igényeit?
Természetesen mindenki nagyon örül, ha
kedves, aranyos kisbabát lát. A vélemények
akkor szoktak megváltozni, ha a kicsi han
goskodik, sír, netalán hisztizni merészel.
Ilyenkor kimondatlanul is érthető a közös
ség üzenete: „Ha nem tudod elhallgattatni,
akkor ne hozd ide!"
Milyen eszközök állnak a művelődésre vá
gyódó anyuka rendelkezésére ilyenkor? Ölbe
veszi a gyermeket. Játékokkal, csörgővel le
köti, eltereli a figyelmét. Ennivalót, cumisüve
get, vizet kap elő, és szó szerint betömi a kicsi
száját. Egy nagy' biztosítású, felbecsülhetet
len értékeket felvonultató kiállításon azonban
ez nem is olyan egyszerű. A legtöbb babako
csis, kengurus mama rögtön a jegyellenőrzés
után kénytelen visszatérni a ruhatárba, hiszen
egyébként praktikus - jelen esetben veszélye
sen kilógó - hátizsákját nem viheti be a kiállí
tótermekbe. A hátizsák „elvesztése” a későbbi
nyugtalanságokkal szembeni teljes eszköztelenséget jelenti. Természetesen a leleménye
sebb anyukák megtalálják a mentőtárgyak he
lyét. Mégsem boldogulhatnak, hiszen amint
előkeresik a cumisüveget, megtudják, hogy fo
lyadékot, ennivalót bevinni tilos. Ezután már
elő sem merik venni a babakocsi aljában la
puló csörgőt, kisautót, mert bizonyosságuk
van afelől, hogy ezek a tárgyak bármelyik pil
lanatban szabadröptű, rongáló lövedékké vál
tozhatnak. Mit tehet mást egy jó érzésű anyu
ka, kiviszi a babát, hátha a szabad levegőn
megnyugszik, esetleg elalszik. Nem baj, majd
még egyszer felcipeli a lépcsőn a babakocsit,
levetkőzteti a gyereket, beadja a holmit a ru
határba, és akkor végre elmélyülhet a műél
vezetben. Ha esetleg menni kell a nagyobbért
az óvodába? Majd máskor megint eljön, meg
veszi ismét a belépőt. Ideje és pénze, mint a
tenger...

A kisgyermekes anyukák számára - fő
leg, ha nem tudják másra bízni gyermeküket
- a múzeumlátogatás jelentheti a szellemi
feltöltődés, a kulturális életbe való bekap
csolódás kevés lehetőségének egyikét. A
magyar múzeumokban szívesen látják a kis
mamákat. A teremőrök segítőkészek, ked
vesek. A megújuló múzeumépületekben pe
lenkázót, szoptató szobát is találhatunk.
Mégis vannak olyan kiállítások, amikor
a múzeum nem segíthet a kismamának. A
kiállítás jellegéből fakadóan ilyenkor a te
remőröknek kötelességük minden veszélyforrást, még egy cumisüveget is kiszűrni.
Előfordul, hogy ezekre a kiállításokra baba
kocsit sem szabad betolni.
Mit tehet ilyenkor a múzeum?
Tájékoztat. A kismamák számára m i sem
fontosabb, hogy időben felhívják figyelmüket
az őket is érintő korlátozásokra. Sokaknak
segíthet, ha a múzeum és a kiállítás honlap
ján szembeszökően feltüntetik, hogy nem
szabad hátizsákot, élelmiszert, babakocsit
bevinni. Természetesen nem mindenki él az
internet adta lehetőségekkel, azonban szá
mukra is fontos, hogy még a jegyvásárlás
előtt szembesüljenek a látogatókra vonatko
zó szabályokkal. Egy-egy nagyobb lélegze
tű kiállításnál pedig érdemes lenne kijelölni

néhány pontot, amelyet a teremőr felajánl
hat egy rövid nassolás, itatás helyszíneként.
Főként a magasabb jegyárakkal működő k i
állításoknál kellene lehetőséget biztosítani,
hogy az anyuka esetleg más időpontban nyugodt körülmények között - folytathassa
a tá rla t megtekintését.
Néhány apró ötlet, egy kis kedvesség elég,
hogy a kismama úgy érezze, ő is fontos a
múzeum számára. Az elégedett édesanya
pedig szívesen viszi majd múzeumpedagó
giai programra az óvodás, kisiskolás gyere
két, akiből barátságos múzeumlátogatót ne
velhet a látogatóbarát múzeum!

Museum Goers with Babies
The author of the article gives a short account of
the difficulties a young m other has to face when
visiting a museum w ith her child or children.
Several Hungarian museums have already taken
care that mothers feel comfortable in the muse
ums: rooms are kept to insure breast-feeding or
changing diapers. Naturally there are exhibition,
where the mothers’ point of view cannot be tak
en into consideration. In these cases the mothers
are inform ed about the restrictions, so that they
can decide whether it is w o rth their while buying
the ticket. Everything considered, all it takes to
make the mothers feel be tte r in a museum, is a
little attention and a few good ideas.
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In memóriám
Bonis Johanna
(1950-2006)
Kostyál László
2006. augusztus 21-én hosszú, súlyos beteg
ség után eltávozott közülünk Bónis Johan
na történész-muzeológus, a Maros Megyei
Múzeum alig egy évvel korábban kineve
zett igazgatónője, az erdélyi magyar múze
umügy kiemelkedő jelentőségű képviselője.
Személyében nem csupán kollégát, barátot
is elveszítettünk, hiszen kiemelkedő szere
pet játszott több anyaországi múzeum, töb
bek között a zalaegerszegi Göcseji Múzeum
és a kecskeméti Katona József Múzeum, va
lamint saját intézménye, a marosvásárhelyi
Maros Megyei Múzeum közötti partnerkap
csolat kialakításában és működtetésében.
Bónis Johanna Misztótfaluban szüle
tett, édesapját már korán elvesztette. Öz
vegy édesanyja három gyermekével a K ár
pátok lábánál fekvő ősi bányászvárosba,
Felsőbányára költözött, s a fél évszázaddal
korábban Hollóssy Simon tanítványait is
lenyűgöző táj örök élménye és emléke ma
radt Johannának. Érettségi után elvégez
te a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolát
(1972), majd négy évvel később egyetemi
diplomát szerzett a kolozsvári Babe§-Bolyai Tudományegyetem történelem szakán.
Marosvásárhelyre ment férjhez (Izsák Ba
lázshoz), itt először általános iskolai ta 
nári állást vállalt, majd 1979-ben került a
Maros Megyei Múzeumhoz, és muzeoló
gusként, főmuzeológusként (1982), kuta
tó muzeológusként (2000) itt is dolgozott
haláláig. Újkoros történészként a város és
a megye iparosainak, céhes társadalmá
nak történetét kutatta, s 1994-ben e témá
ból nagy jelentőségű, összefoglaló tá rla tot
rendezett. Rengeteg tárgyi emléket men
te tt meg az utókor számára és leltározott
be a múzeum gyűjteményébe, pótolhatat
lan dokumentumok felfedezését és meg
maradását köszönhetjük neki. Onnan tö r
ténő, koncepciós ízű eltávolításáig (1986) ő
rendezte és rendszerezte a múzeum levél
tárát. Számos kiállítást rendezett a város
múltjából, köztük több állandó kiállítást is,
az egyik ilyen a marosvásárhelyi vár kapu
bástyájában látható, a másik a városháza
torony-helyiségében Bernády György pol
gármesternek állít emléket. Publikációs te 
vékenysége 1990 után bontakozott ki. tu 
dományos szempontból is igen jelentős „A

székelyföldi iparmúzeum” címmel 2003-ban
megjelent kötete. írásai elsősorban múze
umi (pl. Székely Múzeum, Marisia) és helyi
kulturális folyóiratokban, tanulmányköte
tekben láttak napvilágot.
Szakmai eredményeit még értékesebbé
tette, hogy hosszú ideig egyetlen magyar
muzeológusként dolgozott a Maros Megyei
Múzeumban, s tett meg mindent a város
magyar múltjának feltárására és emlék
anyagának felkutatására. Sokszor kellett
küzdenie a gáncsoskodással és a rosszin
dulattal, a diktatúra alatt igyekeztek ellehe
tetleníteni tevékenységét. Energiája, szor
galma, szervezőkészsége ennek ellenére
lenyűgöző volt. ffozzá hasonlóan nagyfor
mátumú és széles látókörű személyiség r it
kán adódik egy ilyen szűk szakmában. So
kat járt Magyarországon, neki köszönhető
a zalaegerszegi és a kecskeméti múzeum
mal kötött együttműködési megállapodás,
de jó munkakapcsolatot épített ki budapes
ti, pécsi és más itteni kollégákkal is. Utolsó
éveire sikerült maga köré szervezni egy ki
csiny csapatot fiatal magyar munkatársak
ból, így talán lesz, aki örökségét átvegye.
2005-ben jelentős sikernek és elisme
résnek szám ított igazgatói kinevezése. Óri
ási tervekkel látott feladatához, szerteága
zó elképzelései minden esetben a realitás
talaján álltak. Új, korszerű raktárakat szer
zett a beázó régiek helyett, állandó kiállítá
sokat készített elő többek között a vár egy
korábban nem használt bástyájában, közö
sen kezdtük bogozni a szálait egy Zalaeger
szegre hozandó fotókiállításnak. Tervezte
intézménye nyilvántartási rendszerének
korszerűsítését, a műtárgytárolási viszo
nyok lényeges javítását. Anyagismerete és
széles körű tudása révén számos konferen
ciára hívták előadóként, maga is több tudo
mányos ülésszakot szervezett. De ebben az
utolsó évében m ár folyamatosan küzdött a
betegséggel is, operációját követően, majd
később is heteken át ingázott a számára az
életet jelentő múzeum és a kórházi infúzi
ós ágy között.
Johanna számomra több volt, m int sike
res és tiszteletre méltó kolléga. Közös dédszüleink egykor a Szatmár megyei Meggye
sen voltak birtokosok. Emiatt kedves, tiszta
mosolya, szeretetteljes vidámsága, örök
segítőkészsége és megtapasztalt bölcses
sége különösen hiányozni fog. Két héttel

halála előtt az ágya m ellett ülve megkért,
hogy fogjam meg a kezét. Emlékez(tet)ni és
búcsúzni akart. Gondolatban még egyszer
felmásztunk a Felsőbánya feletti Kék tóhoz,
majd a szintén a közelben lévő, gyönyörű
fekvésű Bódi tóhoz. Sután szóltam neki a
következő találkozásunkról, de mindketten
tudtuk, hogy erre m ár nincs esély. Távozá
sa sokunk számára hagyott nehezen betölt
hető űrt.
Drága Janka, Isten veled! Sit tibi terra levis!

Johanna Bónis
(1950-200«)
Johanna Bónis was the director of Maros County
Museum (Romania), a historian and museologist,
renowned in her native land and in Hungary
as well. During her career she was a teacher,
museum professional, researcher, museum
director, she did a lo t to establish excellent
working relations w ith Hungarian museums.
She dealt with the modern history of Maros
County, she saved several invaluable objects,
documents and inform ation on the guilds and
craftspeople in the region. She set up a number
of great exhibitions and published several works.
She devoted part of her career to the Hungarian
past of Marosvásárhely, and she tried to collect
enthusiasts to carry on her work.
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Könyv- és folyóiratszemle
A Hamza Múzeum és Jász Galéria Jubileumi Évkönyve
Selmeczi László
A magyar múzeumok háza táján kicsit is tá
jékozott ember számára köztudott, hogy a
Hamza Múzeum a Jászságból elszármazott
Hamza D. Ákos és felesége művészeti hagya
tékát őrzi. S kitűnően meg is felel eme hiva
tásának. Azonban a megalakuláskor a Ham
za Múzeum Alapítvány által működtetett
intézmény feladatai 2000-ben azzal, hogy
Jászberény város Önkormányzata létrehozta
a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapít
ványt, kibővültek. Mint képző- és iparművé
szeti tevékenységű múzeum, természetesen
továbbra is ápolta a Hamzák örökségét, de
emellett ösztönző, szervező, menedzse
ri tevékenységével ettől kezdve elősegítette
Jászberény és a Jászság művészeti életé
nek történeti elemzését, a tevékenységüket
itt kifejtő vagy működésükkel a Jászsághoz
ilyen-olyan fokon kötődő művészek életének
és pályaképének feltárását, s megpróbált
egyfajta élő művészeti centrum szerepet is
betölteni. Ennek a tevékenységnek a bemu
tatására, dokumentálására született az in
tézmény tízéves fennállásának alkalmából
a Jubileumi Évkönyv, amelynek szerzői az
intézmény igazgatója és programszervezői,
valamint felkért külső szakemberek.
A Jubileumi Évkönyv dr. Horváth László
megyei múzeumigazgató köszöntőjét és B.
Jánosi Gyöngyi, a Hamza Múzeum bemuta
tását és első tíz évét méltató írását köve
tően három jól elkülöníthető részre tagol
ható.
A Tanulmányok címszóval összefoglalt
egység az évkönyv gerince, olyan írásokat
tartalmaz, amelyek dr. Fükőh Levente: A
kismúzeumok szerepe, feladata, helyzete
című elméleti cikkéi nem számítva, rész
ben Hamza D. Ákos és felesége, Lehel Má
ria, illetve a feleség édesapja, Lehel Ferenc
munkásságához, szellemi hagyatékuk ápo
lásához kapcsolódnak - Balogh Gyöngyi:
Hamza I). Ákos helye a magyar film törté 
netben, dr. Pónyai Györgyi: Hamza D. Ákos
és Karády Katalin közös film jei, B. Jánosi
Gyöngyi: Divattervezés és múzeumalapítás
- Portré Hamza Lehel Máriáról, ugyanő:
Csontváry - Gerlóczy - Lehel, Szűcs Rita:
Sao Paulóból... (Hamza centenáriumi meg
emlékezés Sao Paulóban), - részben a Jász
ság művészeti életéhez szolgáltatnak ada
lékokat, m int például Vágó Pál levelei Ernst

Lajoshoz Friczné Urbán Magdolna tollából.
Először történik meg a Jász Múzeum kép
zőművészeti gyűjteményének ismertetése
dr. H. Bathó Edit múzeumigazgató mun
kájaként, amely azt is kétségtelenné teszi,
hogy a Jász Galéria létrehozása hiányt tö l
tö tt be, ugyanis a Jász Múzeum képzőmű
vészeti gyűjteményének nagyobb része tö r
téneti arcképcsarnok, illetve képtár jellegű.
Ide sorolható még B. Jánosi Gyöngyi két
írása a jászfényszarui Penczner Pál gyűjte
ményről, illetve az Adatok a Jászság kép
zőművészetének történetéhez Gálffy Béla
hagyatéka alapján. A tanulmányok blokk
utolsó két írása Farkas Edit munkája, aki
az intézmény hagyományőrző munkájának
részeként ismerteti az általuk avatott em
léktáblákat (Tábláról táblára), illetve össze
fogott képet ad az intézmény által működ
tetett művészeti társulás, alkotó közösség,
a Hamza Stúdió öt évéről, bizonyítva, hogy
a Hamza Múzeum és Jász Galéria jó házi
gazdája a Jászberényhez kötődő művészeti
közéletnek és igazi otthona az alkotóművé
szeknek.
A középső blokk azokat a kiállítás-meg
nyitókat tartalmazza, amelyeket az intéz
mény életében a legfontosabbnak ítéltek.
Ezek sorrendben a következők: Telek Béla:
Illusztrációs pályázatok a Hamza Múzeum
ban, Tóth Menyhért kiállítása elé (Zsellér
Jenő), Jászsági festészet a XX. században
(dr. Egri Mária), Palkó Tibor és Máté György
kiállítása, valamint B. Jánosi Gyöngyi: Pár
beszéd klasszikusokkal című kiállítása elé
(Vécsi Nagy Zoltán), Gantoria d’Angeli (Kő
háti Zsolt), Faragó László fotográfus kiállí
tásának megnyitójára (B. Jánosi Gyöngyi),
Sáros László: Levél (Sáros András kiállí
tásának megnyitója), valam int Palkó Tibor
festőművész kiállítása (Keserű Katalin).
A Jubileumi Évkönyv utolsó része az in
tézmény által kiadott műveket mutatja be.
Szabóné Taczman Mária, minthogy „habent
sua fata libelli”, ismerteti a Hamza Múzeum
kiadványai című sorozatot, amely az 19972003 között megjelent hét nagyszerű köte
tet tartalmazza: Hamza Lehel Mária: Női
szemmel. Válogatott publicisztikai írások
Válogatta és szerkesztette B. Jánosi Gyön
gyi. 1997. - Maleticsné dr. Riba Magdolna:
Gy. Riba János élete és festészete, 1999.
- Képek fekete-fehérben. Hamza D. Ákos a
magyar filmművészetben Szerk.: B. Jánosi
Gyöngyi. 2000. - Nagybányai festők kiállí

tása Szerk.: B. Jánosi Gyöngyi. 2001. - Eg
ri Mária-Jánosi Gyöngyi: Benke László élete
és festészete. 2001. - A jászsági képzőmű
vészek arcképcsarnoka. Szerk.: B. Jánosi
Gyöngyi. 2002. - Vuics István élete és festé
szete. Szerk.: B. Jánosi Gyöngyi. 2003.
A 2001-ben megjelent nyolcadik kötetet,
Egri M ária-Jánosi Gyöngyi: Makay József
élete és festészete, Selmeczi László, míg
a Litkei József festőművész munkásságát
bemutató kötetet dr. Knorrné Csányi Zsu
zsanna ism erteti. Végül Góg Zoltán a Bangócs Gábor és Palkó Tibor szerkesztésében
megjelent A rt Camp című kötetet mutat
ja be. Az évkönyvet a szerzők bemutatása
zárja. A múzeum rendezvényeiről, a kiállí
tásokról, műalkotásokról, művészekről ké
szült 45 színes és 23 fekete-fehér kép, va
lamint az angol nyelvű rezümék teszik még
tartalmasabbá a kötetet.
A Hamza Múzeum és Jász Galéria Jubile
umi Évkönyve m értéktartó témaválasztás
ban, szerkesztésben és terjedelemben, ki
tűnő írásokkal karakterisztikusan jellemző
keresztmetszetét mutatja be az intézmény
saját és szervező, menedzseri munkájának,
amely méltán állítható példaként a hason
ló profilú intézmények számára is. A kö
tet egyaránt érdekes olvasmánnyal szolgál
muzeológus és művészettörténész, művész
és művészetpártoló, s minden érdeklődő
jászsági ember számára.
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A Pulszky Társaság hírei

A kisírni/,(‘inni Tagozat szakmai napja Százhalombattán

Választmányi ülés

(2006. november 16.)

(2006. december 7.)

A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egye
sület Kismúzeumi Tagozata 2006. november
16-án, Százhalombattán tartotta hagyomá
nyos éves szakmai napját. Az egybegyűlte
ket Vicze Magdolna, a Matrica Múzeum igaz
gatónője és dr. Matskásy István, a Pulszky
Társaság elnöke köszöntötte, majd átadásra
került a Poroszlay Ildikó emlékérem, ame
lyet Százhalombatta Önkormányzata és a
Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozat ala
pított, a 2005-ben váratlanul közülünk eltá
vozott elnökünk, a Matrica Múzeum egykori
igazgatója, Poroszlay Ildikó régész emléké
re. A tagozat elnöksége első alkalommal a
paksi Városi Múzeumnak ítélte oda az em
lékérmet az elmúlt 13 év folyamán végzett
kiemelkedő muzeológiai tevékenységének
elismeréséért. Az emlékérmet (Lengyel Ti
bor bronzműves munkája) és az oklevelet
Vezér Mihály; Százhalombatta polgármeste
re, dr. Bathó Edit, a Kismúzeumi Tagozat el
nöke, valamint a család képviseletében, dr.
Pálóczi Horváth András adta át Várady né dr.
Pétert) Zsuzsanna igazgatónőnek.
Az ünnepélyes pillanatok után került
sor a szakmai előadásokra, amelyek során
elsőként Nagy László, az Oktatási és Kul
turális Minisztérium főtanácsosa ta rto tt
tájékoztatót a múzeumok aktuális kérdé
seiről. Szólt a működési engedélyek felül
vizsgálatának jelenlegi helyzetéről, az
állandó múzeumi belépőkkel kapcsolatos
változásokról, valamint az állományvé
delmi programról. Őt Csiszár Dóra taná
csos követte, aki az Alfa és a Közkincs
programok jövőbeni lehetőségeit ecsetelte

a hallgatóságnak. Ugyancsak nagy érdek
lődés követte Török Petra, a m inisztérium
szakmai tanácsadójának előadását, aki az
országos múzeumi programok (Múzeumok
Mindenkinek, Múzeumok Éjszakája, Múze
umi Őszi Fesztivál) eddigi tapasztalatairól
és további lehetőségeiről számolt be. Ezt
követően kérdések és hozzászólások követ
keztek szép számban.
A szakmai nap hivatalos részét az „Egye
bek" napirend zárta, amely során néhány
fontos tagozati ügyet is megtárgyaltak.
Többek között döntés született a Poroszlay
Emlékérem odaítélésének további módjá
ról. Jóllehet az első alkalommal a tagozat
elnöksége saját hatáskörében döntött az
emlékérem átadásáról, de a továbbiakban
nyilvánosan meghirdetik, s 2006. június
30-ig várják az ajánlással e llá tott javasla
tokat az elnökség címére (5100 Jászberény,
Táncsics Mihály utca 5.). A jelenlévők meg
állapodtak abban is, hogy az emlékérem
minden évben a tagozat őszi szakmai nap
ján kerül majd átadásra. A tagok döntöttek
a 2007. évi szakmai nap helyéről is, elfo
gadva Kállai Irén igazgatónő szíves invi
tálását, mely szerint szeptember 5-6-án a
berettyóújfalui Bihari Múzeum látja majd
vendégül a kismúzeumok képviselőit.
Elmondhatjuk, hogy ritkán lehetünk
részesei ilyen jó hangulatú, eredményes
szakmai programnak, amelynek sikere nem
csupán a szívélyes vendéglátásnak, hanem
a tartalmas előadásoknak és a résztvevők
aktív közreműködésének is köszönhető.
Bathó Edit

2006. december 7-én tartotta Társaságunk Vá
lasztmánya évi második ülését. A Néprajzi Mú
zeumban tartott értekezleten a testület döntött
a 2007. évi tisztújító közgyűlés időpontjáról és
helyszínéről. A közgyűlésre 2007. március 9-én
Budapesten keríti sor, a tagság pedig egy hónap
pal a közgyűlés előtt postán kapja meg a köz
hasznúsági jelentést és a pénzügyi beszámolót.
Mivel a Pulszky Társaság titkársága kénytelen
volt eddigi székhelyéről elköltözni (ezt honlapun
kon is jeleztük), és ideiglenesen a Néprajzi Mú
zeumban kapott helyet az adminisztrációs mun
ka. a közgyűlésig arról is döntenie kell. hogy hova
kerüljön az új székhely A választmány felhatal
mazta az elnökséget, hogy- záros határidőn belül
döntsön az új székhely kérdésében.

A Művészettörténeti Tagozat
tevékenysége
Az év folyamán a tagozati tagság jegyzékének
revízióját befejeztük. Körlevelet és vitaanyagot
küldtünk ki a tagságnak, amelyben a művészettörténeti tagozat céljainak és feladatainak to
vábbgondolását és javaslatokat kértünk. A ta
vaszi közgyűlésre való tekintettel elkészült az új
tagsági adattár, és szeretnénk minél több új tagot
is megnyerni
A 2007. tavaszi közgyűlés előtt egy tagsági
találkozó szervezése a célunk. Az év folyamán
az eddigi gy akorlatnak megfelelően szeretnénk
tematikus előadássorozatot, fővárosi és vidéki
tárlatvezetéseket tartani, valamint egy ÉszakMagy arország - Kelet-Szlovákia régiós kirán
dulást megszervezni.
Basics Beatrix
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E számunk szerzői

Basics Beatrix dr. (1956)
művészettörténész
főigazgató-helyettes
Budapesti Történeti Múzeum
Budapest

Gassama-Szabó Bernadett (1973)
művészettörténész
muzeológus
Kuny Domonkos Megyei Múzeum
Tata

Benkő Csaba (1977)
építészmérnök
látványgrafikus
Budapest

Gergely Katalin dr. (1946)
etnográfus
galériavezető
Hegyvidék Galéria
Budapest

Berényi Marianna (1973)
etnográfus
muzeológus
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szentendre
Bérezi Íj. Bernát (1979)
OCist
teológus,
mérnök-informatikus
szerzetes
Ciszterci Apátság
Zirc
Bodó Balázs (1968)
régész
kutató
KÖH Műemlékvédelmi Tudományos
Budapest
Bodnár Mónika dr.
etnográfus
igazgató
Gömöri Múzeum
Putnok
B. Jánosi Gyöngyi (1948)
művészettörténész
igazgató
Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
Jászberény
B. Varga Judit dr. (1969)
történész
PhD.
tudományos titkár
Budapesti Történeti Múzeum
Budapest
Dóczi Erika (1983)
művészettörténész
egyetemi hallgató
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Piliscsaba
Ébli Gábor dr. (1970)
esztéta
PhD.
egyetemi adjunktus
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Budapest

German Kinga (1970)
művészettörténész
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Művészettörténeti Tanszék
Piliscsaba
Hangyel Orsolya
művészettörténész
RadaR
Európa Kortárs Művészetért Egyesület
Budapest
Herczeg Renáta (1974)
művészettörténész
KÖH Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága
Budapest
Klemmné Németh Zsuzsa
festőművész, tanár
igazgató
Szőnyi István Emlékmúzeum
Zebegény
Kostyál László dr. (1962)
művészettörténész, régész
igazgatóhelyettes
Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
Zalaegerszeg
Kovács Judit (1953)
népművelő-könyvtáros
múzeumvezető
Hagyományok Háza
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum
Budapest
Kreutzer Andrea dr. (1965)
történész muzeológus
gyűjteményvezető
Hadtörténeti Múzeum
Budapest
Marton Erzsébet dr. (1951)
régész, történész
Budapest

Mikita Gábor (1965)
történész
színháztörténész muzeológus
Miskolci Galéria
Színháztörténeti és Színészmúzeum
Miskolc
N. Mészáros Júlia
művészettörténész
igazgató
Városi Művészeti Múzeum
Győr
Sárosi Edit, Belényesyné (1975)
régész
régészeti felügyelő
KÖH Keszthelyi iroda
Keszthely
Selmeczi László dr. (1942)
régész muzeológus
PhD.
kandidátus
Budapest
Szathmáry István (1950)
újságíró
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumi Igazgatóság
Szolnok
Szoleczky Emese dr. (1960)
történész muzeológus
gyűjteményvezető, osztályvezető-helyettes
Hadtörténeti Múzeum
Budapest
Tőkési Diána (1984)
esztéta-művészettörténész
egyetemi hallgató
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Piliscsaba
Vitéz Ferenc dr.
PhD.
főiskolai docens
művészeti író
Debrecen

MAGYAR
MÚZEUMOK

Kiállítási képek
Exhibition Pictures

Márfíy Ödön: Nyergesi parasztlány, 1908
(magántulajdon)
Ödön Márfíy: Peasant girl in Nyerges, 1908
(private property)

Kernstock Károly: Fiúakt a nyergesi kertben,
1909 körül (magántulajdon)
Károly Kernstock: Boy-nude in the garden
Nyerges, 1909 (private property)
Magyar Nemzeti Galéria - Hungarian National
Gallery
Fotók - Photos: Bárki Gergely

lllatszerfüstölő.
XVIII. század első fele
Incense burner, first part
of the18lb century
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Islorialo dísztányér
mitológiai jelenettel
0. Fontana, Urbino, 1544 (?)
Istorialo ornamental plate
with a mythological scene,
0. Fontana, Urbino, 1544 (?)
Magyar Iparművészeti
Múzeum - Hungarian
Museum of Applied Arts
Fotók - Photos:
Sulyok Miklós

Részletek a Hadtörténeti Múzeum nándorfehérvári kiállításából
Details o f the Nándorfehérvár exhibition in the Militär} History Museum. Budapest
Fotók - Photos: Szikits Péter

