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z évi első számunk bevezetője így kezdődött:
„A Tisztelt Olvasó elé egy formailag és tartalmában
is megújuló Magyar Múzeumok első száma került.
Nem új és nem megújult, hanem megújuló: mert a
m egújítás folyamata elindult...”
Hogy a 20 08 . év hat száma tükrözi-e mindezt, eldönthetik
olvasóink; a kollégák, a közönség, m űgyűjtők és a
m úzeum ok iránt érdeklődők - bárki, aki a k á r csak
egyszer is kezébe vehette a lapot.
Igyekeztünk olyan tém ákkal foglalkozni, am elyek épp
a fentebb felsoroltak számára érdekesek, fontosak,
hasznosak.
Kell-e vajon egy ilyen lap, szükség van-e rá? Erre a kér
désre is a megcélzott közönségtől várhatunk választ.
E lszom orító azonban, hogy m ár a m e g ú ju lá s el
indulásakor is lehetett tudni, hogy ilyen form ában nem
kap majd további tám ogatást a lap. Ez ma m ár biztos.
Elindult tehát valami, de be is fejeződött.
Hogy mi lesz a folytatás?
Ma m ég ezt sem tudjuk pontosan.
E bizonytalanság, ennek az évnek a lappal kapcsolatos
történései jó példái m indannak, am i m a a magyar
m úzeum ügyet általánosan jellem zi.
Az év lezárásaként m indenkinek boldog karácsonyt
és új esztendőt kívánunk!
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Középpontban

A reneszánsz év

múzeumok

(...) térszkennelések, három dimen
ziós modellek képei és a belőlük
készült animációs filmek láthatók
tablókon, posztereken, kivetítőkön
és monitorokon.
Búzás Gergely:
A magyarországi reneszánsz épí
tészet emlékei a Magyar Nem
zeti Múzeum és a Visegrádi Má
tyás Király Múzeum kiállításain

A Reneszánsz Év 2008. rendezvénysorozata kereté
ben a Magyar Nemzeti Múzeum és filiája a visegrádi
Mátyás Király Múzeum két új kiállításon is a rene
szánsz kor építészetét mutatja be.
Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum épületében
október-november hónapban a Reneszánsz Látvány
tér, Virtuális utazás a múltba című kiállításon az 1480as és 1580-as évek közötti évszázad Magyarországi
építészetének legfontosabb emlékeiből tekinthet meg
reprezentatív válogatást a látogató. Ezek az emlékek
azonban szinte kivétel nélkül elpusztult épületek, leg
feljebb átépített részleteik, romjaik és kőfaragványaik
töredékei maradtak ránk. E kiállítás rendezői nem elé
gedtek meg azzal, hogy csak ezeket a töredékeket tár
já k a látogatók elé - bár ezekben sincs hiány: a kiállítá
son mintegy 200 kiemelkedő jelentőségű későgótikus
és reneszánsz kőfaragvány látható az ország min
den tájáról - de különös hangsúlyt helyeztek az egy
kor volt épületek rekonstrukciójának bemutatására is.
Ehhez a modern kutatás- és kiállítástechnika számos
eszközét felhasználták. Fotogrammetriai felmérések,
térszkennelések, három dimenziós modellek képei
és a belőlük készült animációs film ek láthatóak tab
lókon, posztereken, kivetítőkön és monitorokon.

A visegrádi palota címeres erkélyének rekonstrukciója

A kiállítás első része a korszak két, egymás m ellett
élő építészeti stílusának, a későgótikának és a re
neszánsznak a formakincsével ism ertet meg. A ké
sőgótikát elsősorban a bonyolult szerkezetű és gaz
dag formaképzésű hálóboltozatok képviselik. Az an
tik formakincset felelevenítő reneszánsz klasszikus
tagozatait elsősorban a budai királyi palotából szár
mazó faragványokon mutatja be a kiállítás. Mellettük
egy gazdag sorozat látható azokból 15-16. századi,
jobbára illusztrált építészeti traktátusokból, melyek e
stílus formakészletét egész Európában elterjesztették.

szór ezeken az uralkodói építkezéseken jelent meg Ma
gyarországon. A visegrádi palota reneszánsz elemeket
is tartalmazó későgótikus épülete valamint gótikus és
reneszánsz kútjai maketteken jelennek meg. A palota
épületét és címerdíszes későgótikus zárterkélyét, va
lamint a hatalmas visegrádi várrendszert számítógépes
modellek ábrázolják. A budai palotáról szintén virtuális
modell nyújt képet. Egy kivetítőn láthatják a kiállítás lá
togatói a budai palota híres, loggiás belső udvarának a
legújabb kutatási eredmények alapján készült rekonst
rukcióját. Itt tekinthető meg az a nemrégiben előkerült
két monumentális vörösmárvány párkánydarab, amely
nagy valószínűséggel a budai palota Herkules-domborművekkel díszített Mátyás-kori díszkapujának keretéből
származik. Szintén a kiállítás újdonsága a tatai vár H.
Ulászló kori reneszánsz loggiájának bemutatása.

A kiállítás következő része Mátyás és a Jagellók palo
taépítkezéseit mutatja be: a visegrádi és a budai királyi
palotát, a tatai várat és a nyéki villát. A reneszánsz elő-

A következő terem a Mátyás és Jagelló-kori egyházi
központok néhány kiemelkedő reneszánsz emlékét
m utatja be. Esztergomból a mindenki által jó l ismert,
5
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de a 19. században jelentősen átfo rm á lt Bakócz-kápolna eredeti form áját és mára elpusztult díszkapu
já t kőtöredékek és virtuális rekonstrukció jeleníti
meg. De helyett kapott a kiállításon az érseki palota
kevésbé ismert reneszánsz loggiájának néhány tö
redéke, a palota egyik termének reneszánsz freskó
részlete és egy vörösmárvány, báboskorlátos erkély
néhány faragványa is. A középkori Magyarország leg
épebben ránk m aradt középkori püspöki katedrálisának, a gyulafehérvári székesegyházának építésé
vel egy számítógépes makettsorozat ismertet meg.
A templom híres reneszánsz Lázói-kápolnáját pedig
régi és modern felmérési rajzok m u ta tjá k be.
A pécsi székesegyház és
püspöki palota, valamint
a szomszédos pécsváradi
apátság későgótikus és
reneszánsz építkezéseit
a legújabb régészeti kuta
tások eredményei alapján
készült számítógépes re
konstrukciók képviselik,
néhány szép kőfaragvány
kíséretében.

A törökkorban elpusztultak a magyar reneszánsz ko
rábbi legfontosabb centrumai: a királyi és főpapi szék
helyek. Szerepüket csak részben vehették át az arisz
tokraták olyan rezidenciái m int a Prényiek, majd a
Rákócziak sárospataki kastélya. A reneszánsz e kor
ban mégis általános stílussá vált, már a kisebb bir
tokosok is az új stílusban építették fel kastélyaikat. A
16-17. század fordulójáról ezeknek a későreneszánsz
kastélyoknak teljes sorozata maradt fenn ÉszakkeletMagyarországon. Ezeket a épületeket makettek mu
tatják be a kiállítás látogatóinak. A 16. század má
sodik felének azonban már nem a kastélyok jelentik
a legfontosabb építészeti emlékeit, hanem azok az
itáliai mérnökök által ter
vezett hatalmas, bástyás
erődök, amelyek a török
kel szemben védelmezték
egészen a 15 éves hábo
rúiga királyi Magyarorszá
got. Komárom, Győr, Eger,
Érsekújvár és Szatmár,
mára átépített vagy lerom
bolt erődjeit számítógépes
modellek, a kor többi vég
várát pedig a Történelmi
Képcsarnok gyűjteményé
ből válogatott metszetek
idézik fel.

A királyi és főpapi udva
rokhoz képest a világi elő
kelőségek és a nemesség
csak több éves-évtizedes
lemaradással vette át a
A kiállítás utolsó terme
reneszánsz stílust. A Má
a reneszász-kor lovagjai
tyás-kornak még egy olyan
nak, katonáinak állít em
befolyásos személyisége
léket: a Magyar Nemzeti
is, m int Kinizsi Pál, rezi
Múzeum fegyvertárának
denciáját, a nagyvázsonyi
15-16. századi fegyverei,
varat még későgótikus stí
páncéljai közül láthatóak
lusba építette ki. Csak utó
itt a legszebb darabok,
da, Horváth Márk idején
köztük a múzeum most
jelentek meg reneszánsz
először kiállított új szer
részletek a vár épületén. A
zeménye, egy Mátyás
kiállításon látható képek
kori gyalogos pajzs, Szt.
és animációs film a vár
Balusztrád törpepillére a nyéki királyi villából
György ábrázolásával.
nak már ezt, az 1500 kö
rüli állapotát m utatja be.
A visegrádi Mátyás Király
Kinizsi Pálnak és egykori fegyvertársának Báthori Ist
Múzeum most két részletben megnyíló állandó ki
ván vajdának 1493-94-es síremlékei azonban már re
állítása, a Mátyás király és a reneszánsz Visegrádon
neszánsz stílusban készültek. A kiállításon ez utóbbi
a Látványtáréhoz hasonló eszközökkel, igaz itt csak
nak háromdimenziós, beszkennelt képét és az abból
a visegrádi palotáról, de arról annál részletesebben
készült rekonstrukciót lehet megtekinteni a tumba
és élménykeltőbben igyekszik képet nyújtani a kö
néhány fennmaradt töredékével együtt. A Jagelló-kori
zönségnek. A palota több m int egy évtizede folyó
arisztokraták reneszánsz rezidenciáit Báthori András
modern rekonstrukciójának folyamatába illeszkedve
nyírbátori kastélya és Perényi Imre siklósi vára, a kö
a reneszánsz év alkalmából elkészült a palotakápol
zépbirtokos nemesség lakóhelyeit pedig Choron And
na sekrestyéjének rekonstrukciója. A restaurált Má
rás devecseri kastélya képviseli.
tyás-kori gótikus boltozat alatt a palotakápolna re
neszánsz berendezésének fennmaradt töredékei: az
A korai reneszánsz magyarországi szobrászatát a diós
orgonakarzat címeres gyámkövei, a carrarai már
győri oltár valamint a visegrádi, pesti, pécsi és sajókazai
ványból faragott tabernákulum töredékei és az egy
tabernákulumok példáin keresztül idézi fel a kiállítás.
kor ennek oromzatát díszítő Visegrádi Madonna, a
6
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magyarországi reneszánsz legkorábbi emlékei már
szeptember 13. óta várják a látogatókat. A palota
egykori pincéjében december 9-én megnyíló kőtár
ban ugyanakkor a Mátyás-kori visegrádi palota leg
pompásabb későgótikus emlékeiből készül új kiál
lítás. A palota utcai homlokzatát díszítő címeres er
kély faragványai foglalják el a kőtár első termét, a
második teremben pedig a már 1991 óta látható kő
tá r néhány kiemelkedő jelentőségű új darabbal bő
vült: ide került a korábban a Salamon-toronyban ki
állított Oroszlános falikút, valamint a palota alsó ud
varának egy újonnan restaurált díszes oszlopa és a
palotakápolna tetőoromzatának hatalmas keresztvi
rágja. A kőfaragványok mellett itt is virtuális rekonstruk
ciókról készült animációs film ek jelenítik meg a pa
lota egykor volt udvarait és belső tereit, a kiállított
kőfaragványok eredeti rendeltetési helyeit. Az új ki
állítások azonban nem csak a Mátyás-kori épületről,
hanem a benne folyó egykori életről is igyekeznek
képet nyújtani a látogatóknak. A felújított palotatör
téneti kiállítás termeiben az ásatásokból előkerült
tárgyak maradványai: a díszes kályhák, konyhai és
étkező edények, fegyverek és a ruházat díszei, min
tás padlótéglák, színes mázas tetődíszek és sok más
régészeti lelet vall a palota lakóiról és az épület egy

kori berendezéséről. Hogy mindez valódi vizuális él
ményt nyújtó középkori kirándulássá válhasson, a
látogatók nem csak monitorokon végigkísérhető vir
tuális sétán járhatják be a palota egykori termeit, ha
nem az épület egyik Mátyás-kori lakosztályban mind
ezt a valóságban is megtehetik. A már korábban is
látható Zsigmond-kori személyzeti szoba és Mátyás
kori konyha mellett elkészült az egykori hercegi lak
osztály enteriőr rekonstrukciója is, ahol az ásatások
során előkerült, vagy különböző gyűjteményekben
fennmaradt 15. század végi tárgyak, és korabeli áb
rázolások alapján, gondos tudományos kutatások
nyomán restaurátorok és iparművészek által készí
tett bútorok, kárpitok, használati tárgyak teszik átélhetővé mindenki számára a Mátyás-kori udvari élet
környezetét. Akik pedig a kiállított eredeti tárgyak
ról, valam int az enteriőrökben bemutatott műtárgymásolatokról és rekonstrukciókról, továbbá a palota
termeiről és történetéről mélyebb ismereteket kí
vánnak szerezni, azoknak egy számítógépes kiállítá
si információs rendszer áll rendelkezésére, melynek
term ináljai megtalálhatóak egyes kiállítótermekben
és a palota egyik multimédia-szobának berendezett
termében, de a tartalma megtekinthető lesz majd a
múzeum honlapján (www.visegrádmuzeum.hu) is.

A visegrádi királyi palota rekonstrukciója
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A tökéletes témaválasztás mellett
inkább az lehet érdekes és tanulsá
gos, mindezt hogyan tárják elénk.
Basics Beatrix:
Reneszánsz utak - virtuális
találkozások. A Petőfi Irodalmi
Múzeum kiállításáról.

Amikor immár egy éve a Reneszánsz év kiállítási vá
lasztéka kezdett körvonalazódni a Petőfi Irodalmi Mú
zeum is jelentkezett egy tervvel, am i számomra akkor
nagyon bizonytalan, körülhatárolhatatlan elképzelés
nek tűnt. Egyetlen kézzelfogható ötlet tetszett meg
belőle: a reneszánsz iwiw terve. Bár ennek gyakorlati
megvalósulását elképzelni sem tudtam , de érdekes
ötletnek tartottam. Azóta hosszú hónapok teltek el,
sorra nyíltak meg a nagy kiállítások az országos mú
zeumokban, lassan véget ér a Reneszánsz év maga
és az (időben) utolsó események között végre meg
nyílt ez a kiállítás. Mi is lehet a tárgya egy irodalmi
múzeum reneszánsz tárlatának, ha az Országos Szé
chényi Könyvtár elsőként, nyitó eseménynek, a leg

jobbnak tűnő témát már magáénak tudta? Sikerült
olyat találni, amiről kevesen tudnak, mégis érdekes és
méltó, sőt alkalmas a reneszánsz minden - nemcsak
irodalmi - jellegzetességének illusztrálására. Az 1497ben létrehozott Sodalitas Litteraria Danubiana áll a ki
állítás középpontjában és szépen, pontosan erre föl
építve kap meg a látogató mindent, ami e társaság
léte, működése kapcsán a reneszánszról elmondható.
Ez a világos szerkezet, rendszer, akár magának a rene
szánsznak is jó példája lehetne. Megismerjük a társa
ság tagjait, műveiket, életmódjukat, működésük kap
csán a reneszánsz természettudományos ismereteit,
könyvkészítését, zenéjét, művészetét. Megtudjuk, mi
volt a symposion, hogyan fejlődött a térképészet, mi
lyen egyházi, jogi, történeti, csillagászati kiadványok
kötődtek e kör tevékenységéhez. Remek ötlet annak
a (mű)tárgynak a kiválasztása, amely egyszerre kép
viseli a társaságot, mint használati tárgy, ugyanak
kor jellegzetes reneszánsz műalkotás. Ez Augustinus
Moravus ivóedénye, melynek éppen szimbolikus je
lentősége - és persze különleges művészi értéke - ré
vén lett a kiállítás központi, emblematikus tárgya. De
nem szükséges felsorolnunk, mi mindent láthatunk e
pár teremnyi, nem túl nagy alapterületű és nem is túl
nagy mennyiségű művet bemutató kiállításon. A töké
letes témaválasztás mellett inkább az lehet érdekes
és tanulságos, mindezt hogyan tárják elénk. A Károlyi
palota hatásos, díszes és jellegzetes építészeti terei
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nem igazán alkalmasak reneszánsz tárlat helyszínéül.
A kicsit labirintus-jellegű, szűk és gyakran sötét kuliszsza-terek között a látogató könnyen megtalálja az utat
- nem zavaró a félhomály - a műtárgyvédelmi szem
pontból célzottan megvilágított tárgyak jelentősége,
értéke még érzékelhetőbbé válik ily módon. A felirat
ok nemcsak jól olvashatók, de épp elegek: rövid, tö
mör, mégis gondos és pontos megfogalmazásai egyegy témának. Annyit kapunk, amennyi kell, de am it
kapunk, abban minden benne van, am i fontos. Az en
teriőrök tárgyai a kort idézik - hitelesen és illúziót
keltőén. Sőt, az illúziót megkapjuk Jovián Györgynek
a perspektíva-elméletet bemutató, a Palazzo Spada
Borromini-féle kolonádját idéző konstrukciója révén.
A kiállítás végén olvashatjuk a társaság tagjainak
pályaképét - ezek a jellegzetes reneszánsz élet
utak földrajzilag igen különböző helyekről szár
mazó hum anisták alapjában nagyon is hasonló te
vékenységét, eredm ényeit m utatják.
Nagyon sokféle, ötletes és változatos interaktív ele

Részlet a kiállításból

met építettek be a kiállításba. Sehol sem öncélúan
jelennek meg, hanem m indig kapcsolódva az ép
pen bem utatott témához, műtárgy-együtteshez. Hall
gathatunk reneszánsz zenei- és szövegválogatást is.
A hallgatható és olvasható idézeteket, szövegrészleteket különleges hozzáértéssel válogatták össze:
szépek, érdekesek, tanulságosak, szórakoztatóak.
Csakúgy, m int azok a részletek, amelyeket szintén
a kiállítás „labirintusából" kijőve olvashatunk. (Itt
ismerhetjük meg és próbálhatjuk ki a reneszánsz
iwiw-et is.) A versrészletek (Janus Pannonius, Conrad
Celtis, Falcsik Mari, vagy Varró Dániel művei) vissza
idézik a megnyitó élményét, am it fel kell idézni, bár
nyilván nem minden látogatónak volt része benne,
bármennyire sokan is jö tte k el. A fényfestés, a fák
lyák, a tűznyelők és akrobaták, a két kiváló színész,
Kamarás Iván és Ónodi Eszter által felolvasott fenti
versrészletek, az élő zene - az egész esemény han
gulata, illata, fényei, hangjai, képei a bemutatni kí
vánt kort idézték. Élményt jelentettek, a reneszánsz
élményét. Azt, amit e kiállításnak is sikerült a maga
eszközeivel, szórakoztatva, tanítva érzékeltetni.

A reneszánsz év

... a reneszánsz korának pompás
tárgyait a sárospataki vár-együttes
reneszánsz főúri környezetében,
nagyszerű építészeti és művészettörténeti alkotások közepette
m utathatjuk be.

A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma sáros
pataki kiállítása a Reneszánsz Év 2008. programjához
kapcsolódott. A kiállítás fő célkitűzése a Sárospatakhoz,
a történelmi Magyarország északkeleti vidékéhez kap
csolódó tárgyi, építészeti emlékek bemutatása volt.
A Múzeum Magyarország egyik legépebben meg
maradt késő reneszánsz épület-együttesében, a
Perényiek, Rákócziak egykori várában működik. A
Perényiek és a Rákócziak a 16-17. századi Magyar

A Vörös-torony a Lórántffy-szárnnyal

ország legjelentősebb birtokos családjai sorába tar
toztak. A kiállítás tervezésekor szerencsés adott
ságnak éreztük, hogy a reneszánsz korának pompás
tárgyait a sárospataki vár-együttes reneszánsz főúri
környezetében, nagyszerű építészeti és művészettör
téneti alkotások közepette mutathatjuk be.
A kiállítás magyarországi múzeumoktól és a kassai
Kelet-Szlovákiai Múzeumtól kölcsönzött tárgyakból
valósult meg. Jelentős műtárgy-együttes érkezett a
Magyar Nemzeti Múzeumból, a Kulturális Örökségvé
delmi Hivataltól. Különleges tárgyakkal gazdagítot
ták a kiállítást a Szépművészeti, az Iparművészeti, a
Herman Ottó Múzeum, a Dobó István Vármúzeum. A
könyvészet ritkaságai az Országos Széchényi Könyv
tárból és a debreceni Református Kollégium Nagy
könyvtárából érkeztek. Jelentős bútor-együttest és
habán tárgyakat Kassáról kölcsönöztünk.
A tematikus csoportok között a legmonumentálisabbak és leginkább patakinak tartott darabok a Vörös-to
ronyból kiemelt gyönyörű reneszánsz kőfaragványok.
Nem feledkeztünk meg a Perényi-család oly sok pon
ton rokon korábbi birtokközpontjának, Siklósnak a be
mutatásáról sem. Az ottani kőfaragványokat másolat
ban kerültek a sárospatakiak szomszédságába. Ugyan
csak a kor építészetének emlékei elevenedtek meg
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Perényi Gábor és Országh Ilona eljegyzési gyűrűje

Kabinetszekrény a Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményéből

Myskovszky Viktor 19-20. század fordulóján készített, a
felvidéki városokat, kastélyokat bemutató akvarelljein.
Ezek segítségével egy csodálatos felvidéki sétára invi
táltuk a „Sárospatak várából induló" látogatót, a kép
zelet szárnyán fel Abaúj, Sáros, Szepes műemléképüle
tein át egészen a lengyelországi Krakkóig.

tek visszaköszöntek a bemutatott képeken, Rákóczi,
Bethlen, Thököly Kata, Révai Judit, s mások portréin is.
A bemutatott bútor-együttes a felső-magyarországi bútorművességet reprezentálta. A kelengyeládákon, céh
ládákon faragott, festett, intarziás díszítés, növényi-,
geometrikus ábrázolások éppúgy előfordultak, miként
személyek megjelenítése. A kiállítás különlegessége
volt, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum míves darabjai
együtt kerültek szerepeltek a kassai Kelet-Szlovákiai
Múzeum gyönyörű felvidéki tárgyaival. A kassai dara
bok közül érdemes kiemelni egy 17. században a Né
metalföldön készült kabinetszekrényt. Ébenfából ké
szült, nyolc tájképpel díszített.

Szinte észrevétlenül léptünk át a reneszánsz életér
zés másik gondolatkörébe, mely örömmel fedezte fel
a természetet, ismerte, tanulmányozta, használta a
gyógynövényeket. A kert a szórakozás, a pihenés hely
színe is volt. A zene, a versek, s a szerelem is jól meg
fért benne. A kiállításon megépített 16. századi er
kély-rekonstrukció minden ízében reneszánsz. A gyö
nyörű báboskorlát éppúgy, m int a címeres kőkeret
és a rozettás bártfai ajtó. Az vándor énekes - lanttal
a kezében - a korszak históriás énekeit, szerelmes
verseit ju tta tja eszünkbe. Tinódi Lantos Sebestyén és
Balassi Bálint mellett, a versben megénekelt pataki
Gombos-kert idéződik fel emlékezetünkben.
Kiállításunk második szakaszában a tárgy-együttese
ket mutattuk be. Talán a legszebbek, legszínpompásabbak az úrihímzések. A meggypiros, az arany- és
ezüstfonalak tulipánokat, gránátalmákat, forgóró
zsákat formáltak. Az ötvöstárgyak felvidéki, erdélyi
mesterek keze nyomát dicsérték. A sárospataki gyűj
temény különleges, ritkán látható darabja Perényi Gá
bor és Országh Ilona eljegyzési gyűrűje. Az 1552-es év
hez kötött gyűrű szépen megformált alakján két kéz
egy szívet tart. A szív belső oldalán a pár monogramja
olvasható. Ugyancsak ezen a kiállításon mutatkozott
be először a közelmúltban restaurált 1600 körüli sá
rospataki viselet (főkötő, vállfűző, szoknya). A visele-

A reneszánsz korszakában lett Sárospatak híres is
kolavárossá. Az iskolák, a könyvek, a nyomdák az ol
vasás évszázada is a 16-17. század. Mindennek elő
mozdítója a reformáció. Kiállításunkon megjelentek
a reformáció jelentős szerzői, a bibliák sorából a
1608-ban, Hanauban kiadott példány került bemuta
tásra. A debrecenit és Heltai Gáspár kolozsvári nyom
dáját reprezentálta a legtöbb bemutatott mű. Előb
bi helyen jelent meg Balassi Bálint és Rimái János
verseskötete, mely kiállításunk legkisebb, legszebb
könyve volt.
A kiállításhoz katalógus is készült, az összes tárgy le
írásával, két bevezető tanulmánnyal. A szócikkeket
18 muzeológus készítette.
A kiállításhoz kapcsolódva június 21-22-én rene
szánsz napot tartottunk a Múzeumban, ennek leglát
ványosabb programja a hadibemutató volt. Sikeresek
voltak múzeumpedagógiai foglalkozásaink is.
11

A reneszánsz év

Valamikor ezen a ponton válhatott
branddé, a színvonalat, megbíz
hatóságot szavatoló márkává a
Corvin név...
Sebestyén Ágnes:
Corvin, avagy a tökéletes
márkanév: bizalomgerjesztő,
megjegyezhető és pozitív
asszociációkat gerjeszt
A Budapesti Történeti Múzeum: Corvin tükör
/ A kultusz évszázadai című kiállításáról
Milyen logikát követve sorolható egymás mellé Magyarország első fogyasztói szentélye, egy vegyészeti fal- és
tapétaradírozásra szakosodott vállalat, napjaink egyik
„legtrendibb“ szórakozóhelye és a 2008-as év? A közös
nevező: Mátyás király: az első három a Corvin nevet viseli
és, ahogy azt a körültekintő propaganda-hadjáratnak kö
szönhetően január óta nehezen lehetett volna figyelmen
kívül hagyni, 2008 a reneszánsz éve Magyarországon.
Corvin Mátyás trónralépésének 550. évfordulója ürügyén
országszerte és a határokon túl 2,1 miliárd forintból több
száz rendezvény, kiállítás, színdarab, koncert, múzeumpe
dagógiai foglalkozás, gasztronómiai programsorozat, ki
advány, webfelület és köztéri szobor született. A művészet
és a kultúra nevében gombamód szaporodó szellemi ter
mékek gyakran meglehetősen lazán kapcsolódtak a gyűj
tőfogalomhoz, amely alá rendeződtek. Önálló elemzést

Ismeretlen művész: Mátyás király.
Másolat az ambrasi gyűjtemény portréjáról. 19. század

érdemelne, hogy a programszervezők, kurátorok, intéz
ményvezetők szemében mi minden találtatott alkalmas
nak arra, hogy a reneszánsz szellemiségét tükrözze.
A bő kínálatban azért számos olyan programot is talál
hattunk, amelyek teljesítetették a máshol üres szlogen
ként ismételgetett nyitottságot, szemléletváltást, nevelői
szándékot, múlt és jelen értékeinek előremutató öszszekapcsolását. Ezek egyike a Budapesti Történeti Mú
zeum: Corvin tükör / A kultusz évszázadai című kiállítá
sa, amely a jelenből kiindulva fejti vissza a Mátyás alak
jához, illetve a Hunyadi családhoz kapcsolódó legendák
fejlődéstörténetét. A kiállítás felhívja a figyelmet arra,
hogy az elmúlt év során varázserejű hívószóként emlege
tett, Mátyás király személyében megtestesülni látszó ér
tékrendszer nem más, mint egy történeti képződmény,
amely többnyire az egyes korok éppen szolgálatban lévő
értékképzőinek a kezei között alakult azzá, ami.
A kiállításnak és az azt kísérő CD anyagnak köszönhe
tően kiderül, hogy a 18. századig Mátyást elsősorban
hadvezérként jelenítették meg, és csak ezt követően
ruházták rá a bőkezű mecénás, a tudományok és a mű
vészetek támogatójának az attribútumait. Erkölcsnemesítő-népnevelő szándékkal, illetve az értelmiséggel
való dialógus indítását célozva ezt az interpretációt sa
játította ki Horthy is, aki már a kormányzói címért is a
Hunyadi családhoz nyúlt vissza. Neki köszönhetően egy
más után születtek állami megrendelésre a Mátyást tu
dósai körében ábrázoló alkotások, a hadbavonulást kö
vetően kiötölt sportévet is Mátyásról nevezték el. Szá
mos Corvin kitüntetést, láncot, koszorút, díszjelvényt
osztottak ki, illetve a kor két legmodernebb, népszerű
ségre számot tartó beruházása is a Corvin Mozi, illetve
a Corvin Áruház nevet kapta. Valamikor ezen a ponton
válhatott branddé, a színvonalat, megbízhatóságot sza
vatoló márkává a Corvin név, amelynek aurája kiterjed
a Hunyadi családhoz köthető bármely másik névre is.
Innen már többé-kevésbé lineárisan írható le a Szilágyi
Erzsébet fürdőszappantól, a Hunyadi János keserűví
zen, a Kempinski Hotel Corvinusig vezető út, amelyet
a kiállítás számos korabeli tárggyal, plakáttal, hirdetés
sel, reklámfilmmel, fotóval illusztrál.
A 2008-as reneszánsz év kapcsán különösen aktuális
és tanulságos ez a fejlődéstörténet, a Corvin tükör még
is elsősorban am iatt figyelemreméltó, hogy a kiállítás
fölépítésében történeti kiállításhoz képest szokatlan
módon a jelenből indít, a Corvin mítosz aktuális ere
jé t kutatva. A kiállítótérbe lépve először is egy néhány
perce magunk mögött hagyott képet pillantunk meg:
a Mátyás kutat a mindig körülötte nyüzsgő túristákkal,
majd rögtön az első tárló egy igazi mai ereklyét tar
togat számunkra: a Kempinski Hotel Corvinus ven
dégkönyvét Mick Jagger aláírásával. A reneszánsz
képregénypályázat nyertes alkotásai árnyalják tovább
a képet, amelyeken Mátyás arany dzsogging felsőben
és REX feliratú autóban lép színre, hogy az okos lány
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Száz pengős bankjegy Mátyás király képmásával

alias Rafkós Renátával összemérje bölcsességét egy
kődelfin ürügyén. Hogy mennyire tág, ködös, ellent
mondásos és történeti tényéktől távol álló is lehet nap
jaink Mátyásról alkotott képe azt a Keserue Zsolt és
Jeravetz György szerzőpáros videomunkája illusztrálja.
A kocsmák lelakott törzsközönségét Mátyás királyról
és a reneszánszról kérdezve egy nyilvánvalóan szélső
séges helyzetet tárnak elénk, a szaggatott beszélgeté
sek mégis fölkészítenek annak az útnak a bejárására,
amelyen visszafele indulunk el, hogy megismerhessük
az átértékelődés, torzulás egymást követő fázisait és
megismerhessük a jelenség okait.
A kiállítás rendezői által fölsorakoztatott, Mátyás ki
rályról, illetve a Hunyadiakról elnevezett termékek sora
is azt mutatja, hogy e nevek jelentéséhez használatba
vételükkor már nem társulnak megfogható történeti té
nyek, mégis elég erős jelképek ahhoz, hogy el lehessen
velük adni sört, aszút, postai szolgáltatásokat, sőt auto
mata büfét, cukorkagyárat, vegyészeti lapokat, garage-t,
gőzmosőgyárat, kelmetisztítót, gyógyszetárat, kávéhá
zat, sütödét, szállodát, utazási irodá, vegyészeti fal- és
tapétaradirozó vállalatot, könyv és papírkereskedést,
ahogy azt egy 1943-as telefon könyvből láthatjuk. A fo
gyasztói társadalom rekvizitumainak bemuatását köve
tően a kiállítást a Mátyásról kialakult - ezúttal szó sze
rint értendő - kép változatait bemutató festmények, raj
zok, emlékműtervek, többek között Gyárfás Jenő, Than
Mór, Ferenczy István, Benczúr Gyula, Lotz Károly, Alexy
Károly, Madarász Viktor, Teleki József alkotásai zárják.
A Budapesti Történeti Múzeum: Corvin tükör / A kul
tusz évszázadai című kiállítása előremutató, mivel egy
történelmi folyamatot, jelenség-együttest, annak ak
tualitását hangsúlyozva tárja a kiállításlátogatók elé.

Emellett a minden részletre kiterjedő figyelemmel öszszegyűjtött, nagy mennyiségű tárgy, termék, plakát,
kép- és mozgóképanyag feldolgozásának, kontextusba
helyezésének érdekben számos segédanyagot bocsát
a kiállítás látogatóinak rendelkezésére, a kiállítótérben
elhelyezett érintőképernyős számítógépen elérhető
adatok, a kiállítást kísérő vetítések, előadások, beszél
getések, weblap és CD formájában.
További információ a kiállításról: www.btm.hu

A Corvin áruház belső terének eredeti kialakítása
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... a díszletek megépítése mellett
fontosnak tartottuk a reneszánsz
magyar gasztronómia ismert re
ceptjeinek hiteles bemutatását is.
Füreder Balázs:
Egy reneszánsz gasztronómiai k i
állítás rendezése során felmerülő
recepttörténeti kérdés, avagy
„Néhány jó magyar és cseh étel”
kritikai elemzése

A reneszánsz év alkalm ából a Magyar Kereskedel
mi és Vendéglátóipari Múzeum időszakos kiállítást
készített „Reneszánsz ételek - Ételek reneszán
sza” címmel (kurátorok: Csapó Katalin, Füreder
Balázs, Sári Zsolt), a budapesti Néprajzi Múzeum
és Iparművészeti Múzeum valam int a szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a székesfehérvári
Szent István Király Múzeum közreműködésével. A
látogatók először a reneszánsz gasztronómia európai

elterjedésével, majd Hunyadi Mátyás konyhájával is
merkedhettek meg hiteles források alapján. Felépült
itt egy tároló helyiség, egy konyha és egy étkezőterem.
A terített asztal végül átvezetett bennünket a jelenbe.
A különböző színes tablók, eredeti tárgyak az évente
megrendezett hagyományőrző versenyeket, gasztronó
miai fesztiválokat, kulináris műsorokat, kiadványokat
illusztrálták. A látogatók az interaktív módszerek se
gítségével a „reneszánsz életérzés” részeseivé váltak.
A kiállítás szervezésekor természetesen számos ne
hézséggel kellett megbirkózniuk a szervezőknek, kü
lönösen a reneszánsz korszak ismertetése során. A kü
lönböző tárgyak beszerzése és a díszletek megépítése
mellett fontosnak tartottuk a reneszánsz magyar gaszt
ronómia ismert receptjeinek hiteles bemutatását is. A
„hosszú reneszánsz magyar konyhakultúra” a 16. szá
zadtól egészen a 18-19. század fordulójáig tartott. Ez
időszak alatt ugyan jelentek meg új fogások (levesek,
főtt tészták, fagylaltok), és italok (kávé, tea, csokoládé,
rozsólis), de az ételek többségének alapvető készítési
technológiája és ízvilága változatlan maradt. A savanykás, édeskés, erősen fűszerezett, kenyérrel, zsemlével
sűrített fogások egészen a 18. század végéig a 19. szá
zad elejéig megőrizték vetető szerepüket konyhánk
ban. Amerika felfedezését követően egyedül a pulyka
jelent meg viszonylag hamar a nyersanyagok sorában,
de a többi amerikai „termék” (például: kukorica, burgo
nya) felhasználásával csak a 19. századi szakácsköny
vekben találkozhatunk először.

Reneszánsz ínyencségek
A bemutatásra szánt szakácskönyvek, receptek öszszeállításakor elsődlegesen nem az összes forrás,
hanem a meghatározó m unkák ismertetése volt a
célunk. Ezért emeltük ki például a 14. századból
származó „Magyar tortát” , a 15. századi „Néhány jó
magyar és cseh étel" receptjeit, a 16. század végi
„Szakács Tudom ányit, vagy Tótfalusi Kis Miklós
nevéhez köthető 1695-ös „Szakács mesterségnek
könyvecskéjét”, mely napjainkig az első nyom tatott
magyar nyelvű szakácskönyvnek tekinthető.
A források válogatásakor, azonban a 15. századra
datált magyar és cseh ételeknél (Ponty zsírral párol
va és egy fácánlé; Szegfűborslé a rántott harcsához,
pontyhoz vagy más halakhoz; Sült kappan gyömbéres lében; Borslémártás vadsülthöz) a keltezés
kapcsán kételyek merültek fel bennünk. Ebből adó
dóan elvégeztük a fogások részletesebb elemzését,
mely során m egállapítottuk, hogy mindegyik étel:
tartalm az zsemlét, vagy zsemlemorzsát,
esetleg mézeskalácsot
ízesítéséhez felhasználtak mézet és bort
vagy borecetet
fűszerezésének alapja a sáfrány
A receptek ezek m ellett váltakozva tartalmaznak
még borsot, szegfűborsot, gyömbért és fahéjat. így
elméletileg kétségkívül megfelelnek a Galeotto ál14

Részlet a kiállításból

tál ismertetett korabeli magyaros ízeknek, melyeket
napjainkban is érdemes kipróbálni. A receptek ere
detileg német nyelven íródtak és Radvánszky így is
közölte őket. A fordítással először Gundel Károly pró
bálkozott, de ő csak egy kivonatott készített el. Nap
jainkban az érdeklődők Dittmayer Andor nyersfordí
tásából ismerhetik meg részletesebben az ételeket.
A fordításokban ism ertetett nyersanyagok, tech
nikák nagyjából megegyeznek, azonban például az
első leírásban („Item ein Karpfen Im Furhess und ein
Fassan prue”) található receptrészletet: „in m it nagell
peffer Zymerrinden, safrian vnd ob es zw saur wurdt
so lincz m it einem honygk” a két fordító máshogyan
interpretálja. Gundel szerint a szöveg nem más,
m int „szegfűszeggel, fahéjjal és sáfránnyal. Ha sa
vanyú lenne, mézzel enyhítteti savanyúságát”, addig
Dittmayer véleménye a következő „szegfűborssal,
fahéjjal, sáfránnyal, ha savanykás, egy kis mézzel fű
szerezd meg”. A fordítások közötti különbség ebben
az esetben már feltűnő, ugyanis nem mindegy, hogy
szegfűszeget vagy szegfűborsot ajánl a leírás, mert
ez komoly kihatással van az ételek „korára”!
A szegfűszeg (Caryophylli flos) Afrikában (Zanzibar), Kelet-lndiában, az Indonéz szigeteken és más trópusi vi

dékeken honos, míg a szegfűbors (Pimentae fructus,
Amomi semen, Piper jamaicense) Mexikóból, KözépAmerikából és Dél-Amerika északi vidékeiről származik.
Az eredeti szövegben található „nagell peffer” jelentése
„szeg bors", ami inkább a szegfűborshoz áll közelebb. A
szegfűbors származásából adódóan csak Amerika fel
fedezését követően jelenhetett meg a kontinensen, így
nehezen elképzelhető, hogy az 1400-as évek végén már
fűszereztek vele európai ételeket. A „Néhány jó magyar
és cseh étel főzésének feljegyzése a 15. századból” re
ceptek korát megdönteni látszik Hans Wiswe is, aki sze
rint a fogásokat 1548-ban vetették papírra. Az előzőek
alapján, ha biztosan nem is jelenthetjük ki, de határozot
tan feltételezhetjük, hogy ezen ételek nem a 15. hanem
a 16. századból származnak.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a „Reneszánsz
ételek - Ételek reneszánsza” című kiállítás amellett,
hogy a látogatókkal megismertette a reneszánsz
gasztronómia és napjainkban reneszánszát élő ma
gyar gasztronómia főbb jellegzetességeit, rávilágított
egy roppant jelentős forrás korára is. Reményeink
szerint így egy vélhetően tévesen datált receptgyűjte
mény keltezésének pontos megállapítása lassan tisz
tázódhat hazánk gasztronómiatörténetében.
15
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IV -L ű KERESKEDŐK
Virág Judit: Csak legyen egy kis verseny, izgalom, kihívás!

A hazai aukciók és árverések sokak szerint legszíne
sebb egyénisége, a Mű-Terem Galéria egyik alapítója
és tulajdonosa. A galéria és az aukciósház már az ő ne
vét viseli, mi pedig elegáns környezetben, festmények
és látogatók között beszélgetünk gyűjtésről, képekről,
legendás árverésekről és a sikerhez vezető útról, melyet
hosszú tanulási folyamat előzött meg.
Gerhardt Máté: Mindenkinek megvan a maga tör
ténete arról, hogyan indult el egy olyan úton, amely
nek nem mindig sejti a végét. Az Ön életében fontos
szerepet játszanak a festmények, de saját bevallása
szerint Önt elsősorban a szépség, a változatosság
vonzza, nem annyira a megszállott gyűjtőszenve
dély. Hogyan született meg mégis az a döntése, hogy
festményekkel, művészettel szeretne foglalkozni, le
hetőleg a saját galériájában?
Ha egy gyermek, m int én is, a nagymamája ebédlőjé
ben Czigány Dezső képeket néz, amik nem éppen a vi
dámságukról híresek, akkor ez a meghatározó élmény
sokáig elkíséri...aztán csak rajta múlik, mennyire járja
végig ezt az utat. Sajnos, a nagymama eladogatta a ké
peket, pedig korábban Czigány Dezsővel barátságban
is voltak, innen is jött a gyűjtőszenvedély. Én egész
egyszerűen kamaszkoromban tudtam , hogy ez érdekel,
múzeumok, kiállítások minden mennyiségben. Sze
rencsés is voltam, hiszen már akkor meglehetősen so
kat utazhattam, amikor ez nem volt annyira jellemző a
szocialista viszonyokra. Meghatározó élmény volt szá
m om ra Párizs és a francia nyelv, amit szorgalmasan ta
nultam, majd ki is mentem egy rokonunkhoz Franciaországba. Rám jellemző módon szépen összeállítottam
17
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GM: Az otthoni háttér sokat szám ít, de azért nem
lesz mindenkiből műkereskedő, akinél esetleg sok
képzőművészeti album van otthon a könyvespolcon,
vagy szép, értékes képek lógnak a falon. Önnek soha
nem volt kétsége afelől, hogy ez az Ön útja, amin vé
gig akar menni?

vettem a m űvészettörténetet. Kicsit unom ismételni,
de itt is nagyon szerencsés voltam, igaz, nem csak én,
hanem a csoporttársaim is, hiszen remek, legendás
tanáraink voltak, kevés diákkal kellett foglalkozniuk,
így valóban személyre szabott volt az oktatás. Igaz, el
képesztő mennyiségű lexikális tudást követeltek meg
tőlünk, de ha valami érdekelt, akkor nem sajnáltam az
órákig tartó magolást. Legtöbbet az olasz reneszánsz
ról, a barokkról, a gótikáról tanultunk, és amikor vég
re m indezt viszontláttam élőben is Olaszországban,
nos, akkor tényleg kicsit elállt a lélegzetem. Azért az
igazsághoz hozzátartozik az is, hogy én soha nem vol
tam kutatói alkat.

Nem, nem emlékszem. Az egyetem is nagyon sokat
segített ebben, hiszen felvettek francia-orosz szak
ra, ebből az oroszt elhagytam, és am int lehetett, fel

GM: Mégis eltöltött közel tíz évet a Kiscelli Múzeum
ban. Azért az nem volt azonos azzal, amit most csi
nál. Vagy ott nem kellett kutató munkát végezni?

egy csinos kis útitervet, majd három nyár alatt szisz
tem atikusan végigjártam m indent, m úzeumokat,
képtárakat, épületeket, közben tanultam , figyeltem,
igyekeztem m inden látnivalót m agam ba zárni, hogy
utána itt Budapesten ábrándozhassak arról, m ikor
térhetek vissza.

Bortnyik Sándor: Géplovag (részlet) - a Mű - Terem Galéria decemberi aukciójának egyik képe
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Dehogynem. Azt m ondanám, hogy az egyfajta erő
gyűjtés volt. Jött a rendszerváltozás, én pedig nagyon
untam a múzeumi munkát. Egész egyszerűen láttam,
hogy itt van a lehetőség, szerettem volna kicsit kitör
ni a megszokott környezetből, pénzt keresni, egyút
tal szerettem volna közelebb kerülni az emberekhez,
olyat tenni, aminek mérhető, kézzelfogható eredm é
nye van. 1988-ban mindössze három magángaléria
volt Budapesten, meg persze a BÁV (Bizományi Á ru
ház Vállalat), a képkereskedelem nem volt engedélye
zett. Szűz terület volt, festményekkel kereskedni új
dolognak számított. Amikor ebben az évben m egren
deztük az első aukciónkat a Műgyűjtők Galériájával,
nem festményt volt nehéz találni, hanem vevőt. Nem
túlzók, térdig jártu n k a jobbnál-jobb képekben, nem
keresleti, hanem kínálati piac volt. A BÁV-val komoly
harcot vívtunk, először másoltuk azt, amit ők csi-

Tihanyi Lajos: Önarcképe a virtuális galéria kiállításából

náltak, aztán elindultunk a saját utunkon, és ezt nem
m indenki nézte akkor jó szemmel.
GM: A Magyarországon addig ismeretlen árverési stí
lus honnan jött? Az embernek az volt az érzése, hogy
színházban néz egy előadást, ahol nem annyira az em
berek, mint a festmények játsszák a főszerepet.
A szakmának erről az oldaláról Lyonban tanultam na
gyon sokat. Kellett ehhez a személyiségem is, én egész
egyszerűen nem bírok egyhelyben ülni, tanulni akar
tam, tapasztalatokat szerezni, mindenütt ott akartam len
ni. 1993-ban egyedül kezdtem dolgozni Pasaréten, majd
a Fáik Miksa utcában. Voltak már jó vevők, jó képek, elő
kellett bújni a rejtettségből, majd öt évre rá már olyan auk
ciót kellett rendezni, amiről még sokáig beszélnek. Min
denki ott akart vásárolni, divatos dolog lett aukcióra járni,
társasági eseménnyé vált, aminek meg kellett adni a mód
ját, pezsgővel, zenekarral, jó borokkal, egyszóval vonzó és
kulturált külsőségekkel.
GM: Galériából nem lehetett eladni?
Nem annyira, az aukción alakul ki az a sajátos, izgal
mas hangulat, hogy ha az egyik vásárol, licitál, akkor
én is bekapcsolódok. Fontos a vevőnek a bátorítás, a
gesztusok. És még valami: ez nyílt, átlátható üzlet, ott
a kép, ennyi a kikiáltási ára, ennyiért veszik meg, ne
künk ebből ennyi a hasznunk. Nem lehet titkolózni.
Ez m ár szellemi presztízs, anyagi is persze, a jó kép
státuszszimbólum.
GM: Mit szeret benne leginkább?
Azt, hogy ez mindig változik. Döntést kell hozni, lehető
leg jó döntést, állandó érzelmi és szakmai kihívás, nincs
két ugyanolyan kép, nincs két ugyanolyan vevő. Minden
festmény mögött van egy élet, egy történet, egy sors, amit
én is meglátok egy kis időre.
GM: Nem rossz érzés olyan képet eladni, ami a szívéhez
nő egy kicsit?
Nem, mert mindig van újabb, nincs megállás, amikor a
legsikeresebb az ember, akkor kell a legkeményebben dol
goznia. Imádok árverést vezetni, kiállításokat rendezni,
nagyon erős bennem a versenyszellem, élvezem a folya
matos kihívásokat, ez inspirál, nem a csendes kereskedés.
Azzal foglalkozni amit szeretünk, és abban sikeresnek
lenni, szerintem ez az egyik legjobb dolog az életben.
19
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agyog a nyárvégi nap, még m in

ka után a titkár úr, a magyar költészet egyik legszebb

den hiánytalanul zöld az egykori

hangú mestere, szerény ebédje előtt lemoshassa a

község, ma már város, Nagysza

tintafoltokat a kezéről. Két nem túl nagy szekrény,

lonta kertjeiben, parkjaiban. Nincs

hiszen minek is öltözne át annyiszor a legtöbb időt

is kedvünk bemenni a Csonka-to

úgyis az íróasztala mögött töltő költő. Van pipatóri

ronyba, ahová csak kevés jut az augusztus végi,

um, természetesen, hiszen volt-e egyáltalán férfiem

szeptem ber eleji áldásból. Azaz dehogyis nincs,

ber a 19. században, aki nem dohányzott. Kényel

hiszen azért jöttünk, hogy a csoda folytán majd

mes ágy, ránézésre nem túl hosszú, az ágynemű

100 év óta épen m egm aradt irodalm i em lékhely

már nincs meg, hiszen valaki egykor úgy gondolta,

tárgyait megörökítsük, és közelebb kerüljünk a

azt még lehet használni. Egy kis dohányzóasztal, ha

m agyar irodalom egyik soha nem halványuló csil

mégis tartana egy pipaelszívásnyi szünetet Arany. A

lagához. Hiszen olyan nehéz még nekünk, szak

falon szerettei, legközelebbi családtagjai fotói. Van

m abélieknek is ellenállni a m odernség tolakodó

egy heverő is, napközbeni rövid alvásra. Mert a nap
nem hosszú, mindig
van

Körkép

fogalmaznivaló,

megbeszélnivaló, és
csak utána jöhetnek
a

magyar

lem

történe

megidézett

van még a való élet,
amely mindennapi kisebb-nagyobb

Kiállítások
itthon és
külföldön

Ratzky Rita
„Szülőhelyem Szalonta...”
Arany János
Emlékmúzeum

lá

togatói, És akkor ott

har

caival megszövegez
ni szükséges

iratok

alakjában be-betör a
tornyába (átvitt érte
lemben, hiszen itt so
sem lakott az Arany
család!)

bezárkózni

vágyó költőnek.
Mire

szolgált

meg

meglepetéseinek, és egy időre m egint a múlt ös

épülte után a Csonka-torony? Bocskai idejében ka

vényein zarándokolni. De mint annyiszor már,

tonai őrtorony volt. Az 1600-as években leégett,

soha nem bánja meg az ember.

majd 1899-ben felújították. 1907 őszén ünnepélye

Keskeny falépcső vezet emeletről emeletre (hiszen

sen megnyitották. Attól kezdve Szalonta legnagyobb

toronyban vagyunk!), egyre közelebb engedve az ér

szülöttének, Arany Jánosnak az emlékmúzeuma

deklődőt egy csodálatos teljességben megőrződött,

van benne elhelyezve, köszönhetjük az édesapja

tárgyi megjelenésében szerény világhoz. Mi kell ah

emlékét tisztelő Arany Lászlónak. A múzeum mos

hoz, hogy egy kivételes műveltségű és tehetségű

tani gondozója évtizedek óta Zuh Imre igazgató úr.

em ber megalkossa a világirodalom egyik leggazda

Arany János jól érezte magát Szalontán, képzele

gabb költészetét? Kell egy kényelmes íróasztal, egy

te könnyedén elszakadt a jelentől, és elindult em

Thonet karosszék, amelyben kényelmes ülés esik

lékezete a távoli múltba. A jelenbe a szertelen, de

(kipróbálni nem mertük!), egy nem túlságosan nagy

őszintén szeretett barát és pályatárs, Petőfi Sándor

könyvszekrény a m agyar irodalom és a világiroda

lódította vissza minduntalan. Petőfi szerette volna

lom legfontosabb alkotásaival. Egy mosdószekrény

barátját és egyetlen hozzá méltó pályatársát minél

egy ütött-kopott bádoglavórral, hogy a hosszú mun

előbb maga mellett tudni a fővárosi irodalmi életben.
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1848. március 15-e után aztán egyre türelmetleneb

is igényelt, aminek a színvonalát a maga fiatalos

bé vált a hívó szó. Arany megfontoltabb volt, lassan

szertelenségében, de ugyanakkor rendkívüli igé

döntött az egész életét alapvetően megváltoztató

nyességében kijelölte. Arany, ha óvatosabb volt

kérdésben, míg végül csak rászánta magát a fő 

is politikai kérdésekben, mint a megalkuvás leg

városi életre.

csekélyebb mértékét bízvást visszautasító fiata

Petőfi és Arany levelezése a m agyar irodalom, de

labb barátja, elvtelenséget soha nem követett el.

nyugodtan mondhatjuk, hogy a világirodalom egyik

Sőt a maga megfontoltabb habitusa ellenére szá

legkedvesebb, legszórakoztatóbb olvasmánya. Na

m osjelét adta politikai nézetei változatlanságának.

gyon különböző habitusú emberek voltak ők ketten,

Folytatta a magyar történelem és politika függet

számos irodalmi vagy politikai kérdésben máskép

len, sikeres időszakainak témául választását szép-

pen gondolkodtak, de őszinte szeretet kötötte ösz-

irodalmi műveiben. Folytatta azt a hangot, amit Pe

sze őket, és a magyar irodalmat

tőfivel és Tompával korábban

nagyon is hasonló módon újí

megpendítettek. Fővárosi em

tották meg. Olyan témákat és

ber lett, ahogyan Petőfi akarta,

olyan nyelvet honosítottak meg,

és megteremtette barátja kez

amivel az irodalom egy a ko

deményezései nyomán az ur

rábbinál

ol

bánus, sőt fővárosi irodalmat.

ma

Felfedezte a főváros tájait, vá

gához. Mind a szerzők, mind az

rosrészeit, hangulatát. Kialakí

olvasóközönség

világa kinyílt.

totta kedvenc tartózkodási he

Ez maga után vonta az irodalom

lyeit, útvonalait. Úgy volt népies

intézményrendszerének

kiszé

költő, vagy talán korszerűbben

lesedését. Több folyóirat jelent

fogalmazva, népi témákkal, a

meg, több magyar könyv buk

vidék nyelvének, szókincsének

sokkal

vasóközönséget

nagyobb
vonzott

kant fel a könyvpiacon, lassan

felfedezésével és megtartásá

emelkedtek a példányszámok is.

val foglalkozó alkotó, hogy a fa

Kezdett demokratizálódni a kul

lusi, kisvárosi Magyarországot

túra, könyvvel élni, olvasóvá vál

beemelte az egy és oszthatat

ni, könyvtárat gyűjteni immáron

lan m agyar irodalomba. Belakta

nem az arisztokrácia kiváltsága

a várost, beilleszkedett annak

volt. Fontossá vált a színház, a

szellemi életébe, folyóirat-szer

kávéház, írói körök, társaságok

kesztéseivel és az Akadémia

alakultak. Megszületett a szel

mindennapi tudományos életé

lemi arisztokrácia, helyesebben

Arany János kalapja

nek irányításával alakította azt.

szólva, polgáriasodott a kultúra.

A M agyar Tudományos Akadé

A vidékkel szemben megnőtt a

mia vezetésével személyében

városok, elsősorban a főváros jelentősége. Talán,

kifejezte, hogy a szépirodalom és annak kritikai ér

ha nagyon lassan is, de megkezdődött a kultúra,

tékelése elválaszthatatlan egymástól. A kritika és

a művészet támogatása a vagyonnal rendelkezők

az irodalom nem két külön világ, hanem a szép-

részéről, kialakultak ennek új formái, felváltották a

irodalom megjelenése utáni fogadtatásából nő ki

személyes mecenatúrát.

annak esztétikai elemzése és irodalomtörténeti el

Petőfi mindent megtett, hogy fővárosi költőt fa 

helyezése. Ez a tárgyi anyag, amit most áttekin

ragjon Aranyból, aminek következményeit tekintve

tettünk, feldolgoztunk, Budapestről került Nagy

nagyon sokat köszönhet a m agyar irodalmi és tu

szalontára, Arany László ajándékozta az először

dományos élet. Arany azt a műveltséget képvi

a költő egykori iskolájában és tanárságának első

selte a művészetben és a kutatásban, illetve an

színhelyén kialakított, majd a Csonka-toronyba át

nak intézményeinek működtetésében, amit Petőfi

telepített Emlékmúzeumba.

22

M„„,i
m úzeum ok

K

iemelkedő látogatottság

M egtekintését követően, mivel magam közműve

a Gyermekemet az országért

lődési szakem ber vagyok, más szem pontok alap

- A tatárjárás (1241-1242)

ján kezdtem el gondolkodni, mint a kiállítás ottani

kiállításon a Békés Megyei

rendezői. Tisztelve a látnivalók páratlan szakmai

Munkácsy Mihály Múzeumban

értékét - kérem, most a szakemberek, ne sértőd
jenek meg, de egyszerű látogatóként, hasonlókat

A Magyar Nemzeti Múzeum 2007. május 25-e és

jó néhány hazai és külországi tárlaton láttam már

szeptember 30-a között nagy sikerrel mutatta be a

- tudtam, hogy a kiállítás lehet bármilyen kitűnő, a

Dzsingisz kán és öröksége című kiállításhoz kötő

marketingje csak akkor lehet sikeres, ha egy tör

dően a „Tatárjárás” című kiállítást, amely a korszak

ténetbe építjük, és a célközönség pozicionálását

leleteiből összeállított, páratlanul értékes anyagot

követően szám ukra izgalmas módon látványele

tárt a múzeumlátogatók elé.

mekkel gazdagítjuk.

A Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége

A Magyar Nemzeti Múzeumban tett látogatás mind

- felismerve a tárlat nagyszerűségét - úgy döntött, az

nyájunkat fellelkesített, és egy kicsit szokatlan, a

eredeti kiállítás készítőjével, a Magyar Nemzeti Mú

tradicionálisan gondolkodó muzeológusoknak, ré

zeummal együttműködve vándoroltatja a kiállítást.

gészeknek

talán

túlzottan

„közönségcentrikus”
szemlélettel fogtunk a

Kiállítások Dombi lldikó:

itth o n és

a

kü lfö ld ö n

a látogatók nyerték

„csatát” ezúttal

vándorkiállítás

meg

valósításához.

Dr.

Szatmári Imre igaz
gató úrnak és a saját
szakmai

kapcsolata

imnak köszönhetően
nagyszerű csapat állt
össze,
landó

melynek
tagjai

ál

maga

az igazgató úr, Deák
Ennek kapcsán 2007 májusában dr. Szatmári

Réka díszlet- és jelmeztervező, Martyin Emília nép

Imre, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságá

rajzkutató, dr. Basics Beatrix művészettörténész,

nak igazgatója, aki egyben a Megyei Múzeumok

Fábián Tamás rádióriporter, dr. Szenográdi Péter

Igazgatóságainak Szövetsége alelnöke, keresett

történelemtanár valamint jómagam voltunk. Mun

meg azzal a számomra újszerű feladattal, hogy

kánkat több alkalommal segítették más szakembe

egy régészeti vándorkiállítás marketing m unká

rek, közöttük Kaján Imre, a Közlekedési Múzeum

já t szeretné rám bízni. Gyakorló közm űvelődési

főigazgató-helyettese. A vándorkiállítás koncepció

szakem berként számtalan országos és nem zetkö

jának kidolgozása, illetve a meglévő anyag kibőví

zi rendezvény lebonyolításában közrem űködtem

tése több héten át tartott. A csapat munkájában el

már, így öröm m el vállaltam a „kirándulást” a m ú

sődleges volt a Magyar Nemzeti Múzeumban be

zeumi területre.

mutatott tárlat értékeinek megőrzése úgy, hogy köz

A hatékony marketing tevékenységhez nélkülözhetet

ben a már meghatározott elsődleges célcsoport,

len a reklámozott terület megismerése, így 2007 má

azaz a gyermek és ifjúsági korosztály számára még

jusában három leendő, általam kiválasztott kollégám

vonzóbb kiállítást hozzunk létre.

mal és a Munkácsy Mihály Múzeum munkatársaival
részt vettünk az eredeti „Tatárjárás” kiállítás budapesti

Hogy miért volt ez fontos

megnyitóján, s megnéztük a Magyar Nemzeti Múze

marketing szempontból?

umban látható anyagot. A kiállítás szép környezetben,
látogatóbarát elemekkel gazdagított, régészeti szem

Mert egyértelmű volt, hogy a Magyar Nemzeti Mú

pontból kiemelkedő anyagot tárt a látogatók elé.

zeumban bemutatott „Tatárjárás” kiállítás sikeréhez
23

M úzeum i körkép

nagyban hozzájárult a vele egy időszakban be

küszködő társadalmi környezetben a látogatók mú

mutatott „Dzsingisz kán és öröksége” című kiállítás

zeumba „csalogatása” nem egyszerű feladat - ter

is, míg nekünk, akik csak a „Tatárjárás” anyagának

mészetesen kivételt képez egy-két kuriózum.

vándoroltatására „szerződtünk”, meg kellett azokat

Munkatársaimmal, beleértve m indazokat a szak

a látogatók szempontjából vonzó elemeket is talál

embereket, akik a Magyar Nemzeti Múzeumban

nunk, amelyek célközönségünk számára különösen

m egvalósított kiállítást is létrehozták, tudtuk, hogy

érdekesek lehetnek.

az anyagunk kitűnő, de azt is tudtuk a vándorkiál

Ennek a gondolkodásnak köszönhetően születetett

lítás indításakor, hogy a marketing tevékenységre

a kiállítás új címe: „Gyermekemet az országért - A

a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából 6 m il

tatárjárás (1241 -1 2 4 2 )”.

lió forintot fordíthatunk, miközben a kampánynak

Felm erülhet persze a kérdés, hogy az új cím új

csaknem kétéves időszakot kell felölelnie.

kiállítást is jelent-e. A válasz

A jól felépített, központi kampány

nem

2007. szeptember 24-én indult a

egyértelm ű.

Részben

nem, m ert a régészeti leletek

Magyar

egy-két kivétellel ugyanazok,

egy sajtótájékoztatóval és a mé

az alapkoncepció, a kipróbál

dia számára készített sajtóanyag

ható eszközök is

bemutatásával: ez utóbbit inter

maradtak.

Nemzeti

Múzeumban

Részben viszont igen, mert:

netes hírlevél formájában a le

•

Szent Margit sorsát is bemutatja,

hetőségek szerinti legszélesebb

•

látványelemekkel, korabeli je

körhöz juttattuk el.

lenetek szereplőinek életnagysá

A vándorkiállítás további

gú bábjaival, hanghatások segít

ketingjéhez a rendelkezésre álló

ségével, élményszerűbbé teszi a

szerény összegből minden hely

történelmi kor megismerését,

színnek biztosítottunk egy köz

•

új ismertető tablók készültek,

pontilag

elkészített

mar

marketing

közérthetőbb, gyermekcentrikus,

terv részeként plakátot, utcai hir

de szakmailag korrekt szöveggel,

detőmolinót, szóróanyagként ké

•

egy digitális kódex segítségé

peslapot, kiállítás-vezetőt, pólót,

vel egykorú, illetve későbbi korok

hűtőmágnest, valamint Az Est La

ábrázolásai között „lapozhatnak”

pok borítóján - a magyarországi

az érdeklődők,

helyszíneken egységes formában

•

- hirdetést finaszíroztunk. Fontos

egy számítógépes terminál

áll a látogatók rendelkezésére,

nak ítéltük, hogy a fiatal látogatók

ahonnan saját fotóval ellátott di

a kiállításból ne távozzanak üres

gitális képeslapot küldhetnek,

kézzel, ezért ha helyesen kitöltöt

•

tek egy kiállításra vonatkozó totót,

elkészült a www.tatárjárás.hu

honlap, amelyen szakmai totó várja az érdeklődő

könyvjelzőt kaptak ajándékba.

ket,

Egyébként az egyedileg kidolgozott, saját kam pá

•

sor került egy, a kiállításhoz kötődő CD kiadásá

nyához mindenki használhatta a koordináló szer

ra is, amelynek segítségével az érdeklődők elmé

vezet által készített rádióreklámot és a plakát kli

lyülhetnek az adott időszakban.

séjét, ezekhez igény esetén további ötleteket is

Az előbbiekben nem marketing tevékenységről ír

adtunk. A központilag szervezett marketing legke

tam, de a leírtak rendkívül fontosak, mert ezek biz

vésbé hatékony része eddig a Duna Televízió mé

tosították a látogatóknak, hogy valóban páratlan él

diapartnersége volt: hiába a határon túli helyszínek

ményben részesüljenek.

(Komárom és Csíkszereda), a csatorna csak igen

Köztudott, hogy napjainkban az információ döm-

szerény formában biztosított megjelenést a kiállí

pinggel, értékválsággal, gazdasági nehézségekkel

tással kapcsolatos híreknek.
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A marketing költségvetés terhére 2008 januárjában

szi a fe lm erült problémák kezelését.)

és júliusában a MTV 1 és a National Geographie

A reklámtevékenység szem pontjából a megnyitó

csatornán egy rendkívül kedvezményes ajánlatnak

időpontját természetesen nem vártuk tétlenül: már

köszönhetően hirdetést finanszíroztunk, hogy egy

június első napjaiban elkészült egy marketingterv,

szélesebb potenciális látogatókört is elérjünk.

amely a helyi sajátosságokra épült. Békés me

A legtanulságosabb tapasztalatok a televízió

gyében m indenkinek „szívügye” volt a kiállítás, s

ban tö rté n ő m egjelenés és hirdetés terén szü

a múzeumot fenntartó Békés Megyei Önkorm ány

lettek: rá kellett jönnün k, elengedhetetlen, hogy

zat is külön figyelemmel kísérte, sőt anyagiakkal

az együttm űködés m inden elemét alaposan ki

is segítette azért, hogy az itt élők és az ide láto

m unkált szerződésben rögzítsük - a kultúra csak

gatók minél szélesebb köre szám ára nyújthasson

akkor b ír hírértékkel, ha a politika, a term észeti

felejthetetlen élményt.

és egyéb katasztrófák nem töl

Békéscsabán, a M unkácsy M i

tik ki a műsoridőt.

hály M úzeum ban 2008. jú liu s

A kiállítás először a szlovákiai

10-e és novem ber 14-e között

Komáromban a

M agyar Kul

kiem elkedő eredm ény szü le 

túra és Duna Mente M úzeum á

tett, a helyi team igen m agas

ban volt látható, ezután a zala

látogatószám m al büszkélked

egerszegi Göcseji Múzeumban,

het: összesen 19 335 fő fo r

majd

dult meg a tárlaton.

a

kaposvári

Rippl-Ró-

nai Múzeumban vendégeske

A rendkívül magas Békés m e

dett. A látogatószám és ven

gyei látogatószám külön elem 

dégkönyvbe

bejegyzések,

zést érdem el. Minek köszön

valamint a dr. Szenográdi Pé

hető ez a kitűnő eredm ény?

ter és a Docufox Kft. által fo

A helyi sajátosságokhoz iga

írt

lyamatosan karbantartott www.

zodó m arketing tervnek, a Bé

tatárjárás.hu (30524 rákeresés

kés Megyei Ö nkorm ányzat tá

2008. november 30-ig) oldal lá

m ogatásának és annak, hogy

togatottsága azt igazolták, hogy

az ügyért tenni tudók kiem elt

csapatunk munkája nem volt hi

figyelem m el próbáltak lehető

ábavaló: a szlovákiai Kom árom 

ségeik sze rin t mindent m eg

ban 4000 főt, Zalaegerszegen

tenni a sike r érdekében.

5600 főt, Kaposváron 5700 főt
regisztráltak, ami az adott hely

Mivel egészült ki

színek munkatársai szerint jó

a marketingterv a békéscsa

eredm énynek számít.

bai kiállításon?

2008. jú liu s 10-étől - a koor
dinátorok nem kis ö rö m é re - végre B ékés me

A kampány egy rendhagyó sajtótájékoztatóval in

gyében, Békéscsabán, a Munkácsy M ihály Mú

dult. A múzeum vezetése még a nyitás előtt a ki

zeum ban is megnyílt kiállításunk. M ondhatni „ha

állítás építési munkálataiba is bepillantást engedett

zaérkezett” , ugyanis 2 007. novem berében a ré

a média képviselőinek. Bár az érdeklődés mérsékelt

gészeti leleteket kivéve m inden kiállítási elem in

volt, de a marketingfogás a vándorkiállítás folyama

nen indult útjára. (M ellékesen jegyzem meg, ha

tában újszerűnek bizonyult.

valaki hasonló vállalkozásba fog, m indenképpen

A Békés Megyei Önkormányzat támogatásával a

célszerű a vándorkiállítás első helyszínének a

Gsaba Televízió rendszeresen forgatott a kamion

saját m úzeum át választania, ugyanis a z első be

megérkezésétől, a kiállítás megnyitóján át, egé

építéskor számtalan nem várt dolog történhet, és

szen a kamion Debrecenbe, a Medgyessy Ferenc

a „hazai” környezet, lényegesen könnyebbé te

Emlékmúzeumba való indulásáig. (A vándorkiállítás
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békéscsabai történéseiről, több mint félórás felvé

és Szabadművelődési Alapítvány is támogatott egy

tel készült, amely nemcsak dokumentációs célokat

külön pályázatnak köszönhetően.

szolgálhat, hanem a későbbiek során, megfelelő vá

A megmérettetésre közel negyven iskolából nevez

gást és szerkesztést követően akár múzeumi köz-

tek, a döntőben végül is kilenc csapat mérte össze

művelődési szakemberek oktatását is segítheti.)

tudását. Pontos kimutatásunk arról nincs, hogy en

A Békés Megyei Hírlap is folyam atosan tudósított

nek köszönhetően hányán látogatták meg a kiállítást,

a kiállítással kapcsolatos történésekről, sőt al

de a feladat összeállítója, dr. Szenográdi Péter gon

kalm anként játékra invitálta az olvasókat, am ely

doskodott arról, hogy a csapatok jó eredményt csak

nek során a helyes m egfejtők a tárlatra szóló be

figyelmes múzeumlátogatást követően, valamint a

lépőt nyerhettek.

honlap és a CD alapos ismeretével érhettek el. A ver

A Csaba Rádió műsoridejében rendszeresen lejátszot

senyzők teljesítménye mind az előzetes megmérette

ta azt a rádiós reklámspotot, amely

tésen, mind a döntőn elismerésre

hanghatásával a tatárjárás korá

méltó volt. (Ezzel kapcsolatosan

nak hangulatát idézte, és remek ki

minden fontos információ a www.

egészítője volt a széles spektrumot

tatárjárás.hu oldalon is megtalál

felölelő „marketinghadjáratnak’’.

ható, fotókkal kiegészítve.)

A megnyitó a nyár közepére esett,

A marketing igen hatékony eleme

így az első időszakban az ide

volt még a Békés megyében élő

genforgalomra fókuszáltunk el

diákok

múzeumlátogatásának

sősorban - főként Gyulán, Szar

megszervezése. A Békés Megyei

vason, Gyopárosfürdőn és ter

Önkormányzat anyagi támogatá

mészetesen Békéscsabán is. Ez

sa révén 2008. szeptember 25-e

esetben a tradicionális eszközök

és november 14-e között a megye

használata volt a jellemző (tabló,

75 településéről 9000 gyermek

plakát, szórólap, „egyet fizet kettőt

szervezetten,

kap” szlogennel akciós belépője

csoportos belépőjeggyel jutott el

gyek), amelyeket idegenforgalmi

a Munkácsy Mihály Múzeumba.

szempontból frekventált helyekre

Ez az akció rendkívül nagy nép

juttatunk el. Ezt kiegészítette a

szerűségnek örvendett mind a

Körös Volán autóbuszain találha

pedagógusok, mind a gyerekek

tó monitorokon lejátszott hirdetés,

körében, a pedagógiai hatásáról

valamint a helyi és távolsági bu

nem is beszélve.

szok oldalán elhelyezett reklám.

Figyelmet szenteltünk arra is,

Mivel elsődleges közönségünk

hogy a kiállítás iránti érdeklődést

a fiatalabb korosztály volt, kü

folyamatosan fenntartsuk. Békés

lön figyelmet szenteltünk a me

csabán már a nyitás előtt is két al

kedvezményes,

gyében dolgozó történelemtanárokkal való kapcso

kalommal írt a Békés Megyei Hírlap arról, hogy a ván

lattartásnak. Dr. Szenográdi Péter történelemtanár,

dorkiállítás létrehozásán megyei csoport dolgozik.

a kiállítás szakkonzulense a Békés Megyei Tudás

Mivel a látványelemek is Békéscsabán készültek, így

ház és Könyvtár Pedagógiai Szakmai Szolgálatával

még a kamion Komáromba (Szlovákia) indulása előtt

együttműködve a tanévnyitó szakmai napon adott

is felhívtuk a helyi sajtó figyelmét arra, hogy a csabai

tájékoztatást a pedagógusoknak, a tananyaghoz

csapat nem mindennapi „vállalkozás” részese.

köthető ismeretszerzés lehetőségéről. A kampány

Természetesen az általunk ajánlott egységes kam

fontos eleme volt az Életfa Kulturális Alapítvány, a

pányelemek mindegyikét mi is megvalósítottuk, így

Békés Megyei Tudásház és a Békés Megyei Mú

a kiállítás megnyitóján a Munkácsy Mihály Múzeum

zeumok Igazgatósága közös szervezésében lebo

előtti négysávos utat lezárattuk, és egy látványos

nyolított tanulmányi verseny, amelyet a Művészeti

„hadművelettel” indítottunk. A múzeum bejáratánál
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ugyanis Szokolay-Dongó Balázs és Bolya Mátyás

Ennek folyamatos frissítésében, a látogatók adatai

népzenészek muzsikája fogadta a közönséget, majd

nak statisztikai feldolgozásában dr. Szenográdi Pé

a Zrínyi Miklós Baranta Hagyományos Magyar Harc

ter munkája említésre méltó.

művészeti Sport Egyesület közreműködésével egy

Mivel lehet egy honlap látogatottságát növelni?

csatajelenet keretében „megjöttek a tatárok” ... s be

A folyam atos aktualizálással, amit elvben mind

vallom, itt egy kicsit vétettünk a történelmi hitelesség

nyájan tudunk, de érdem es ilyen szempontból

ellen, mivel a magyarok győztek. Nagy tanulság volt

a m úzeum i honlapokat átböngészni: roppant ta

azonban, hogy ami profinak látszik az interneten, az

nulságos. Érdekesség, hazánkban még nem gya

a valóságban nem mindig az: gondosan utánajárva

kori, hogy maga egy kiállítás rendelkezzen önál

választottam ugyanis ki a csapatot a m egnyitón

ló honlappal, de a hét helyszínen megvalósuló

való közrem űködésre, és m égis csalódnom kel

vándorkiállítás és az internet jelentősége szin

lett. A vitézek ném elyike torna

te kínálta az ötletet. A www.ta-

cipőt viselt a korhű öltözethez,

tá rjá rá s .h u oldalon az eddigi

és az ütközetben is igen sok

összes helyszínről láthatnak

„vásárinak” ható elem volt.

fo tó ka t, illetve k itö lth e tő egy

A múzeumi közművelődésben

totó, m elynek h e lye s m egfej

dolgozó kollégáknak a figyel

tői kö zö tt m inden hónapban

mébe ajánlom, hogy a megnyi

pólót,

tó ünnepségek nem csak a mu

h űtőm ágn est so rs o lu n k ki, s

zsikával, verssel színesíthetők,

itt h e lye ztü k el a m egyei ta

hanem

nulm ányi verseny fe lh ívá sá t

kitűnő

marketingfogás

k iá llítá sve ze tő t,

CD-t,

egy egyedi elemmel való gazda

és ere d m é n yé t is.

gítás, és nincs olyan megnyitó,

A

amihez valamiféle attrakciót ne

tingeszköze inek p a le ttá ja az

kapcsolhatnánk, ami külön hír

anyagi lehetőségekhez mér

értékkel bírhat.

ten igen széles körű volt. Ta

Mivel csalogattuk még Békés

lán sokrétűbb is le h e te tt vol

csabai

bem utató

m arke

megyében, Békéscsabán a mú

na, ám itt is - m int sok másik

zeum ba a közönséget?

m úzeum ban -

Például dr. S zenográdi Péter

kapcsolatok ápolásá val m ind

rendhagyó

össze egy fő fo g la lko zik, de

külön

tárlatvezetésével,

m eghirdetett

a

közönség-

időpont

az á ltala végzett m unka így

ban, de a színházi bérletekhez

is kiem elkedő volt. K iem elés

kapcsolt kuponokért is ked

re m éltó a helyi összefogás

vezm ényes je g ye t vásárolhat

és az a tevékenység, am it a

tak az érdeklődők.

ku lturális

intézm ények

me

A kiállítás marketingjének irányítójaként minden al

nedzselésével m egbízott Békés M egyei Prog

kalmat megragadtam arra, hogy a vándorkiállításról

ram iroda, valam int Závogyán M agdolna a Bé

beszéljek, például több alkalommal tartottam köz-

kés M egyei Ö nkorm ányzat kulturális referense

művelődési szakembereknek, civileknek a „tatár”

a kiá llítá s m arketingjéhez kötődően végzett.

projekt menedzseléséről tájékoztatót, mivel az rend

Mi kellett tehát a látogatók „győzelm éhez”? Elő

kívül érdekes és élményszerű elemekkel színesíthe

ször is egy látogatóbarát kiállítás, aztán egy jó

tő „történet” a rendezvényszervezés és a nonprofit

marketingterv, ami a kiállítás tartalm ához és a he

marketing területén. (Többen jelezték, hogy az elő

lyi sajátosságokhoz igazodott, valam int sok nagy

adásnak köszönhetően látogattak el a kiállításra.)

szerű, elkötelezett ember, aki energiáját, idejét

Amiről még kevés szó esett: a honlap, amely nap

nem kím élve dolgozott az ügyért. Ennek köszön

jainkban az egyik legremekebb marketing eszköz.

hetjük e kiállítás rendkívüli sikerét.
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ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
FEHÉRVÁRI BABAHÁZMOSKOVSZKY GYŰJTEMÉNY
Eltűnt generációk féltett és sok viszontagság kö
zött megőrzött fiú- és lányjátékait, gyönyörű ba

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM
MŰHELYTITKOK
RESTAURÁLT MŰKINCSEK
AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN
augusztus 2.-ig

báit, babaszobáit tárja elénk a Fehérvári Babaház.
A Moskovszky család, dr. Moskovszky Éva, a Ma

Az elmúlt évek nagysikerű kiállításai bizonyítják,

gyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott könyvtárosa

hogy egyre többeknek jelentenek művelődési le

és édesanyja, Moskovszky Lajosné Auer Erzsébet

hetőséget a múzeumok látogatása. Az érdeklődés

70 év alatt kitartó munkával gyűjtötte össze régi ko

többnyire a kiállítások nyújtotta látványig terjed,

rok játékszereit, babát, apró tárgyait, s ezeket ki

kevésbé ismert a sok időt, precizitást, türelmet és

csinyke szobákba helyezve, minden tárgynak meg

nem utolsó sorban jelentős pénzt igénylő háttér

gyarapították

munka, mellyel a műtárgyak egykori pompájukban

különleges, Magyarországon egyedülálló, de Euró-

kerülhetnek a közönség elé. A restaurátor munkájá

pa-szerte is híres gyűjteményüket. Székesfehérvár

ba való betekintés ugyanakkor - vagy éppen ezért

Önkormányzata a Szent István Király Múzeummal

- érdekfeszítő és izgalmas lehet a látogató szá

felelő

helyet keresve

alakították,

közösen hozta létre a kiállítást a Megyeház utca

mára. Műhelytitkokat, szakmai fogásokat, a tárgyak

17. szám alatti műemléképület földszintjén. Hét

egyedi történetét ismerhetik meg. Bepillantást en

szobában - 63 együttesben - babaszobákban, ost

ged a múzeumok kulisszái mögé, hogyan válik az

romlott várban, hadihajókban, kisvasúiban - gyö

akár roncs állapotú tárgyból újra eredeti fényében

nyörködhet a látogató. A szobákban a babák kis

ragyogó műtárgy. A kiállításon láthatjuk miként se

bútorok, porcelánok, festmények, csipkék között él

gítette a tudomány és a technika fejlődése öröksé-

nek nagy-nagy szeretetben és megértésben. A szobácskák legrégibb, 20-40 cm-es bútorai a 18. szá
zad elejéről, közepéről származnak, többnyire asz
talos mintadarabként vagy remekként készültek. Az
intarziás tabernákulumok, sublótok, szekrények,
szekreterek közül sokan később gyermekkezekbe
kerülve valódi játékokká váltak. Ezek az antik dara
bok adják meg egy-egy szoba alaphangulatát; a kis
együtteseket korabeli porcelánok, textilek, képek,
réz, ón és ezüst dísztárgyak egészítik ki, és na
gyobbrészt porcelánfejű babák népesítik be. A több
ezer tárgyból álló gyűjtemény valamennyi darabja
magas színvonalú, az adott kor mívesen elkészített
emléke: 18. századi elefántcsont szobrocskák, bie
dermeier porcelánfigurák, miniatűrök, ezüst gyer
tyatartók és csillárok, 19-20. századi apró naptárak
és minikönyvek, utóbbiak magyar, német, francia,
angol és latin nyelven. A könyvecskék közül kiemel
kedik egy angol nyelvű teljes Biblia és Magyaror
szág története, amelyet Csinszka dedikált Fenyő
Miksa lányának, Pannikának.
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Legyező restaurálás előtt és után

m úzeum ok

günk védelmét. A tárgyak 3D feldolgozása virtuális ka

A múzeum arra vállalkozott, hogy az idei „vizek éve”

landra hív: ami ma nem több mint törmelék vagy roncs,

tiszteletére két nagysikerű kiállítás egymás melletti be

abból a restaurátorok keze alatt ismét műtárgy válhat.

mutatóját rendezze meg. Németországból, Ulmból ér

A kiállítással szeretnék felhívni a figyelmet a múlt em

kezett az elsősorban építészeti szempontból válogatott

lékeinek megmentése, megőrzése során végzett tudo

„Balnea”, amely 18-19. századi európai fürdőépületek

mányos, illetve művészi alkotómunkára. A restaurátor

26 makettjét mutatja be. A kiállítás makettjeit 1999 és

korábban alig ismert, nem igazán értékelt tevékenysé

2008 között a Stuttgarti Egyetem Építész- és Városter

ge a gyógyításhoz hasonlítható, műtárgyak „életkorát”

vező Kar hallgatói készítették. Az izgalmas építészeti

hivatott meghosszabbítani. Diagnosztizál, a romlás, a

modelleket Hans-Joachim és Heyer Boris Miklautsch

pusztulás okait igyekszik megállapítani, terápiát alkal

igényes fotói egészítik ki. Láthatunk főúri fürdőket, köz

maz, megerősít, gyógyít, rehabilitál, egészet állít ösz-

fürdőket, a mosoda hajót, uszodát, valamint mór és

sze a töredékekből. A tárlaton az elmúlt 50 év csen

a kínai stílusú fürdőházat is. A kiállítás másik részét

des, szívós, kitartást, szaktudást és gyakorlatot igénylő

Terleczky József balatonfüredi magángyűjtő anyaga

restaurálás eredményeiből láthatjuk harminckét szak

alkotja. Az Osztrák-Magyar Monarchia gyógyfürdőit, a

ember mintegy hatvan munkáját.

vízkúra színtereit és a korszak társasági életének je
leneteit beszédes képeslapok, gyógyvizes poharak és
dokumentumok idézik fel. A Balaton környéki bemu

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS
VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM

tatókról most Budapestre látogató hangulatos anyag
méltán számíthat a fővárosi közönség érdeklődésére.
A látnivalókat a Nemzeti Múzeum korabeli divat szerint

FÜRDŐK - FÜRDŐHELYEK.
FÜRDŐUTAZÁS EURÓPÁBAN,
január 25-ig.

ját dokumentumanyagával egészíti ki.

Részlet a kiállításból

Részlet a kiállításból

készült fürdőruhákkal, a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum jellegzetes tárgyakkal, a kiállító múzeum sa
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UTASELLÁTÓ 60
március 30-ig.

rászdáját a József téren. A cukrászdát 1870-ben át
helyezte a kevésbé forgalmas József térről a Szín
ház térre (ma: Vörösm arty tér). Hamarosan Pest leg

Az ország hajdan legnagyobb vendéglátó vállala

előkelőbb cukrászdájává, az arisztokrácia és nagy-

ta átalakulva, de ma is működik, és születésnap

polgárság kedvelt találkozóhelyévé vált. 1884-ben

já t ünnepli. Kinek az emlékezete ne őrizné a ba

társult az üzlethez Gerbeaud Emil, aki a cukrászda

latoni állomásokon kéklő emblémákat, a termes ko

jó hírnevét tovább öregbítette. Az évforduló alkal

csin végigzörgő mozgóárus celofánba csomagolt

mából a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari

szalámis zsömléit, csokis rúdjait és citromízű, lan

Múzeum egy kis bemutatóval emlékezik az elmúlt

gyos Utasüdítőjét? Volt persze más is: herendivel

150 évre. Kugler és Gerbeaud idejéből származó

terített vasúti étkezőkocsi, elegáns hálókocsi-ka

művészi szépségű bonbonos dobozokat, díszes

lauzok, szárnyashajó és Form a-1, szilveszterek és

csomagolóanyagokat és más érdekes emlékeket

esküvők, libamáj és pezsgő... Kedves látogatónk

m utatnak be a patinás cukrászdából.

- parancsol egy falat keserédes fiatalságot?

KUGLER-GERBEAUD
ÉVFORDULÓ /EMLÉKVITRIN/
március 1-ig.

„MŰVÉSZAJÁNDÉKOK”
Vili. KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI
ADVENTI KALENDÁRIUM
december 31-ig.

150 éves a Kugler Henrik alapította Gerbeaud cuk

A Gerbeaud Ház homlokzatán december 1-24-ig

rászda. A korabeli sajtó 1858. október 14-én tudó

naponta, délután öt órakor adventi ablakok nyílnak

sított arról, hogy Kugler megnyitotta pompás cuk-

egy-egy kortárs képzőművész erre az alkalomra
szánt müvének egyedi nagyítását feltárva. Ezen
V ili. Adventi Kalendárium-nak eredeti műveit mu

Részlet a Művészajándékok című kiállításból

tatja be a tavalyi év után második alkalommal az
MKVM. A kiállítást megtekintők szavazhatnak a ne
kik legjobban tetsző alkotásokra. Nyeremények: a
művekről készült kisméretű egyedi nyomatok. Sor
solás, eredményhirdetés 2009 januárban. A 20002007 évi adventi kalendáriumokra tekint vissza a
Kárászy Szalon - néhány régebben szerepelt mű
bemutatásával. (Bp. XIII. Szent István park)
Információk: www.adventart.hu

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
AZ IDŐ LEGÚJABB CÁFOLATA
KORTÁRS MAGYAR MŰALKOTÁSOK
AZ IROKÉZ GYŰJTEMÉNYBŐL 1988-2008
február 1-ig.
A M agyar Nemzeti G alériában látható kiállítás a
ko rtá rs magyar képzőm űvésze t egyik legjelentő
sebb hazai m agángyűjtem énye, az Irokéz G yűj
te m é n y anyagából m utat be válogatást. Az Iro30

kéz G yűjtem ény neve a ké t tulajdonos, Pados

m észetesen nem tö rekszik a hazai m űvészet va

G ábor és P a jo r Zsolt által ala p íto tt írókéz Pa

lam ennyi irányzatának bem utatására, hanem in

pír- és író sze r N agykereskedelm i cég nevéből

kább tovább erősíti és árnyalja a gyűjtem ény ed

szárm azó szójáték. A gyűjtem ény, am ely már

dig kialakult koncepcióját, am ely a felfedezés, a

2001-ben S zom bathelyen és a M űcsarnokban

bem utatás, a ku lturális állásfogla lásra törekvés

is bem utatkozott, a két fia ta l szom bathelyi ü zle t

igényéve l jellem ezhető.

em b er-tulajdo nos szándéka szerint az 1990 kö
rül színre lépő fiatal m űvésznem zedékkel kez
dődően m utatja be a kortárs m agyar m űvészet
alakulását. A kollekció m a g vá t az Újlak C s o p o rt

MAGYAR FOTOGRÁFUSOK
H Á Z A -M A I MANÓ HÁZ

nak és vonzáskörének m unkái alkották, m elyek
mára fontos m űvészettörtén eti kordokum entu
mokká, az errő l az időszakról folytatott s z a k
mai dialógus tárgyaivá vá lta k. Pados és P a jor a
kezdeti és az azt követő időszakban olyan m ű
form ák és m űtípusok - d ig itá lis printek, in s ta llá 

KÉPMUTOGATÓK 2
- A LÁTÁS KULTÚRTÖRTÉNETE
dr. KOLTA MAGDOLNA (1958-2005)
emlékének
január 4-ig.

ciók és vid e ó k - gyűjtésére is vállalkozott a ha
gyom ányos olaj-vászon m unkák, grafikák vagy

A z em berek tízezer, ötszáz, de még öt évvel

szobrok m ellett, am elyeket a nem zetközi m ú

e z e lő tt sem úgy lá ttá k az őket körülvevő v ilá 

zeum i szakm a és m űkereskedelem már e lism e rt

got, m int ma. A szem és az agy m egtanult lá t

és befogadott, viszont a h azai múzeumi és m a

ni, e gyre b onyolu ltabb á tté te le k során is fe l

gángyűjtem ényekben még nem , vagy csak ké

ism e rn i a valóság elem eit, bárm ilyen form ában

sőbb je le n te k meg. Az Iro ké z G yűjtem ény ter-

is je le n jé k az meg. A kiá llítá s ebből a fo ly a m a t
ból m utat meg va la m it. K épnézési fo rm á ka t és
s z o k á s o k a t idéznek fel, optikai és egyéb e sz

Tarr Hajnalka: Instant nyáj

k ö z ö k e t g yűjtöttek össze a N apfénym űterem be,
a fo to g rá fia fe lta lá lá sa előtti és utáni évekből.
A k iá llítá s első ré szé t 1998-ban a M agyar Fo
to g rá fia i M úzeum ban rendezte meg Kolta M ag
d o ln a és M unkácsy G yula. Az új kiá llítá ssa l a
három esztende je elhunyt, m ost 50 éve szü
le te tt Kolta M agdira em lékeznek, továbbá ki
a d já k új, bővített form ában az á lta la írt Képm uto g a tó k . A fo to g rá fia i látás ku ltú rtö rté n e te című
kö n yve t. A kiá llítá so n a M agyar F o to g rá fia i M ú
zeum optikai kü lö n g yű jte m é n yé n e k a nyaga m el
lé s o ra k o zta tju k az O rszágos P edagógiai M ú
zeum és K önyvtár

optikával kap cso la to s tá r

g y a it és más kö zg yűjtem én yek, m agángyűjtők,
k o rtá rs alkotók e tém ába vágó tá rg y a it is. A ki
á llítá s fo g la lko zik a szem , a látás tö rvé n ye ive l,
a fé n yta n m egértését szolgáló eszközökkel, a
ca m e ra obscurával, a ve títé s laterna m agicától
a m e s e d ia ve titő ig te rje d ő é le tra jzá va l, a le g kü 
lö n fé lé b b m ozgásim itációkka l, a té ré lm é n y képi
im itá ció já va l, a tra n szp a re n s képek nyújtotta
k ü lö n le g e s hatásokkal.
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CAMERA OBSCURA
- KORTÁRS SÖTÉT SZOBÁK - KIÁLLÍTÁS
január 4-ig.

A R eneszán sz Év 2008 ke re té b e n m e g re n d e 
zésre kerülő kiá llítá s a N é p ra jzi Múzeum g a z 
dag gyűjte m é n ye ib ő l v á lo g a tva , elsősorban a
reneszánsz

eredetű

m in ta kin cs

m e g ism e rte 

A M a g y a r F o to g rá fu so k Háza a R e n e szán sz

tésére v á lla lko zik. A m a g ya r anyag m e lle tt tu 

É v-2 0 0 8 keretében o rszá g o s C am era o bscura

datosan fe ls o ra k o z ta to tt nem zetiségi tárgyak,

fo tó p á ly á z a to t írt ki. A p á lyá za t a lk o tá sa ib ó l

va la m in t a kutatásból ed d ig kim aradt köznépi

nyíló k iá llítá s n a k a M ai M anó Ház I. em elete

re cehím zések,

ónedények,

iratok valódi

ku 

és a M ai Manó G a lé ria ad helyet, m íg az ú jo n 

riózum nak szám ítanak. A tá rla t utazásra in v i

nan n y ílt g a lé riá b a n , a F e lté te le s M e g á llóba n

tál a köznépi tá rg yku ltú rá b a - az idegen vezető

az

F o to g rá fia i

egy fa n ya lg ó vándorlegény. Festett bútorokon,

A lk o tó tá b o rb a n ré s z tv e v ő m esterek és ta n ít

m ennyezet-ka zettákon, m á za s kerám iákon, ó n 

vá n y o k lyuk- és ré ska m e rá s fo to g rá fiá ib ó l lá t

edényeken, szőtteseken és hím zéseken e le v e 

ható vá lo g a tá s.

nednek meg a reneszánsz m intakincs k ü lö n le 

a u g u sztu si

c s e rh á ts z e n tiv á n i

ges figurái: fé le lm e te s sá rká n yo k, va rá zsla to s
egyszarvúk, ugró szarva so k és színpom pás v i

NÉPRAJZI MÚZEUM

rágok. A nagyközönség szám ára ja v a ré s z t e d 
dig még be nem m utatott alko tá so k m ost e lő 

LEGENDÁS LÉNYEK,
VARÁZSLATOS VIRÁGOK:
A KÖZKEDVELT RENESZÁNSZ
szeptember 27-ig.

ször kerü ln e k a m agyar lá to g a tó k elé. A m odern
lá tvá n yte rv és a kü lönleg es régi tárgyak e g y ü t
tese teszi kiem elkedővé a tá rla to t.

SZEGED
MÓRA FERENC MÚZEUM
Részlet a kiállításból

BAKELIT.
A MAGYAR ROCKZENE TÖRTÉNETE
LEMEZBORÍTÓKON
február 8-ig.
A tá rla t a n ya g á t egy m a gángyű jtő, A rató M á
tyás b a ke lit lem e zg yű jte m é n ye adja. A férfi
ko lle kció ja közel kile n cszá z darabból áll, a ki
á llításon ebből láthatnak vá lo g a tá st az é rd e k 
lődők. A fe lv o n u lta to tt régi lem ezborítók, a tö b 
bi között D eák Bili G yula, a Hungária, az Illés,
a K arthago, a

P okolgép és a VHK b a ke litje i,

korunk tö rté n e té rő l is v a lla n a k . Az e g y ik cél
az volt, hogy m e g je le n ítsé k a 60-as é v e ktő l a
re n d sze rvá ltá sig terjedő id ő sza k m in d e n n a p ja 
it, é rzé ke lte tve azt is, ho g ya n avatkozott bele
a hatalom még a zene v ilá g á b a is. E m e lle tt a
rendezők sze re tté k volna a hazai rockzene tö r
té n e té t is időrendben b e m u ta tn i, a te chnika fe j
lődésével ma már szinte m űtárgynak szám ító
b akelit lem ezekkel együtt.
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SZEGED
MÓRA FERENC MÚZEUM
FEKETE HÁZ

ból érdekes vagy fontos, hanem mint arc, mint egyegy személyiség koncentrátuma, azaz mint fotó is
érdekes" - mondja Lengyel András, a Móra Ferenc
Múzeum irodalomtörténésze, aki szerint minden le

ÍRÓPORTRÉK
január 31-ig.

hetséges fotótárgy közül a legérdekesebb az em
ber, aki nemcsak része saját kis- és nagyvilágának,
de egyben alakítója is.

A szegedi Móra Ferenc Múzeum történeti kiállítóhelyén nyílt tárlaton huszonnégy íróról harminc fotó
látható.

Dömötör Mihály múzeumi fotós által ké

szített felvételeken legendás, m ár nem élő m űvé
szek portréi m ellett ma is alkotó írók képmásával ta
lálkozhatnak az érdeklődők. Dömötör Mihály 1980

AZ ÍVEK A TISZA FELETT
- SZÁZÖTVEN ÉVE ÉPÜLT
A SZEGEDI VASÚTI HÍD
március 31-ig.

óta a Móra Ferenc Múzeum fotográfusa, s mun
kája egyik része, hogy azokon a szegedi rendez

Decem berben lenne 150 éves a szegedi vas

vényeken, am elyek irodalomtörténeti szempontból

úti híd. Ennek apropóján szervezett egy minden

érdekesnek vagy fontosnak ígérkeznek, ott legyen,

eddiginél átfogóbb és teljesebb kiállítást a Móra

s fényképezzen. „íróportréinak ihletője a dokumen-

Ferenc Múzeum és a Vasúttörténeti Alapítvány

tátor kötelességtudata: megörökíteni az elmúló tör

a szegedi Fekete házban. A kiállítás anyagának

ténések egy-egy szereplőjét, mozzanatát. Az ese

gerincét egy negyven

mények vizuális archívumából azonban utólag óha

adja. A híd eredeti, 1858-as dokum entációja ma

tatlanul kiválik egy-egy emlékezetes arc, amelynek

a M ovares Nederland B.V. holland vasútépítő cég

tulajdonosa nem csak irodalomtörténeti szempont-

tulajdonában van; a páratlan forrásanyagot a ki-

Nádas Péter, író portréja

Részlet a kiállításból

darabos tervrajzsorozat
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állítás időtartamára hozták el a tárlat rendezői a
Németalföldről. Ezen kívül látható az építkezésről

SZÉKESFEHÉRVÁR
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR

14 fénykép, am elyeket Anton Rohrbach szegedi
am atőr fotós készített. A fotográfiákat anno első
ként gróf Széchenyi Istvánnak küldték el - a hol
land cég 2005-ben egy bécsi árverésen szerezte
meg a ritka felvételeket. Emellett a Hadtörténeti In
tézet és Múzeum is kölcsönadott a tárlathoz kilenc

A SZECESSZIÓ VIDÉKE,
A VIDÉK SZECESSZIÓJA
A Megyei Múzeumok Igazgatóságainak
Szövetsége vándorkiállítása
január 18-ig.

darab légifotót, am elyeket a hidat bombázó ameri
kai gépek legénysége készített 1944. szeptember

A megyeszékhelyek múzeumainak összefogásával

3-án. A szervezők a Közlekedési Múzeumtól me

megvalósult vándorkiállítás a vidéki múzeumok képző-

netrendeket illetve a hídon használt síneket kap

és iparművészeti gyűjteményének szecessziós anya

tak, de e közgyűjtemény adta kölcsön a vasúti híd

gából ad ízelítőt. A tizenkilenc megyei múzeumi szer

1:200 méretarányú makettjét is. A kiállításon a So

vezetnek ez az első saját szervezésű tárlata. A Me

mogyi Könyvtár jóvoltából beleolvashatunk olyan

gyei Múzeumok Szövetsége ezzel a kiállítással nem a

újságcikkekbe is, am elyek abba az időszakba rö

szecesszió teljességéről kíván képet adni, erővonalait

pítenek vissza, am ikor Szeged - másfél évre - híd

meghatározni, vagy eddig ismeretlen részleteit meg

nélkül maradt. A vasúti hidat egyébként azért „kel

világítani. Gazdagságának egy olyan szeletét kívánja

lett” lerombolni, m ert fontos katonai útvonal részét

felvillantani, ami a magyar vidéki múzeumok gyűjtemé

képezte. Romániából Németországba olajat szál

nyeit jellemzi. A szecesszió tehát a kiállítás rendezése

lítottak itt, ráadásul a Wehrmacht is e helyen vo

során vezérfonal, amelynek mentén az egyes kollek

nult volna fel Románia ellen, am ikor szomszédunk

ciókból válogattak. Az egyes múzeumok gyűjteményi

kapitulált a II. világháborúban.

felelősein, szakemberein múlt, hogy saját anyaguk e
A kiállítás plakátján szereplő kép

Részlet a kiállításból
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szegmensét milyen tárgyakkal kívánták reprezentálni.

szervezők közösen válogattak, így Franciaországban

Ez természetesen mind a kiállított tárgyak funkcióját,

mintegy 150 festményt és grafikát tekinthetnek meg

mind pedig kvalitásáttekintve sokszínűséghez vezetett.

az érdeklődők. A bemutatott művek színvilágukban

A tárlaton közel 200 műtárgy látható, többek közt Róth

és témaválasztásukban a francia fauvizmus közeli ro

Miksa, Sass (Bunner) Ferenc, Nagy Sándor, Vaszary

konai, a közép-európai tájak, emberek, a jellegzetes

János, Rippl-Rónai József, Csók István, Koszta József

képi atmoszféra, a plasztikusabb formálás azonban

, Lesznai Anna és Kádár Lívia munkái. A festményeken

önnálló, összekeverhetetlen stílusváltozatot eredmé

kívül bútorok, vázák, ruhák, személyes használati tár

nyezett Magyarországon. A francia vadak alapítója

gyak tekinthetők meg.

ként tisztelt Matisse az Észak-Franciaországban ta
lálható Le Cateau-Cambrésis-ben született, a kiállítás
a róla elnevezett és általa alapított múzeumban lát

KIÁLLÍTÁS -KÜLFÖLD

ható 2009. február 22-ig. A kiállítás az idősebb mes
terek - Csók István, Rippl-Rónai József - franciáké
val párhuzamos törekvéseit felvillantó teremmel kez

MATISSE SZÜLŐVÁROSÁBAN
A „MAGYAR VADAK”

dődik, majd utána a nagybányai festötelepen készült
alkotások mellett valamennyi művészkörnek külön to
vábbi részeket sznteltek a rendezők. A csendéletek,

2008. október 26-tól Henri Matisse szülővárosában

aktok, portrék külön termekben kerültek bemutatásra,

látható a „Fauves Hongrois 1904-1914” című kiállí

akárcsak a magyar festők Párizsról, illetve Budapest

tás, amely a Magyar Nemzeti Galéria 2006-os „Ma

ről készült képei is. A Matisse Múzeum a francia és a

gyar vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914” című

magyar festők kéziratos leveleit, a korszak fontos mű

tárlatának utazó változata. A Nemzeti Galéria 2006-

vészeti kiadványait, képeslapjait, dokumentumfotóit

os reprezentatív kiállításából a francia és a magyar

is kiállította. A magyar vadak tárlata 2008. nyarán a

A kiállítás plakátja

A kiállítás katalógusának borítója
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fauvizmus bölcsőjének tekintett Collioure közelében,

A Szépm űvészeti M úzeum gyűjtem ényéből válo

a Spanyol határ mellett található Céret-i Modern Mű

gatott alkotásokat m utat be a hamburgi Bucerius

vészetek Múzeumában volt látható, 2009. március

Kunst Forum a novem ber közepén nyílt nagy

13. és június 15. között pedig a Dijoni Szépművészeti

szabású kiállításán. A csaknem 120 m űvet fe l

Múzeumba utazik tovább. A kiállítás-sorozatra a pá

vonultató

rizsi Adam Biro kiadó - tulajdonosa a magyar szár

M anierism us in Europa (Ugrás a világba. Az eu

mazású Bíró Ádám - új, francia nyelvű katalógust je 

rópai m anierizm us m űvészete) című tá rla t január

lentetett meg, amelyben az eredeti magyar katalógus

közepéig látható a je le n tő s német kiállítóhelyen.

több tanulmánya, illetve a francia múzeumi szakem

A m ost m egnyílt tárlattal a Szépm űvészeti egyi

berek friss írásai is olvashatók. Bár az egyéves fran

dejűleg két önálló kiállítással is bem utatkozik kül

ciaországi körút még csak félúton tart, a Céret-i ki

földön, ugyanis a m úzeum grafikai gyűjtem ényé

állításnak már 60.000 látogatója volt, a katalógusból

ből válogato tt anyag szintén most látható a pá

Sturz in die

Welt.

Die

Kunst des

pedig az edig kiadott hatezer példány mind elkelt, de

rizsi Louvre-ban. A Szépm űvészeti Múzeum és

már folyik az utánnnyomás.

a B ucerius Kunst Forum kapcsolata évekre nyú
lik vissza, a 2006 elején Ném etországban, majd
B udapesten látható El Greco, Velazquez, Goya
című, több mint 200 ezer látogatót vonzó tárlat

HAMBURG
BUCERIUS KUNST FORUM

szintén a két intézm ény együttm űködéseként jött
létre. A mostani kiállítás ötlete a ham burgi mú
zeum részéről vetődött fel: a német partner még

VÁLOGATÁS A SZÉPMŰVÉSZETI M Ú 
ZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL
január közepéig

zeum gazdag m anierista anyagából válogatott ki-

El Greco: Angyali üdvözlet

Denys Calvaert: Pál megtérése
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a spanyol kiállítás idején jelezte, hogy szívesen
otthont adna egy, kizárólag a Szépm űvészeti Mú

M
.,.,
múzeumok
állításnak. Az 53 festm ényből, 20 rajzból, 36 sok

TÉLEN BÉCSBE?

szorosított grafikából és 10 kisbronzból álló ham 
burgi tárlaton a korszak szinte valam ennyi vezető

Természetesen. Nemcsak a karácsonyi vásár csá

m esterét - többek között Bronzino, Tintoretto, El

bítja lelkes híveit az osztrák fővárosba, hanem szá

G reco, Jan Brueghel műveit - és stílusáram latát

mos rem ek kulturális program is. Tekintsünk csak

m egism erheti a ném et közönség. A kiállítás ér

bele, mit kínál számunkra néhány bécsi múzeum

dekessége, hogy néhány művet erre az alkalom 

2008/2009 telén. 1908 fontos dátum Bécs számá

ra restaurálva láthatnak az érdeklődők, valam int

ra. Jelentős események köthetőek ehhez az év

olyan festm ényekkel is találkozhatnak, melyek al

hez. Többek között ekkor ünnepelték Ferenc Jó

kotóit a közelm últban azonosították.

zsef
de

SEPSISZENTGYÖRGY
SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM

trónralépésének
művészettörténeti

hatvanadik

évfordulóját,

szempontból

sokkal fon

tosabb esemény is köthető ehhez az

időszak

hoz. 1908-ban rendezték meg a bécsi „művészeti
szemlét”(Kunstschau). Ezt a nagyszabású kiállítást
a bécsi modern művészet úttörőjeként tartják szá

KIÁLLÍTÁS A 100 ÉVE SZÜLETETT
VÁKÁR TIBOR EMLÉKÉRE
január közepéig

mon. Számos ismert m űvész vett rajta részt, csak
hogy egy párat említsünk: Josef Hoffmann, Gustav
Klimt, Koloman Moser. A Schwarzenbergplatz kö
zelében, a kiállítás szám ára épített ideiglenes ha

Vákár Tibor Ybl-díjas építész plakátjai, épülettervei

talmas faépületben helyet kapott festészet, szobrá

és karikatúrái láthatók a sepsiszentgyörgyi Székely

szat, grafika, iparművészet. A jubileum alkalmából

Nemzeti Múzeumban. AGyergyószentmiklóson szü

a Belvedere a jelentős eseménynek egy kiállítás

letett, rendkívül hosszú és tartalmas életpályát ma

sal állít emléket, melynek kurátorai m indent meg-

gáénak tudható V ákár Tibor munkásságát a meg
nyitón Hadik András művészettörténész méltatta,
majd ifjabb Vákár Tibor beszélt Az elpattant lánc

Gustav Klimt: A csók

szem ... című, Vákár építészeti és képzőművészeti
pályafutását bemutató, idén m egjelent könyvről. A
régészként dolgozó ifjabb Vákár a kötetről elmond
ta: még édesapja szánta e címet a könyvnek, saj
nos azonban a megjelenését már nem érhette meg,
hiszen 2002-ben elhunyt. S hogy mire utal ez a kü
lönleges cím? Egyrészt szól a szeretett szülőföldtől
való elszakadásról - a háború borzalmai közepette
a családot kitelepítették Budapestre-, másrészt vi
szont utal a m agyar építészi gondolkodástól való
elszakításra is, hiszen az 1950-es években meg
jelenő szocialista-realista építészeti stílus teljesen
idegen volt a m agyar hagyományoktól, így Vákár
Tibortól is. „Ez ellen igyekezett ő harcolni akár tol
lal, akár rajzaival vagy építészeti elgondolásaival”
- fejtegette a m űvész fia. Vargha Mihály, a Székely
Nemzeti Múzeum igazgatója beszélt a terveikről is,
az intézményük együttműködése a Magyar Építé
szeti Múzeummal további színvonalas és érdekes
kiállításokat hoz majd a sepsiszentgyörgyieknek.
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tettek azért, hogy a látogató a hajdani Kunstschau

jelentős szerepet játszik Egon Schiele is, aki halá

világában érezhesse magát. Az Unteres Belvedere

lának 90. évfordulóján a Leopold Museum Schiele

(1030 Wien, Rennweg 6) termeibe kisebb pavilono

gyűjteményéből megrendezett önálló kiállítás is lát

kat építettek, melyeket korhű tapétával borítottak.

ható az alsó szinten. És ha a századelőnél újabb

A kiállításnak teljesen újszerű a hangulata, a be

művészetre vágyunk, akkor vegyük a fáradságot

helyezett térelválasztó falak által meg is feledke

és nézzük meg a legalsó szinten található Christian

zünk arról, hogy múzeumban vagyunk. Az 1908-as

Schad retrospektív kiállítást is. A Neue Sachlichkeit

Kunstschau

ismert képviselőjének egész életművét január 6-

résztvevőjeként járhatjuk végig a ki

állítást. És akkor még egy szót sem szóltunk a ki

ig tekinthetjük meg.

állított tárgyakról, amelyek rendkívül változatos ké

leopoldmuseum.at

Bővebb információ: www.

(a múzeumnak van magyar

pet adnak a századelő bécsi művészetéről. Gustav

nyelvű honlapja is, a kezdő oldalon lehet a nyel

Klimt festményeitől kezdve a W iener Werkstätte ál

vet kiválasztani). A modern művészet rajongói a

tal tervezett babaházig mindent megtalálunk. Egy

Museumsquartier-on, a Leopold Museum mellett

szó, mint száz, érdemes ellátogatni az alsó Bel

található Kunsthalle-ban illetve a MuMoK (Museum

vedere palotába. A kiállítás 2009. január 18- ig lá

Moderner Kunst) -b a n hódolhatnak szenvedélyük

togatható. Bővebb információ: www. belvedere, at.

nek, ahol a következő kiállítások láthatóak: az ame

Ha még többet szeretnénk megtudni a századelő

rikai festő, Edward Hopper művei kaptak helyet feb

bécsi művészetéről, a Leopold Museum-ba (1070

ruár 15-ig a bécsi Kunsthalle-ban, a MuMok-ban

W ien, Museumsplatz) is érdem es ellátogatnunk,

pedig az egyik legsikeresebb osztrák alkotó, Peter

m ely legfelső emeletét szentelte ennek a tém á

Kogler művei láthatóak január 25-ig. És hogy Bécs

nak. További műveket csodálhatunk meg Gustav

egyik legjelentősebb múzeumáról, az Albetina-ról

Klimttől, festményeket Koloman Moser-től, és W i

(1010 W ien, Albertinaplatz 1) se feledkezzünk meg,

ener Werkstätte iparművészeti tárgyakat. Műveivel

íme néhány újabb kiállítás. Az egyik legjelentősebb
svájci műgyűjtő, Eberhard W. Kornfeld kincseit te
kinthetjük meg február 8-ig. Kornfeld előszeretettel

Christian Schad: Maika

gyűjt műveketAllberto Giacometti-től, Marc Chagalltól, Ernst Ludwig Kirchner-től és még sorolhatnám.
A magánszemélyek gyűjteményét bemutató kiállítá
sok gyakran rendkívül színvonalasak, és érdemes
őket megnézni, hiszen szomorú tény, de igaz, hogy
a magángyűjtőknek gyakorta több pénzük van egy
gyűjtemény létrehozására, mint egy múzeumnak.
Ha esetleg arra is kíváncsiak vagyunk, hogyan ala
kult az osztrák művészet 1970 után, akkor szintén
az Albertina-ban a helyünk. „Nach 1970” címmel
az Albertina január 11-ig kiállítást szentel ennek a
periódusnak. Bővebb információ: www.albertina.at
Abban az esetben, ha leginkább az avantgarde mű
vészet iránt érdeklődünk, térjünk be a Bank Austria
Kunstforum-ba (1010 Wien, Freyung 8), és tekint
sük meg a legújabb Georges Braque retrospektív ki
állítást. Ezt egészen március elsejéig megtehetjük.
Bővebb információ: www.bankaustria-kunstforum.at
Természetesen az összes kiállítást nem lehet rész
letezni egy rövidke cikkben, de remélem, mindenki
megtalálja a neki leginkább megfelelőt a kínálatból.
A kiállítási ajánlót összeállította Őri Ágnes (Bécs)

38

«

M
mummioi«

i NEMZETi 1LDOZATKE/Z/EG
/ZOBRA

d l G U S Z T A K IR 'H E R C E G N O ,
RÓF T IS Z A IS T V Á N M IN IS ZTE R E I
ÖNVÉDELMI MINISZTER DISZELNÖKS
k i I ^T « -T _ T N k \ * Ji ■" I »I

OROS HERCEG PRÍM ÁS ES B Á R Ó H A Z A I S A M U
ZVEGYELÁRVÁI ES A HÁBORÚ ROK KANTJAI JAVÁRA
• r W
ir-rv

VSZOBOR FA V A ZÁ T A MAGYAR N E M Z E T BORÍTJA BE A Z ÁLDOZATKÉSZSÉG FÉMPIKKELYEIVEL
ALTSUK MEG M INDANNYIAN LEGALÁBB 2 KORONÁVAL A NEVÜNKKEL ELLÁ TO TT. F É M P IK K E LYT A N E M Z E T I
kLDOZATKESZSEG SZOBRA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNÁL* BUDAPEST KÉPVISELŐHÖZ.TELEFON í 4 - 6 - 9 9 .
A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG:

%A
L
IN
O
H
' .O
o
w
e
it
ö•

39

LÖNYAY SÁNDORNÉ

K IR C H N ER HERMANN

CS É5 K1RALTA80ftMJVjVA H-KIfiH> <HINISTERtUMHADSEúÉLYEZÖHIVATALÁNAK VEZETŐJE

. VR A B ELY Á R K Á H O Z ^OROSZV G ÉZA
: A C A I V IL M O S É
“KOVÁCS ISTVÁN
2S&WILCZEK FRIGYES

AZ.AU&USZTA GYORSSEOÉlVALjAp-UOYVBZETÖ
/ALAP'
I ÖAZOATÓJA
OAZOA1
•UNOK-.

Z

?

)

BASCH ÁRPÁD
^21WILCZEK FRIGYESNE
RÓNA JÓZSEF
SZÁVOZO R IC H A f
BÁ LLÁ JE N Ő

/ /#
'%

--

\ \

,á m ^ r%
J

r
/

[ár

‘t t *
f .

fl
fi

í (

■

/

f i

%V » \ w
-t :*\ l \ M
v
L
1

\« B
• *

:' s f c :;.v;
/y—oK>>
\% >Ü
vT“*
A
iHh. -■

^
v

jj
,M
>s
AV
«

i s

____ ^
Ä

1 m

PpB5IP&,

K W k '3 L í^ » w "

>

|

#

1

J
**€ T V f B

H
p |.

rf!

\ T|

M (

í

i

'

Í v'

■

: ; -■ ^
S S S IgCyv-v-S,|-T»n^y" ‘ ■■'■'“• **•*--.
■*/
^g j

'NT'i'O'1!
m ú zeu m o k

H ír e k - r ö v id e n

OKM HÍREK

TÖRÖKORSZÁG LEGNAGYOBB
KULTURÁLIS KÖZPONTJÁBAN
NYÍLT MEG A THÖKÖLY EMLÉKHÁZ
Hiller István oktatási és kulturális m iniszter
és E rtugrul Günay török kulturális m iniszter
felavatta a Thököly em lékházat Kocaeliben.
II. Rákóczi Ferenc rodostói, illetve K ossuth
Lajos kütahyai m úzeum a után ez im m ár a
harm adik törökországi m agyar nem zeti em
lékhely. A szám űzetésbe kényszerült Thö
köly Im re a M árvány-tenger partján fek
vő akkori N ikom édiában (vagy Izm it, a mai
nagyváros neve: Kocaeli) telepedett le, és itt
is halt m eg 1705. szeptem ber 13-án. Kocaeli
önkorm ányzata 2005 őszén épp akkor vetet
te fel egy Thököly em lékház létrehozásának
gondolatát, amikor az önkorm ányzat költsé
gén im pozáns, gránit talapzatú em lékm űvet
hoztak létre a fejedelem fellelt síroszlopa egy
darabjának felhasználásával, és utcát nevez
tek el Thököly Imréről, halálának 300. évfor
dulója alkalmából. Az em lékház létrehozá
sáról szóló m egállapodást 2006. novem ber
16-án írták alá Budapesten. A m egállapodás
értelm ében Kocaeli önkorm ányzata az em 
lékház céljára biztosított egy 202 négyzetm éteres, egybenyitott ikerházat, m elyet sa
ját költségén a m agyar m uzeológus és lát
ványtervező szakem berek útm utatásai alap
ján teljesen felújított. Ezen felül legyártatta a
vitrineket, posztam enseket és a pihenő bú
torokat, továbbá parkosította a környezetet.
Vállalta a ház m indenkori üzem eltetését
(gondnok, közüzem i díjak fizetése), továbbá
a ház biztonsági berendezésekkel való fel
szerelését. A m agyar O ktatási és K ulturális
M inisztérium m integy 14, 5 millió forintot
különített el az em lékház berendezésére.
A M agyar Nem zeti M úzeum elkészítette a
Thököly em lékház teljes kiállítási anyagát:
festmény-, dokum entum -, érme-, fegyver-,
stb. m ásolatokat, m agyar és török nyelvű fel
iratokat, térképeket, valam int biztosította a ki
állításhoz szükséges technikai felszerelést.

MAGYAR-OROSZ
KULTURÁLIS PROGRAMOK 2009.
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
magyar-orosz kulturális programokról és nagy
szabású közös kulturális projektekről tárgyalt
ez év novemberében Budapesten. 2009 első fe
lében Sárospataki disputa címmel rendeznek
kerekasztal-beszélgetést orosz és magyar ér
telmiségiek részvételével. A párbeszéd témája a
kultúra és gazdaság, a kultúra és állam, valamint
a kultúra és finanszírozás kapcsolata lesz. A tár
ca vezetőjének tájékoztatása szerint 2009 első fe
lében a M agyar Nemzeti M úzeumban „A szkí
ták kincsei" címmel rendeznek nagykiállítást,
amelyen számos Oroszországból érkező tárgyat
is meg lehet majd tekinteni. Ugyanebben az év
ben egy reprezentatív magyar kiállítást is szer
veznek Oroszországban, több magyar múzeum
közreműködésével. A tárlaton régi mesterek re
mekműveit tekintheti majd m eg az orosz közön
ség. Hiller István bejelentette, hogy a tervek sze
rint 2010-ben Budapesten az orosz múzeumok
impresszionista alkotásaiból nyílik nagyszabású
kiállítás várhatóan a Szépművészeti Múzeum
ban. Alekszandr Alekszejevics Avgyejev orosz
kulturális miniszter úgy fogalmazott, „szeret
nénk folytatni a sárospataki folyamatot, amely
Vlagyimir Putyin, Oroszország volt államfőjé
nek, jelenlegi miniszterelnökének gesztusával
vette kezdetét, most pedig - m int hangsúlyozta
- az értelmiség párbeszédére készülünk".

ICOM TAGDÍJAK 2009-BEN
A 2008. évi befizetések 2009. március 31-ig érvé
nyesek. 2009-re az ICOM párizsi központja, va
lamint az ICOM MNB elnöksége a tagdíjakat az
alábbiak szerint állapította meg.
Egyéni tagság: 21 OOOFt; intézményi tagdíjak: A
kategória /1-5 főt foglalkoztató intézm ény/: 102
OOOFt, B kategória / 6-20 főt foglalkoztató intéz
mény/ : 152 OOOFt, C kategória / 20 fő feletti m un
katársat foglalkoztató intézm ény/: 210 OOOFt.
Kérem, hogy a befizetéseket az ICOM MNB
számlájára szíveskedjenek átutalni: 1010208605000402-00000005, illetve Kürti Anitánál /B uda
pest Történeti Múzeum/ személyesen befizetni.
A befizetési határidő március 25.
Dr. Bezzeg Mária PhD
titkár, ICOM MNB
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RENESZÁNSZ HÍREK
RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK A
KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a Magyar
Mezőgazdasági Múzeummal közösen kétnapos
tudományos konferenciát tartott 2008. november
5-6-án Reneszánsz építészeti emlékek a Kárpát
medencében címmel. A konferencia elsődleges
célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a ku
tatóknak, hogy az érdeklődő szakemberek minél
szélesebb köre előtt számolhassanak be a határo
kon innen és túl fellelhető magyar vonatkozású re
neszánsz örökségemlékek feltárása és megőrzése
terén az utóbbi években végzett kutatásaikról és az
eddig elért eredményekről. A konferencia elején
részben olyan előadások hangzottak el, amelye
ket mára már zömében elpusztult reneszánszkori
emlékek területén folytattak a kutatók. így Végh
András, egy nemrég feltárt Jagelló-kori épület,
a Ragusai-ház épületmaradványainak és az elő
került reneszánsz kőtöredékek segítségével m u
tatta be a Jagello-kori budai polgárvárost. Magyar
Károly előadásában látványos rekonstrukciós raj
zokon keresztül ismertette a Mátyás-kori budai,
visegrádi és tatai udvari rezidenciákat. Mikó Ár

pád a reneszánsz művészettel kapcsolatos prob
lémákról szólt. A Kulturális Örökségvédelmi Hi
vatal két kutatója B. Benkhard Lilla és Mentényi
Klára előadásából a kőszegi vár védelmi rendsze
rének XVT-XVII. századi kiépítését, a város jelentő
sebb világi és egyházi, illetve a piactér jellegzetes
épületeinek építéstörténetét, valamint a még fel
lelhető reneszánsz stílusú részleteket ismertették
meg a résztvevőkkel. Nemes András előadásában
Sopron reneszánszkori arculatáról kaphattunk ké
pet. Domokos György, a hazai olasz várépítészeti
rendszer kialakulásának folyamatába avatta be az
érdeklődőket. A konferencia második napján Feld
István rekonstrukciós rajzok segítségével elevení
tette meg a Kárpát-medence észak- keleti sarkában
található kastélyok késő reneszánszkori megjele
nését. Simon Zoltán a felsővadászi Rákóczi-kastély kutatási eredményeit, míg Havasi Krisztina az
egri késő középkori székesegyház reneszánsz kori
fragmentumait ismertette. Lángi József restaurá
tor, a reneszánszkori protestáns templomok kifes
tésében széles körben elterjedt virágornamentika
néhány szép XVL-XVTU. századi erdélyi példáját
mutatta be. Sarkadi Márton a gyulafehérvári ér
seki palota északi szárnyáról, míg Halmos Balázs
a gyulafehérvári Lázói-kápolna építéstörténetéről
tartott részletes beszámolót. Kovács Zsolt mű
vészettörténész, Kolozsvárról „Portrégalériák Er
dély késő reneszánsz falfestészetében" című pre
zentációjában a segesvári ún. Szarvasos-házban
az utóbbi években feltárt és helyreállított egye
dülállóan gazdag portrékat és más bibliai tárgyú
jeleneteket ábrázoló falképekkel ismertette meg az
érdeklődő szakembereket. Farbaky Péter, a rene
szánsz iránti érdeklődés magyar műemlékvéde
lemben történt megjelenéséről, míg Deklava Lil
la a neo-palladianus építészet egy szép hazai pél
dájáról, a lőkösházai Vásárhelyi-Bréda kastély ku
tatásáról tartott előadást. A konferencia záró elő
adásában, Szatmári Sarolta régész, Alpár Ignác
építészetében kimutatható reneszánsz hatásokat
ismertette elsősorban a konferenciának helyt adó
épület bemutatásán keresztül.

JÖVŐ NYÁRRA MEGÚJULHAT A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS-SZOBOR
Schneider Márta kulturális szakállamtitkár és László Attila, Kolozsvár alpolgármestere aláírta a kolozsvári Má
tyás-szobor teljes restaurálásáról szóló megállapodást Budapesten. Hiller István, az oktatási és kulturális tárca ve
zetője a Reneszánsz év megnyitásakor jelentette be, hogy az évad költségvetéséből 100 millió forintot fordítanak
Fadrusz János Kolozsvárott található Mátyás király szobrának renoválására. A Mátyás-szobrot a 2006-os román
magyar kormányülésen kötött egyezmény értelmében közösen újítja fel a két ország, a restaurálás összköltsége
hozzávetőlegesen 800 ezer euró. Az aláírt megállapodásban a felek a műemlék restaurálása érdekében kifejtett
együttműködésnek és magának a felújításnak a technikai feltételeit is rögzítették. A megállapodás alapján Ko
lozsvár önkormányzata elindíthatja a Mátyás-szoborcsoport restaurálását célzó közbeszerzési eljárást.
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SEGÍTSÉGGEL ÉLŐK A RENESZÁNSZ KIÁLLÍTÁSON
Az O k tatási és K u ltu rális M inisztérium és a Szépm űvészeti M ú zeu m a tov áb b iak b an is olyan
kiállítások m eg ren d ezésén gondolkodik, am ely so k ak at vonz, tu d á s t, a szab ad id ő jó és szó ra
koztató eltöltését nyújtja, és am ely a vakok, gyengénlátók, m o zg ásk o rláto zo ttak szám ára is é l
m ényt, szórakozást jele n t - h an gzott el a b u d a p e sti S zépm űvészeti M úzeum ban m eg ren d ezett
R eneszánsz a fáraók E gyiptom ában cím ű k iállításhoz kapcsolódó tap in th ató tárlato n . A k ü 
lönleges k iállítást ezen a nap o n több m int 150 segítséggel élő k e reste fel. O któber 15-én, a Fehér
Bot N apján a S zépm űvészeti M úzeum tap in th ató tárlatáh o z az eg yiptom i ren eszán szo t b e m u 
tató kiállítás m űkincseiből 16, a látássérü ltek szám ára is értelm ezh ető , különböző form ájú és
anyagú - egyebek m ellett bronz, kő, fa - tárg y at v álaszto ttak ki. A látá ssé rü lte k et aud io g u id e
m agyarázóanyag is segítette.

ÁTADTÁK „A HELYSÉG SZELLEME 2008" CÍMŰ PÁLYÁZAT DÍJAIT

Biatorbágy, D unaföldvár, Kecskemét és Visegrád nyerte a Reneszánsz Év 2008 alkalm ából m eg
hirdetett, „A helység szellem e 2008" cím ű pályázat díjait. A tervezőm űvészek és települési önkorm ányzatok részére kiírt arculattervezői pályázat elism eréseit Schneider M árta kulturális szak
állam titkár adta át a győzteseknek decem ber 9-én, a „Közös utak, új lehetőségek" cím ű kulturális
turizm us konferencián a M űvészetek Palotájában.
A pályázat célja az volt, hogy a reneszánsz szellem ében és a mai idők szavát követve országszerte
segítse elő a korszerű vizuális környezet és kom m unikáció iránti társadalm i-közösségi igény ter
jedését; valam int adjon lehetőséget kortárs m agyar tervezőm űvészek szám ára, hogy társadalm i
m egrendelői igényekhez alkalm azkodva tegyenek javaslatot az ad o tt helység átgondolt koncepci
ón alapuló, vizuálisan is egységes arculatára.
Fontos cél volt még, hogy a pályázat m utasson vonzó példákat a m egbízást adó helyi lakóközössé
gek és a felkért m űvész kölcsönös m egbecsülésen alapuló színvonalas és kreatív együttm űködésé
re, illetve hogy járuljon hozzá a kortárs alkalm azott m űvészet és a társadalm i m egrendelők közötti
viszonyról való fontos kritikai diskurzus újjáéledéséhez.
Pályázni olyan, 2008-tól m egvalósuló arculati projekttervvel lehetett, amelyet egy (vagy több) ter
vezőm űvész valam ely szabadon választott települési önkorm ányzattal közösen nyújt be.
25 pályázat érkezett be, a M oholy-Nagy M űvészeti Egyetem (MOME) által felkért kuratórium úgy
döntött, hogy négy települést díjaz, közülük hárm at négy millió forinttal, Visegrád városát pedig
nyolc millió forinttal.
A nyertes városok és tervezőművészek:
•
•
•
•

BIATORBÁGY - Kara György
DUNAFÖLDVÁR - Endrődy Orsolya
KECSKEMÉT - Farkas Antal Jama
VISEGRÁD - Kacsán György
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OPUS MIRABILE
Á tad ták az O pus M irabile 2007 díjakat az MTA Székházában. A M agyar T udom ányos A kadé
mia M űvészettörténeti Bizottsága által alap íto tt m ű v észettö rtén eti díj átad ására 2008. október
8-án k e rü lt sor az MTA Székházának k u p o laterm ében. A M ű v észettö rtén eti B izottság a díjat 14
évvel ezelőtt alap íto tta, s évente adja ki az előző év m ű v ész e ttö rté n e ti m unkáiból titkos sza
vazással kiválasztott m unkákért.
A 2007. év i OPUS M IRABILE díj id e i k itü n tetettjei:

Egyéni tanulm ányok:
B ubryák Orsolya: „E m editullio basilicae eru tu m "? - M egjegyzések a Szent István-szarkofág
provenienciájához. in: A rs H ungarica 2007/1, 5-28.
Buzási Enikő: A k tualitás és történeti hagyom ány a 17. század végén: A M átyás-kultusz a Bat
th y ányiak családi reprezentációjában, in: M űvészettörténeti É rtesítő 2007/1, 115-137.
O rosz M árton: A lá th a ta tla n gyűjtem ény. A van tg árd m űgyűjtés M agyarországon és Közép-Kelet-E urópában. (in: Picasso, Klee, K andinszkij. A svájci R upf-gyűjtem ény rem ekei. Szépm űvé
szeti M úzeum , katalógus. Szerk. G eskó Judit. Bp., 2007, 235-303.)
K iállítások katalógussal:
V aszary. Vaszary János (1867-1939) gyűjtem ényes kiállítása.
(M agyar N em zeti G aléria, 2007. o któber 18. - 2008. február 10.)
A kiállítást rendezte: G ergely M ariann és Plesznivy E dit
Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti M úzeum gyűjteményéből. In memóriám Batári Ferenc.
(Iparm űvészeti M úzeum , 2007. szeptem ber 17. - 2008. decem ber 31.)
A k iállítást rendezte: P ásztor Emese
Szent Im re 1000 éve
(Székesfehérvári E gyházm egyei M úzeum , 2007. a u g u sz tu s 11. - 2007. novem ber 11.)
A kiállítást rendezte: K erny Terézia és Sm ohay A n d rás
Zichy M ihály, a „rajzoló fejedelem"
(M agyar N em zeti G aléria, 2007. decem ber 14. - 2008. m árcius 23.)
A kiállítást rendezte: H essky O rsolya és Róka Enikő
Az A k tuális Flóra- és V egetációkutatás a K árpát-m edencében VIII. O rszágos K onferenciáján
(Szent István Egyetem , M ezőgazdaság- és K örnyezettudom ányi K ar, G ödöllő, 2008. febr. 29
- m árc. 2.) a m agyarországi botanikus társadalom szakm ai elism eréseként k étév en te odaítélt
Boros Á dám -díjban részesültek: dr. Balogh Lajos, a Savaria M úzeum és Barina Z oltán, a M a
gyar T erm észettudom ányi M úzeum b o tan ik u s m uzeológusai.
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K ö z ö n s é g k a p c s o la t

AZ ÉN MESÉM - FELHÍVÁS
A Néprajzi M úzeum a Legendás lények, va
rázslatos virágok - a közkedvelt reneszánsz
című kiállításhoz kapcsolódóan, a Reneszánsz
Év 2008 program sorozat részeként mesemon
dó, meseillusztráció-készítő versenyt hirdet
a Budapesten és a közép-magyarországi ré
gióban tanuló általános és középiskolás di
ákok számára. Hétfejű sárkány, táltos paripa,
griffmadár, aranytojást tojó tyúk, aranyszőrű
bárány, beszélő szam ár... ilyen és hasonló
csodás lények népesítik be a népmesék va
rázslatos világát - és ezek a motívumok kö
szönnek vissza ránk a népi tárgyi kultúra da
rabjairól is, amelyekből a Reneszánsz Év 2008
részeként a Néprajzi M úzeum ban november
14-én nyílt kiállítás. A kiállításhoz kapcsolódó
an hirdetik m eg mesemondó, -író, -illusztráló
versenyünket, melynek célja a fiatalok kreatív
alkotó fantáziájának és kifejezőképességének
kibontakoztatása, a hagyományos népi m otí
vumok népszerűsítése. A verseny döntőjének
és az eredm ényhirdetésnek az időpontja:
2009. április 25., a Mesenap.
Helyszíne: Néprajzi M úzeum, 1055 Budapest,
Kossuth tér 12.
További információ:
Néprajzi M úzeum
Közönségkapcsolati Főosztály
Telefon: 473-2442
E-mail: virag@neprajz.hu, ronai@neprajz.hu

MEGDUPLÁZTA LÁTOGATOTTSÁGÁT A
SZENTESI KOSZTA JÓZSEF MÚZEUM
Nívódijjal ismerték el a szentesi Koszta József
M úzeum a 2007-2008-as tanévben sikeresen
megvalósított „M úzeumbarát iskola - iskola
barát múzeum" - programját A szentesi múze
um munkatársai a tanév kezdetén megkeresték
a helyi iskolákat, szakmai munkaközösségeket
és fölmérték az igényeiket. Bevonták a felmé
résbe a művészettörténet-, rajz-, magyar-, tör
ténelem-, földrajz, és a honismeret szakos ta
nárokat is. A cél az volt, hogy a gyerekekkel
megszerettessék a múzeum ot - ha ezt sikerül
elérniük, felnőttként is szívesen látogatnak el
egy-egy kiállításra. Összesen 13 nagy rendez
vényük volt egy év alatt, vagy a m úzeum „köl
tözött ki" az iskolákba, vagy a diákok költöztek
be oda. A programok olyan jól sikerültek, hogy
fél év alatt m egduplázták a m úzeum látoga
tottságát. És bár a szervezők Szentes városával
számoltak, az eredményeket látva, a kistérségi
iskolák is önként jelentkeztek, hogy szeretnék,
ha őket is bevonnák a rendezvénysorozatba.
Az oktatási tárca két kategóriában hirdetett pá
lyázatot: az egyikre múzeumi kiadványokkal,
a másikra egy egész év múzeumpedagógiai
programjaival lehetett jelentkezni. Összesen
76 pályázat érkezett be a tárcához. A két ka
tegóriában végül - a díjakat megosztva - kétkét győztest hirdettek. A szentesi Koszta József
M úzeum képviseletében Csige Istvánná a Mú
zeumpedagógiai Évnyitón vehette át az elisme
rést. A nívódíjon felbuzdulva az intézményben
m ost azt tervezik, hogy kidolgoznak egy konk
rét múzeumpedagógiai programot, és azt több
óracsomagban ajánlják majd az iskoláknak.

MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK A SZECESSZIÓ VIDÉKE, A VIDÉK SZECESSZIÓJA
CÍMŰ 2009. JANUÁR 18-IG TARTÓ KIÁLLÍTÁSBAN
A foglalkozásokat 7-18 éves korig ajánlják mindazoknak, akik szeretnének m egismerkedni a szecesszió
formavilágával, történetével, képző- és iparművészeti alkotásaival. A korosztályokra szabott múzeumi
foglalkozásokat a TEREMBURA Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület vezeti. A szervezett
iskolai csoportok bejelentkezését várja:
Rosta Helga, tel:06/70-529-2740 és Lendvai Judit tel:06/20-373-5899
Költségek: 500 Ft/fő, amely tartalmazza a belépő, a foglalkozás és foglalkoztatófüzet árát is.
Tervezett családi napok:
2008. december 13.; 2009. január 17.
Ezeken a napokon 15 órától a 4-12 éves gyerekeket és családjukat várjuk egy játékos délutánra.
Bejelentkezés: Rosta Helga, tel:06/70-529-2740 és Lendvai Judit tel:06/20-373-5899
Költségek: 500 Ft/fő, amely tartalmazza a belépő, a foglalkozás és foglalkoztatófüzet árát is.
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TÁRGYAK ÉS ÉLETMÓDOK: NÉPRAJZI KONFERENCIA
A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUMBAN 2008. NOVEMBER 7-9.
A konferencia célja az volt, hogy körképet adjon a néprajzi szakm a szám ára, m ilyen m ódszerek
kel dolgoznak a tárgyakkal foglalkozó erdélyi és m agyarországi néprajzkutatók. A nyitóelőadást,
am elyet Pozsony Ferenc tartott, kutatástö rtén eti áttekintést ny ú jto tt arról, m ilyen indíttatással
kezdtek tárgyakkal foglalkozni a m agyar néprajzos szakem berek. Gáli T ünde egy hóstáti család
h árom generációján keresztül vizsgálta, m ilyen életm ódváltás volt az elm últ időszakban, a Ko
lozsvár külvárosában élők körében. Miklós Z oltán és Kinda Istv án szociálantropológiai jellegű
előadása a jelenkutatásokra fókuszált. Bereczki Ibolya és Vass Erika előadásai betekintést n y ú j
to ttak abba, m ilyen előtanulm ányokkal alapozza m eg a szen ten d rei Szabadtéri N éprajzi M úzeum
az erdélyi tájegysége m úzeum i m egjelenítését. A terepgyakorlatról készült beszám olókból k o n 
ferenciánkon a hom oródalm ási táplálkozáskultúra eszközkészlete, valam int a H unyad m egyei
gyűjtés levéltári dokum entálása került bem utatásra. K ülönleges színfoltja v olt a tudom ányos ta 
nácskozásnak Tötszegi Tekla és Dim ény A ttila előadása. T ötszegi Tekla, az E rdélyi Néprajzi M ú 
zeum m uzeológusa, a kalotaszegi népviselet kutatója a viselet stru k tu rális értelm ezésének nag y o n
érdekes m ódszertani példáját nyújtotta. D im ény Attila képes bem utatója v irtu á lis tárlatvezetést
n y újtott a konferencia résztvevőinek a nem rég m egnyitott kézdivásárhelyi p o lg ári viseleteket be
m utató kiállításról, a tárlat összeállítása során alkalm azott m unkam ódszerekkel ism ertetve m eg
a hallgatóságot. Szacsvay Éva, a budapesti N éprajzi M úzeum kutatója egy 1870-től napjainkig fo
lyam atosan, több generáció által lakott ház és annak tárgyi v ilág án keresztül próbálta m egközelí
teni a házban lakók változatos életét. Pozsony Ferenc, a kolozsvári Kriza János N éprajzi Társaság
elnöke azt a kérdést járta körül: vajon csupán a székelység tájspecifikus elem eként értékelhető-e
a fából faragott k ö tött nagykapu? Sándor Z sigm ond Ibolya és Szőcsné G azda Enikő előadása az
inventárium kutatások m ódszertanába nyújtott betekintést. Barabás H ajnalka és Csáki Á rpád k u 
tatásai a székelyföldi egyházak tárgykészletét elem zték. A Székely N em zeti M úzeum és a K ri
za János Néprajzi T ársaság konferenciájához csatlakozott utolsó napon a K ovászna Megyei M ű 
velődési K özpont a 2008-as kézm űvesfelm érés eredm ényeinek ism ertetésével. V asárnap az elő
adások alatt kézm űves bem utatók zajlottak. A tudom ányos konferenciához szakm ai k irándulás
társult, amely alkalm ával Erdővidék két híres m űem lékét láto g atták meg a jelenlévők.
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MEGJELENT A LÁTÓTÉR - MÚZEUM
PEDAGÓGIAI PROGRAMAJÁNLÓ FÜZET!

NEMZETKÖZI NUMIZMATIKAI
KONFERENCIA, RÓMA

A kiadvány, amely megtalálható a székesfehér
vári múzeumokban és a Vörösmarty Színházban,
kifejezetten a pedagógusok számára készült an
nak reményében, hogy praktikus segítséget nyújt
son a múzeumok és a színház pedagógiai prog
ramjai közötti eligazodásban. A közreműködők
remélik, hogy a füzet segíteni fogja az iskolák és
a kulturális intézmények közti párbeszéd erősö
dését. Kíváncsiak a füzettel és a füzetben ajánlott
foglalkozásokkal kapcsolatos visszajelzésekre. A
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága - Szent
István Király Múzeum, a Városi Képtár - Deák
Gyűjtemény, az Egyházmegyei Múzeum, a Te
rembura Kulturális és Múzeumkommunikációs
Egyesület és a Vörösmarty Színház várja egyéni
és csoportos jelentkezőket programjaikon!
Információ: www.terembura.hu,www.szikm.hu

2008. szeptember 29-30.
„Q uantifying M onetary Supplies in G recoRoman Times" cím m el szervezett k o n 
ferenciát a róm ai A cadem ia Belgica és a
Francqui Foundation abból az alkalom ból,
hogy a tém a évtizedek óta aktív és kom oly
eredm ényeket hozó kutatásával foglalko
zó Francois de C allatay (Royal Library,
Brussels) elnyerte az A lapítvány kitü n tető
díját, am it nevezhetnénk a num izm atika
N obel-díjának. A világ m inden tájáról é r
kezett közel 100 résztvevő, a szakm a leg
kiválóbb képviselőinek előadásait h a ll
gathatták különféle ókori pénztörténeti té 
m ákban, am elyeket a közös vizsgálati m ó d 
szer k apcsolt össze.

múzeumok

TÉGLAÉPÍTÉSZET TÖRTÉNETI SZIMPÓZIUM 2008. NOVEMBER 15
Az NKA Építőm űvészeti K ollégium ának tám ogatását is élvező dom bóvári I. T églaépítészet törté
neti Szim pózium alkalm ával egyedülálló kísérletre került sor. H áttere: Lencsés Zsolt festőm űvész
szabadalm azott m agyar, az antikon alapuló, majd a közép-európai reneszánszban felfedezett,
m űvészünk által kifejlesztett ún. „antik m űvész meszes freskófestési eljárás"-t kísérleti jelleggel a
gyakorlati képzésébe kívánja felvenni a balassagyarm ati Szondi György Szakiskola. A Kopcsányi
O ttó igazgató úr vezetésével D om bóvárra érkező kis csapat a téglaszépítészeti szekcióban, önál
ló alkotó m unkára, egy bem utató w ork sh o p ra hívott társintézm ényeket is. K özülük a helyiek, a
Dom bóvári 516. szám ú Szakm unkás és Szakképző Intézetének verseny-díjas szobafestő és kő
m űves tanulói közösen készítettek egy kísérleti alkotást. A program on m egfigyelőként ott vol
tak azok a diákok, akik ezen a nyáron a dom bóvári h ázig azd a V árosszépítő és V árosvédő Egye
sület „H om o faber - az alkotó ember" elnevezésű táb o ráb an részt vettek. Ezzel az é rin tett in
tézm ények és kisdiákok egy sajátos p artn erség et is m egalakíthatnak a d é l-d u n án tú li városka tör
ténelm i m iliőjében, s tervezik, hogy a „R eneszánsz Év - G ondold újra!" szlogen szellem ében, ha
zai és nem zetközi források bevonásával ezt a meglévő és újra éledő közép-európai tudáskincset
népszerűsítik és az oktatás-szakképzés és m űvészeti nevelés és örökségvédelem egym ástól el nem
választható folyam atába illesztik be.

M Ú Z E U M I H ÍR E K

RESTAURÁLJÁK AZ ÖTSZÁZ ÉVES APOR-KÓDEXET - KIÁLLÍTÁSON IS LÁTHATÓ LESZ A NE
GYEDIK LEGRÉGEBBI MAGYAR NYELVEMLÉK
E lindította az ötszáz éves A por-kódex restau rálásán ak folyam atát a sep siszen tg y ö rg y i Székely
N em zeti M úzeum : az in tézm én y gyűjtem ényének legbecsesebb darabját az O rszágos Széchényi
K önyvtár szakem berei fogják helyreállítani az elkövetkezendő egy évben. A kódex á tad ására
2008. október 21-én k e rü lt sor B udapesten.
Az A por-kódex - a H u szita Biblia részek én t - a negyedik legrégebbi m ag y ar nyelvem lék, m ely
zsoltárokat, im ákat tartalm az. A valószínűleg a XV. sz áz a d b a n készült m ű tárg y á lla p o ta rossz,
m agas sa v ta rta lm ú tintája m iatt folyam atosan hullanak ki belőle a b etűk, így m egtekintésére
eddig re n d k ív ü l ritkán a d ó d o tt lehetőség. Bár a ren d sz e rv á ltá s u tá n két ren d b en is tö rtént
kísérlet resta u rá lá sá ra , m in d k ettő k u d arcb a fulladt, így különleges jelentőséggel bír, hogy a
kódex jövő ősszel a B u dapesten m egnyíló M agyar nyelvem lékek cím ű k iállításo n szerepelhet
m ajd. A b u d a p e sti O rszágos Széchényi K önyvtár erre a tá rla tra kérte kölcsön a m ű tárg y at, s így
valósulhat m eg a helyreállítása is.
A kódexről M agyarországon nem esm ásolat és kiállítási an y ag is készül, m ely által vég re a kö
zönség szám ára is „ ta p in th a tó v á" válik ez a p áratlan é rté k ű m agyar nyelvem lék.
Az A por-kódexet 1877-ben adom ányozta m ú zeu m u n k n ak báró A por Z suzsánna. Szövegét
1881-ben közölték, m ajd 1942-ben B u dapesten h asonm ását is kiadták. O tt vészelte át a m ásodik
világháború végét, majd 1953-ban k erült vissza S epsiszentgyörgyre.
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KÖZLEMÉNY

FELHÍVÁS

2009. február 3-án negyedszer kerül sor a „Balázs
Mester" díj átadására a Károlyi étteremben /Bp.
V. Károlyi Mihály utca 16./.
A díjra pályázhatnak mindazok, akik a „Balázs
Mester" Alapítvány céljait - a hagyományos ma
gyar gasztronómia további kutatása, a hagyomá
nyos magyar konyhaművészet és vendéglátás
még feltáratlan területeinek megismertetése, meg
őrzése és bemutatása az utókor számára - céljait
magukénak érzik. A "Balázs Mester" Alapítvány
2004 februárjában alakult meg Dr. Draveczky Ba
lázs, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum váratlanul elhunyt igazgatója szellemi
örökségének feldolgozására, ápolására, közzété
telére. Igazgatói évei alatt „morzsa lapáttal" gyűj
tötte össze a hagyományos magyar gasztronó
mia gyöngyszemeit. Több kultúrtörténeti írása je
lent meg a fenti témákban. A díjat megkaphatják
mindazok, akik a vendéglátás, cukrász stb. szak
mákban jeleskednek a fenti feltételek szerint. Je
löltek lehetnek hagyományőrző társulások, egye
sületek, szakmai oktatók, gasztronómiai szak
írók, stb. Javaslatokat írásban lehet eljuttatni a Pe
tőfi Irodalmi Múzeumba, Maróti István részére
2008. december 31-ig. Az elbírálás megkönnyítése
érdekében rövid indoklást kémek a javasolt sze
mély vagy hagyományőrző társulás, egyesülés
tevékenységéről.

Rendkívüli megemlékezésre készül a várako
zás és az ajándékozás hónapjában a Székely
Nemzeti Múzeum történelem-régészet részle
ge, Sovánka István üvegművész 150. születés
napját ünnepelve, a 2008. december 19-től 2009.
február 15-ig látogatható kiállítással. Egy olyan
kor és mesterség felelevenítését kívánják életre
kelteni, amely már nagyon kevés tárgyat tud fel
sorakoztatni mind az üvegműves mesterséget
illetően, mind a helyi üveggyártásra vonatko
zóan. Ebben a témában a Székely Nemzeti Mú
zeum eddig még nem rendezett kiállítást. Kér
nek mindenkit, amennyiben a fent említett idő
szakban tudják nélkülözni azon kedves üveg
tárgyaikat, melyeket Sovánka István készített,
illetve a bükszádi üvegcsűrben készültek, szí
veskedjenek kölcsönadni a kiállításra. Érdek
lődni a múzeum telefonszámán (+40-267-312442) lehet. A tárgyakat Barabás Hajnalka, a ki
állítás kurátora várja 2008. december 12-ig, hét
köznaponként 9-15 óráig.

A „Balázs Mester" Alapítvány munkáját adónk
1%-ának felajánlásával is segíthetjük! Adószám:
18183557-1-42.

A kiállítás célja:
1.
Megemlékezni Sovánka István születé
séről és feleleveníteni egy nemzetközileg ismert
üvegművész háromszéki tevékenységét, ízelítőt
nyújtva a bükszádi üvegcsűr történetéből.
2.
Felmérni a látogatók igényét és a szak
ma érdeklődését egy nagyobb, a háromszéki
üveggyártást felölelő kiállítás és katalógus lét
rehozása érdekében.

MOST LÁTHATÓ ELŐSZÖR A SZENZÁCIÓS FENTON-LELET
Szenzációs fotótörténeti leletről számoltak be a híradások, amikor 2007-ben tizenkét darab eredeti Fenton fo
tográfia került elő Budapesten, az ELTE Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményében. Roger Fenton korának
egyik legismertebb fényképésze. Képzettsége, számos önálló kiállítása, kiváló szakmai felkészültsége és kül
földi tapasztalatai tették lehetővé, hogy 1852-től a British Múzeum első hivatalos fényképésze legyen. Bár a
krími háborúban, 1855-ben készített sorozata emelte őt hadifényképésszé, köztudott, hogy számos más m ű
fajban is maradandót alkotott, úgymint tájkép-, épület-, csendélet- és mű tárgyfényképezés, de jelentős zsá
nerképeit is ismerheti az utókor. Sokoldalú munkásságának lenyomatait elsősorban angliai gyűjtemények őr
zik. Az ELTE Egyetemi Könyvtárban lappangó, véletlen folytán előkerült tucatnyi felvétel kiválóan illeszkedik
a Fenton-életmű legismertebb műfaji alkotásaihoz, annak jellemző darabjait reprezentálja - tájképek, skóciai
vadász-zsánerek, az uralkodó család nyári rezidenciája és az orientalizáló portrésorozat egy-egy felvétele. A
lelet jelentősége abban áll, hogy e kollekció Magyarország egyetlen eredeti fotógyűjteménye a világhírű fo
tográfustól. A fényképeket szakemberek segítségével restaurálták és biztosították a fotográfiai műtárgyaknak
megfelelő környezetet. A nagyközönség elé most tárják először az Egyetemi Könyvtár dísztermében a tizenkét
darab albumin, ill. sópapír fényképet. Áz „El nem veszett, de megtalált képek" c. kiállítás január 30-ig tekint
hető meg. A ritka és egyedi képeket bemutató tárlathoz november 20-án egy fotótörténeti konferencia társult
a Magyai' Fotótörténeti Társaság szervezésében. A tanácskozás témája - az angol fotográfus életművéhez kap
csolódóan - néhány hazai alkotó munkásságán keresztül a korszak fotótörténetének bemutatása volt.
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ÖSSZEFOGNAK A RÉGIÓ KÖZKINCSTÁRAI
A D él-D unántúlon m ű k ö d ő m úzeum ok vezetői találkoztak egym ással novem ber 6-án Pécsen,
a P annon M úzeum i M űhely első összejövetelén. Az OKM-MOKK regionális k o o rdinátori háló
zat d él-dunántúli tagjainak javaslatára szervezték m eg a fórum ot és az ahhoz kapcsolódó „Pan
non M úzeum Press(z)ó" elnevezésű sajtóbeszélgetést, am in a dél-d u n án tú li településeken talál
ható kiállítóhelyek terv e ze tt együttm űködéséről volt szó. A kezdem ényezők azt tervezik, hogy
az évente három -öt alkalom m al m egrendezendő találkozókon bem utatják egym ásnak m úzeum i
tevékenységüket, szorosabbra fonják érdekszövetségüket és javítják kapcsolataikat az írott, va
lam int az elektronikus m édia képviselővel. "Tesszük ezt annak érdekében, hogy m indannyiunk
legfőbb célközönsége - az olvasó-értő-figyelő látogató és a kultúrafogyasztó m egfelelő iránytűvel
rendelkezhessen az értékterem tő közegben"- em elte ki a Pannon M úzeum i M űhely és a Pannon
M úzeum Press(z)ó ötletgazdája, a D om bóvári H elytörténeti M úzeum igazgatójaként dolgozó dr.
K riston Vízi József. Rem élik, hogy Baranya, Tolna és Somogy m egye „közkincstárak" ajtajai még
az eddigieknél is gyakrabban nyílnak m eg m últunk és hagyom ányaink m egism erése iránt ér
deklődők előtt. Nem titk o lt szándékuk az is, hogy ren d szeres összejöveteleiken felvetődött javas
latokat felhasználva új kiállításokat h ozzanak létre, a m úzeum okat és azok tevékenységét n é p 
szerűsítő kiadványokat készítsenek, a tervezett program jaikat összehangolják, később pedig kö
zös inform ációs ad atb ázist is kialakítsanak. A Tillai G ábor regionális m úzeum i ko o rd in áto r által
vezetett program on elh angzott még az is, hogy az „E urópa K ulturális Főváros - Pécs 2010" Prog
ram hoz kapcsolódó hálózatépítés keretében a dél-d u n án tú li régió különböző fen n ta rtó k által m ű
ködtetett kiállítóhelyei m úzeum turisztikai m unkaülést és a Luca-naptól karácsonyig tartó, nagy
szabású, közönségbarát rendezvénysorozatot szeretnének m egvalósítani.

T Á R S A S Á G I H ÍR E K

FELTERJESZTÉS PULSZKY-DÍJRA
PULSZKV TÁRSASÁG

Magyar
Múzeumi
egyesület

A Pulszky Társaság - M agyar M úzeum i Egye
sület 2003. évi közgyűlése határozott arról,
hogy a kiem elkedő m uzeológiai tevékenység
elismerésére díjakat alapít: a Pulszky Ferencdíjat a közmegbecsülést érdem lő életművek
előtti tisztelgésre, a Pulszky Károly-díjat pe
dig a különösen eredm ényes fiatal kollégák
kitüntetésére. A díjak, Varga Éva szobrászm űvész páros Pulszky-érm einek átadására
m inden évben a Társaság közgyűlésén kerül
sor. Javaslatot tehet bárki, a javaslatokat leg
később 2009. január 31-ig kérjük beküldeni a
Pulszky Társaság címére (1146 Budapest, Vá
rosligeti krt. 11.), vagy E-mailen: pulszky@
gmail.hu PT-MME elnöksége
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MAGYARORSZÁGI TÁJHÁZAK VI. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA SZENNÁN,
2008. OKTÓBER 2-5. KÖZÖTT
A szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény létrejöttének 30. évfordulóján tartották az emlékülést, ill. a VI. Or
szágos Találkozót. Először a 30. évfordulóval kapcsolatos előadások hangzottak el. Dr. Költő László beszélt a
szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény helyéről és szerepéről a megyei múzeumi szervezetben, Dr. Knézy
Juditnak a tudományos kutatás és gyakorlat a Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény létrehozásában és működte
tésében című előadását hallhatták, valamint Lőrinczné Balogh Krisztina L. Szabó Tünde építész hagyatékát
mutatta be. Ezt követően hangzott el Szigetvári György: Gondolatok a szabadtéri gyűjtemény születéséről és
Imrő Ju d it: A Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény fejlesztési lehetőségei című előadása. Kovácsné Kiss Zita Pá
lyázati lehetőségek az épített örökség megóvása területén címmel hívta fel a figyelmet az elkövetkező időszak
pályázati lehetőségeire. Dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár sajtótájékoztatóján szólt a Reneszánsz
évben megújuló szabadtéri múzeumokról és tájházakról. Tájékoztatója után Horváth Attiláné a Fertő men
ti, Schill Tamás pedig a Dunapataj-Harta-Dunaszentbenedek tájházainak összefogásáról, ill. a „Tájházak a kö
zösségért" támogatási pályázatában elért eredményeiről számoltak be. Azt követő előadások „A szabadtéri
múzeumok és tájházak megújulási lehetőségei a 21. század első évtizedeiben" téma köré csoportosultak. Dr.
Cseri Miklós : Tájházak és szabadtéri múzeumok a 21. század elején című előadását Dr. Bereczki Ibolya : Rej
tőzködő kincseink - időszaki kiállítások a tájházakban című követte. Szablyár Péter a „Tájházak a közössé
gért" pályázat tapasztalatait foglalta össze. Október 4-én a résztvevők egész napos szakmai tanulmányúton
meglátogatták a térség számos tájházát, faluházat. A VI. Országos Találkozó végén Dr. Páll István - a Sóstói
Múzeumfalu igazgatója - bejelentette, hogy 2009-ben szívesen látják a VII. Országos Találkozó résztvevőit a 30
éves fennállását ünneplő Múzeumfaluban.

S Z E M É L Y I H ÍR E K

BÚCSÚ KÓNYA ÁDAMTÓL „Legyen az arcukon fény..."
Kézdivásárhelyi lévén számomra nem adatott meg a szerencse, hogy Kónya Ádám a tanárom legyen. Szentgyörgyi
barátaim, diáktársaim legendaként emlegették tárgyi tudását, alaposságát, fiatalos életszemléletét, a letűnt rend
szerben suttogva beszéltek ellenzékiségéről, karakánságáról.
Már a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója volt, amikor megismertem 1990. március 15-én, a múzeumi állo
mányba kerülésemkor. Akkoriban kezdődött az intézményünk régi nevének visszavételéért folytatott - sajnos
politikai felhangoktól sem mentes - harc: miért székely, miért nemzeti, mit is akarunk igazán? A négy évig tartó
küzdelem eredménye bronzba és mozaikba öntött nevünk, identitásunk.
Közvetlen a rendszerváltás után képzőművészeti gyűjteményünk, a Gyárfás Jenő Képtár épületét egy állami
hivatal igényelte székházul. Erőteljes, de körültekintő, szövetségeseket toborzó, bátor fellépésének köszönhető,
hogy a Bazár épülete ma is a művészetek hajléka. És még hány épületről mondható el ugyanez...
Nem volt tanárom, de múzeumosként nagyon sokat tanultam tőle. Ma is dolgoznak olyan fiatal munkatársaink
intézményünkben, akik Ádi bácsi élményszerű tárlatvezetései hatására lettek múzeumi szakemberekké.
A kiállítások koncepciójában látogató-központú, interaktív szemléletet honosított meg: a kiállított tárgy nem elég,
a tárlók mellett legyen bőséges magyarázat, korhű muzsika, legyen korabeli viselet, csaljuk be a látogatót, tegyen
időutazást. És ne csak a műveltekhez szóljon!
Amikor kutatási témákról beszéltünk, mindig hangsúlyozta: ne csak a nagy neveket dicsőítsük, kutassunk olyan
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emberek után, akik építettek: kultúrát, épületet, várost, szellemiséget, s mégis eltűntek, fedezzük fel őket újra és
tegyük őket ismertté. Egész listái voltak olyan személyiségekről, alkotókról, akikről méltatlanul feledkezett meg
az utókor
Enciklopédikus tudása mellett számomra nagyon imponáló volt, ahogyan gyakorlati megoldások egész sorát is
tudta rögtönözni, táskájából például soha nem hiányzott a mérőléc, az iránytű. A város arculatát taglaló termé
keny - gyakran ostorozó - viták hevében rögtön a gyakorlati megoldás is körvonalazódott. Kezdeményezésére
indult el a város reprezentatív épületeinek megvilágítása, az épületek műemlék voltának táblával való jelölése.
A köztéri szobrok fontosságának indoklása, helyük kijelölésében, környezetük „emberivé" tételében is nagy ér
demeket szerzett. „Legyen a szobrok arcán fény!"- mondta, mert akkor az emberek arca is megtelik fénnyel.
A fénysugár itt van közöttünk: a Székely Nemzeti Múzeum 1956-os termében néhány napja, az általa készített
fényképfelvételek felhasználásával nyílt kiállítás kedvenc településéről és kutatási témájáról, a bikfalvi nemesi
kúriákról. Már nem jöhetett a megnyitóra. Ez a tárlat életművéhez, szellemiségéhez méltó búcsú.
Isten áldjon, Kónya Ádám, következő felfedező utadon!
Bízom abban, hogy megmarad az a fény, amelyet nűndannyiunknak, az erdélyi kultúrának, a Székelyföldnek, a
Székely Nemzeti Múzeum munkaközösségének adtál!
Vargha Mihály

Gödöllő Város Ö nkorm ányzata újabb öt évre (2013. szeptem ber 30-ig) G aálné dr. M erva M áriát
nevezte ki a G ödöllői Városi M úzeum igazgatójává.

O L V A S N IV A L Ó

KISEBBSÉGTÖRTÉNETI
KÖNYVBEMUTATÓ

Fiatal történészek kisebbségekkel foglalkozó
köteteit és egy átfogó, a kisebbségi magyar
közösségek 20. századi életét ábrázoló köny
vet mutattak be a sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti M úzeumban.

KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK
A 20. SZÁZADBAN
(szerk.: Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka
László). G ondolat Kiadó - MTA K isebbség
kutató Intézet, Budapest, 2008.

A Kisebbségi m ag y ar közösségek a 20. szá-

z a d b a n cím ű kötet sok szak tö rtén ész m u n 
káját dicséri. Kétféle célközönséget h a tá 
ro z ta k m eg a kötet elkészítésekor: egyrészt
a h a tá ro n túli m agyar tö rtén elem tan áro k
k ezébe szerettek v o ln a egy haszn álh ató ,
átfogó m űvet adni - m ely valóban h ián y 
p ó tló , hiszen hosszú évtizedek óta nem je
len t m eg hasonló m ű -, m ásrészt p e d ig az
eg y etem i h allgatóknak kívánták ö sszeál
lítan i a jelenlegi k u tatá so k p ra k tik u s öszszefoglalását.

MÁTHÉ JÁNOS: MAGYARHERMÁNY
KRONOLÓGIÁJA (1944-1964)
Közreadja: László Márton. Pro-Print Könyv
kiadó, Csíkszereda, 2008.
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László Márton az általa összeállított
,Magyarhermány kronológiája című kötet
kapcsán Máthé János, az egykori földműves,
helytörténész emlékét idézi meg, akinél a
Securitate sokszor m indennapos vendég volt.
Megismerhetjük, hogyan próbálták a faluban
véghez vinni a kollektivizálást, és képet kap
hatunk arról is, hogyan és m ilyen eszközökkel
dolgozott a rom án titkosszolgálat, ha valakit
meg akart figyelni.

ÚTON. ERDÉLYI ZSIDÓ TÁRSADALOM- ÉS
NEMZETÉPÍTÉSI KÍSÉRLETEK
(1918-1940). Összeállította: G idó Attila. ProPrint Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.

Gidó Attila dokum entumkötetében az er
délyi zsidóság 1918-1940 közötti helyzetével
foglalkozik: áttekinti, milyen társadalom- és
nemzetépítési kísérletek voltak ebben az idő
szakban, meghatározza a különböző zsidó
csoportok jellemzőit, és foglalkozik az antisze
mitizmus megnyilvánulási formáival is.

STEFANO BOTTON1:
SZTÁLIN A SZÉKELYEKNÉL.
A Magyar Autonóm Tartomány története
(1952-1960). Pro-Print K önyvkiadó, Csíksze
reda, 2008.

Stefano Bottom: Sztálin a székelyeknél című
kötete kapcsán többek közt a Magyar Auto
nóm Tartományról mesélt, majd beleképzel
hettük magunkat a kutató történész helyzeté
be is, aki a „bűnök levéltárában", a Securitate
irattárában keres. S kiderült, hogy bár elvileg
az átlagembertől meglehetősen távol áll ez a
levéltár, de rögtön közelebb érzi, ha hirtelen
megtudja, hogy így vagy úgy, de ő is részese
egy bizonyos dossziénak.

EXPOSITIO II.
M űvészek, műtermek, m űvek. Borsos M i
hály fotográfiái.
A Vince Kiadó és a Magyar N em zeti M úze
um közös kiadványa, Bp., 2008.

A könyv a 2006-ban megjelent Expositio I.
című kötet folytatása. Az Expositio II. tar
talmilag és szerkezetileg is ikertestvére az el
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sőnek. Ötvenhét fotóesszét tartalmaz: portrét
a művészről, reprodukciót a munkájáról, en
teriőrfotót a m űterem ről - ahogy Borsos Mi
hály kamerája látja. Továbbá érzékenyen meg
írt rövid tanulmányokat Horváth György m ű
vészettörténész tollából.

ÉBLI GÁBOR:
MŰGYŰJTÉS, MÚZEUM, MECENATÚRA
Esettanulmányok a jelenkori magyar gyűj
téstörténetből. Kiad.. Corvina, Bp., 2008.

A magángyűjtők és a m úzeum ok hagyom á
nyosan segítik egymást - és ugyancsak régóta
rivalizálnak. Napjainkra a kortárs m űvek ár
szintje is annyira megemelkedett, hogy azokat
zömmel magánosok veszik meg és kölcsön
adják a múzeumoknak. A könyv a m agán- és
közgyűjtemények, továbbá a vállalati tám o
gatók viszonyrendszerét járja körbe. A szerző
esettanulmányaiban a hazai kortársgyűjtést
történeti és nemzetközi összefüggésben vizs
gálja, tematikus fejezetekben, teljességre tö
rekvő forrásjegyzékkel.

ÖTVENÉVES AZ ASZÓDI
PETŐFI MÚZEUM
Fejezetek a gyűjtem ényről és a m úzeum i
munkáról. Szerk.: A sztalos Tamás. Kiad.:
Pest M egyei M úzeum ok Igazgatósága, Szent
endre, Aszód, 2008.

A kötet szerzői, a Petőfi M úzeum m unkatársai
különböző műfajú - tudományos, ism eretter
jesztő, népszerűsítő, beszámoló jellegű - sok
fotóval, táblázattal kísért írásokat közölnek a
gyűjteményükről, a m úzeum i munkáról.

MADOK FÜZETEK 5.
Szerk.: Fejős Zoltán és Frazon Zsófia. Kiad.:
Néprajzi Múzeum, Bp., 2007.

A MaDok-füzetek ötödik számában olyan
m ódszertani tanulm ányokat találunk, melyek
a kutatásokat m eghatározó felfogásmódok
és az empirikus tapasztalatok alapján a kor
társ „modern" anyagi kultúra m úzeum i fel
dolgozásával kapcsolatos legfontosabb kér
déseket veszik sorra. A szerzők a kiállítások,
az új gyűjteményi gyarapítások m ódszertani
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m úzeum ok

elemzésekor nemcsak egy-egy sajátos m ai
kulturális jelenségről, hanem a társadalom és
a m úzeum összekapcsolódásáról, a tudom á
nyos paradigm ák és a jól/rosszul m űködő in
tézm ényrendszer viszonyáról is megosztják
gondolataikat.

GRÁFIK IMRE: CÉHEMLÉKEK
Kiad.: Néprajzi Múzeum, Bp., 2008. n ovem 
ber 24. (A Néprajzi M úzeum Tárgy katalógu
sai 12. Sorozatszerkesztő: Szarvas Zsuzsa)

A szerző célja az volt, hogy az egyik leg
nagyobb hazai céhes anyaggal rendelkező
közgyűjtem ényben, a N éprajzi M úzeum 
ban, annak is a m esterséggyűjtem ényé
b en található céhem lékeket katalógus
szerű en közzétegye. A katalógusban tár
gy alt m űtárgyállom ány tehát döntően a
m esterséggyűjtem ény m integy kétszáz
céhjelvényanyagára szorítkozik, s m ind
össze néhány m ás gyűjtem ényben található
tárg y ra terjed ki, de nem foglalja m agába
a n ép i anyagm űvesség, illetve a habán ke
rám ia céhes vonatkozású tárgyait.

Vajdahunyad vára, a Budapesti Történeti Múzeum Corvin tükör című kiállításából
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E s z á m u n k s z e rz ő i

BASICS BEATRIX
művészettörténész,
a Budapesti Történeti Mú
zeum főigazgató-helyettese

RATZKY RITA
irodalmotörténész,
muzeológus
Petőfi Irodalmi Múzeum
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BÚZÁS GERGELY
régész - művészettörténész
MNM Mátyás Király Mú
zeuma, Visegrád

DOMBI ILDIKÓ
közművelődési szakember,
Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár Kulturális Iroda

SEBESTYÉN ÁGNES
művészettörténész

DR. TAMAS EDIT
történész - főmuzeológus
MNM Rákóczi Múzeuma,
Sárospatak
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Gergely Búzás:
MONUMENTS OF HUNGARIAN
RENAISSANCE ARCHITECTURE
- EXHIBITIONS OF THE HUNGARIAN
NATIONAL MUSEUM AND THE KING
MATTHIAS MUSEUM VISEGRÁD
As an event of the Renaissance Year 2008 the
Hungarian National Museum and the King Matthias
Museum in Visegrád wanted to show the monuments
of Hunagrarian Renaissance architecture through
a virtual journey to the past. The most important
monuments of the period between 1480-1580 are
displayed in a representative selection. These
monuments are all destroyed however, only carved
stone fragments, rebuilt details and ruins have
remained to us. The organizers did not want to show
only these fragaments, although 200 outstanding
pieces can be seen. A special emphasis is laid on
the reconstruction as well by using the means of
photogrammetry, scanning animation and models.
Films are shown and a series of those Renaissance
architectural tractates richly illustrated by means
of which the art of Renaissance was spread all over
Europe. The last part of the exhibition is a memory of
the knights and warriors of the age of the Renaissance:
the most outstanding pieces pf the armoury are
displayed together with the newest acquisition.
In Visegrád the court life is displayed by means of
furniture, tapestry and objects of everyday use. Those
who would like to have a deeper knowledge of the
objects and reconstructions can use the material of
the museum homepage: www.visegradmuseum.hu

Beatrix Basics:
RENESSAINCE ROADS - VIRTUAL MEETINGS
The society of the Sodalitas Litteraria Danubiana
founded in 1497 is in the centre of the exhibition
and visitors get everything that can be displayed
in connection with the art of Renaissance related
to the society's activity, its members, science and
natural sciences, book illusration and edition, music,
religion, law and astrology. By the perfect choice
of subject it is even more interesting how we get it.
Versatility, by all the possible and known means of
making an exhibition interactive is characterizing
the project. It has also invented a new way of making
Renaissance better known: an iwiw, a construction
of all the personalities, ideas and obejcts related to
the subject is avalaibale also on the web.

Edit Tamás:
LATE RENAISSANCE IN THE AGE OF THE
PERÉNYTS AND RÁKÓCZI'S
The main purpose of the exhibiton of the Rákó
czi Museum in Sárospatak was to show objects,
architectural monuments of late Renaissance
connected to the North-Eastern part of Hungary in
the museum building which used to be the castle of
the Perényi and Rákóczi families and is one of the
most outstanding monuments of the Renaissance in
Hungary. Stone carvings that originally belonged
to the castle, objects lent by several Hungarian
museums create the atmosphere of aristocratic life
in the Renaissance period. Special relics are the
pieces of textile and costumes characterising the
art of the region. It was also the period when the
town of Sárospatak became an important centre of
education with famous high-schools, libraries and
publishing firms.

Agnes Sebestyén:
CORVINUS OR THE ABSOLUTE BRAND - ON
THE EXHIBITION OF THE BUDAPEST HISTORY
MUSEUM
The exhibition is dealing with the 500 years of the
czlt of Matthias Corvinus. The ever increasing
importance of representing history can be felt by
the large number of 19th century representations.
Among the most popular subjects of paintings,
graphics and sculpture were scenes taken from the
life of Matthias Corvinus and the Hunyadi family.
Beside the portraits representations of events were
the most popular - the majority of them was bom
with the purpose of showing the glorious past in
that period between 1849 and 1867 when it was so
important to remind to this the public, following the
defeated freedom fight. Following the Compromise
in 1867 and during the millennary celebrations again
more historical works were made but these lacking
the earlier symbolical background meaning with the
purpose of mere representation. The 20th century
objects have founded the "Corvinus-brand" - on the
different fields of life objects based on the famous
family were created and became widespread. Cinema
palace, film-making firm, department-store are all the
memories of this. The latest objects of the cult are also
represented - souvenirs of the Corvinus Kempinsky
hotel, awarded cartoons of the Renaissance Year, just
to mention characteristic examples.
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Hogy gyűjteménye a legnagyobb
biztonságban legyen.
UNIQA Műtárgybiztosítás

Művészeti kiállítások,
műtárgyszállítás biztosítása
• All Risk fedezet
Az All Risks fedezet minden olyan kárra
kiterjed, amely nem szerepel a kizárá
sok között. M egtéríti a tűz illetve veze
tékes víz, villámcsapás, felhőszakadás
okozta károsodásokat éppúgy, m int
mindennemű töréskárt. Fedezetet nyújt
betöréses lopás és rablás ellen, vala
m in t megtéríti az ezek során bekövet
kező vandalizmus okozta rongálódást is.
• Megegyezés szerinti érték
A m indenkori kárrendezés alapja a
szerződő és a biztosító által egyaránt
elfogadott biztosítási érték.
• Gyors és egyszerű ügyintézés faxon
és e-mailen

Az ország egész területéről várjuk
jelentkezését!
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ARTEX ART SERVICES
A MŰVÉSZETET MEGŐRIZNI ÉS MEGMUTATNI
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• mú'tárgyszállítmányozás
• kiállítás tervezés és kivitelezés
• műtárgyraktár
• vitrinek tervezése és kivitelezése
• világítástechnika
• minden, amivel kiállítása megvalósításában
segíteni tudunk
Több mint 15 éve Ausztriában.
2006 óta már Magyarországon is.
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Airriíx
ARTEX ART Services Kft.
Dunakeszi, Fóti út 1.
36 27 390 426
Fax: + 36 27 631 164
office@artexartservices.hu

www.artexartservices.hu
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A j á r t úton...

HUNGART
anno 1993
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