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TURBULY ÉVA 

 

A hagyomány mint megtartó erõ és 
inspiráció. Interjú Galavics Géza 
mûvészettörténésszel 

 
A Soproni Szemle 1976. évi 1. számában rövid közlemény jelent meg a Csatkai-díj1 
1975. évi odaítélésérõl Mollay Károly tollából.2 Ebben többek között a következõket 
írta: A Csatkai-díj odaítélésére kiküldött bizottság 1975. április 11-én tartotta meg ülé-
sét. Az 1975. évi díjat egyhangú határozattal Galavics Géza mûvészettörténésznek 
ítélte meg. Galavics Géza 1965, tehát tíz év óta közöl mûvészettörténeti tanulmányo-
kat, köztük többet a soproni mûvészet történetébõl. Érdeklõdése elsõsorban a rene-
szánsz és a barokk korra irányul. Módszere az eszmetörténeti értelmezés, amellyel 
egy-egy mû ikonográfiáját, mûvészettörténeti összefüggéseit szoros kapcsolatba tudja 
hozni a mû keletkezése korának társadalmával, pontosabban e társadalom törekvései-
vel, igényeivel. Soproni szempontból kiemelendõ Dorffmaister István festõ 
mûködésének új értelmezése, az 1894-ben lebontott középkori városháza barokk 
mennyezetképének a felvilágosult abszolutizmus eszmetörténetébe való beágyazása, 
az Új utca 18. számú ház barokk falfestményeinek és az európai felvilágosodás kap-
csolatainak tisztázása. Galavics Géza azonban a magyarországi mûvészet történetének 
egésze szempontjából is tudott újat mondani… Mûvészettörténeti kutatásunk még 
számos eredményt várhat tõle.” Azóta közel négy évtized telt el. Galavics Géza a ma-
gyar mûvészettörténész szakma meghatározó képviselõje, az MTA levelezõ tagja, 
1992–1999 és 2002–2008 között az MTA Mûvészettörténeti Bizottságának elnöke. A 
reneszánsz és a barokk korszak mûvészetének egyik legjobb hazai ismerõje, az 1990-es 
évek közepétõl a magyar kerttörténeti kutatások motorja és mûvelõje. Szakirodalmi 
munkássága imponáló. Jellemzõ rá a mûvek komplex, a megrendelõ, a mûvész és a 
befogadó közönség felõli vizsgálata, a más tudományágak képviselõivel való aktív 
együttmûködés. A kiterjedt tudósi-tanítványi kapcsolatrendszer bizonyítéka a 70. szü-
letésnapjára összeállított tanulmánykötet gazdagsága és sokszínûsége (1. kép).3 A jeles 
évforduló alkalmából tartalmas interjú jelent meg vele az õt köszöntõ 
Mûemlékvédelem folyóirat hasábjain.4 Eltelt újabb négy év, új munkák, új kutatási té-
mák merültek fel. Emellett a Soproni Szemle olvasói számára fontos kérdés, meny-
nyire határozta meg Galavics Géza szakmai pályafutását a nyugat-dunántúli szárma-
zás, az õt felnevelõ pannon táj, a lövõi hagyomány és az iskolás évek Sopronja a maga 
történelmi, építészeti, mûvészeti kisugárzásával. 
                                                        
1 A díj alapításáról: Domonkos Ottó: A Csatkai díj alapítása és első odaítélése. Soproni Szemle 28 (1974), 87–90. 
2 Mollay Károly: A Csatkai díj 1975. évi odaítélése. SSz. 30 (1976), 70–71. 
3 „Ez világ mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk.: Bubryák Orsolya. Bp. MTA Művészettörténeti 
Kutatóintézet, 2010. 836 o. 
4 Harangi Anna: Interjú dr. Galavics Géza művészettörténésszel, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjával. In: 
Műemlékvédelem 56 (2010), 418–425. 
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Az ilyesfajta történetekben a legérdekesebb tán mindig az, hogy valaki miért éppen 
azt a pályát választotta, s ha már meglelte, hogyan talált rá azon belül a saját szakterü-
letére, saját feladatára, s azokra a keretekre, ahol ezt másokkal együtt maga is éli és 
gyakorolja. 

 

 
1. kép. Bubryák Orsolya szerkesztõ átadja a 70.születésnapra készül kötetet.  

MTA kongresszusi terem, 2010. 

 

A beszélgetésünk elõtt „készültem” magából. Tudtam, mivel foglalkozik, olvastam is 
munkáit, mégis meglepett, hogy mennyi mindent és milyen mélységben ölel fel az 
eddigi életmû. És milyen sok ebbõl a városra, a régióra vonatkozó kutatás. Úgy gondo-
lom, jó dolog, ha a Szemle olvasói tudnak errõl, azok is, akik ismerik már, és azok is, 
akik eddig még nem találkoztak a nevével és a munkásságával. Kezdjük az elején, 
Lövõn. Milyen volt a család, a körülmények, az indító közeg? A gyermekkor, a családi 
környezet mindig meghatározó. Onnan indulnak a dolgok. 1940-ben született, nehéz 
történelmi idõszakban eszmélt. 

Amikor születtem, már zajlott a világháború, apám katona lett, s ott is maradt a hábo-
rúban, a háború végén. Régi parasztcsalád a miénk, amelynek a jelenléte a faluban – 
ritka módon – úgy 450 éve folyamatosan kimutatható. Nincs közvetlen hatása a pá-
lyámra, mégis fontos. Volt Lövõrõl egy 1929-ben kiadott kitûnõ falumonográfia, az itt 
született s történészként is jól képzett katolikus pap, Mohl Adolf írta (2. kép).  
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2. kép. Lövõ monográfiája (1929). Az új kiadás (2008) címlapja 

 
Gyerekként nagy elõszeretettel olvasgattam, s a történeteket családunkra, saját 

magamra lefordítottam. Nagyon megfogott például, hogy ott állt az iskola elõtt egy 
fogadalmi pestis oszlop, rajta az 1711-es évszámmal. Gyerekmódra azon fantáziáltam, 
hogy igen, épp akkor volt a szatmári béke, a kurucok akkor tették le a fegyvert, és ez 
szobor azóta itt áll, mennyi mindent láthatott, hallhatott a falu történetébõl.… De az 
akkori fogadalom emléke nemcsak az én fantáziámban élt, hanem a falu emlékezeté-
ben is. 250 év múltán is évente megemlékeztek róla, s megülték a szobron ábrázolt 
segítõ szentek ünnepét. Tehát megvolt bennem a falu és a család múltjából is táplál-
kozó történeti érdeklõdés, s amikor a soproni Berzsenyi gimnáziumba kerültem és 
1957-ben meghirdették az országos történelem diákköri pályázatot, lövõi témát vá-
lasztottam. Egy Mária Terézia-kori parasztlázadás históriáját, amelyben a horpácsi 
Széchenyi grófok fondorlattal megfosztották a lövõieket a robotmentességet biztosító 
szabadságlevelüktõl, akik öt éven keresztül próbáltak ennek ellenállni. Tudtam a fa-
lumonográfiából, hogy a pernek nagy levéltári anyaga van, s a diákköri pályázat elké-
szítéséhez harmadikos gimnazista koromban bejártam a Soproni Levéltárba. S ez azért 
akkor sem volt túl gyakori. 

Erõs volt tehát a történelmi érdeklõdésem, de a mûvészettörténetrõl túl sokat bi-
zony nem tudtam. Hogy egyáltalán létezik egyáltalán ilyen tudomány, az akkor derült 
ki számomra, amikor 1957 õszén a gimnázium 4. osztályában a mûvészettörténetet új 
tantárgyként bevezették. 1956-nak sokfajta hozadéka volt, nem csak a bebörtönzések. 
A hatalom kénytelen rájönni, hogy ugyanúgy nem lehet kormányozni, mint azelõtt, 
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változtatni kell. Ez gyakran apróságokban nyilvánul meg, amik mégis fontosak. Ilyen 
volt a rádióban újra megjelenõ a déli harangszó, vagy éppen a mûvészettörténet és a 
pszichológia középiskolai bevezetése is. Az elsõ órák után már tudtam, hogy nekem ez 
kell! Ráéreztem, hogy a mûvészettörténet maga is történelem, csak éppen tárgya lát-
ható, tapintható, vizuálisan érzékelhetõ. Mindezt Sopron régi házaival, templomaival, 
utcáival, egész utcarendszerével különös erõvel sugározza. Nekem mindezekhez még 
az otthonosság érzése is társul hozzá. 

 
Térjünk még vissza a gyermekkorra. Hogyan vezet az út a soproni gimnáziumba egy 
olyan paraszti családból, ahol az édesapa meghal, és az édesanya egyedül neveli a 
gyermekeit. Nem lehetett könnyû. 

A családunk valóban régi parasztcsalád volt, de a szüleim ettõl már elszakadni igye-
keztek. Anyám nem parasztnak készült, fiatal lányként tanítónõ szeretett volna lenni. 
A szülei azonban azt mondták, csak akkor tanulhat tovább, ha apáca lesz. S nem azért 
mondták, mert olyan zord szülõk voltak, hanem mert abban a tradicionális paraszti 
közösségben a továbbtanulásnak az egyházi pálya volt a legáltalánosabban elfogadott 
formája. Még a férfiaknál is, a nõknél pedig szinte kizárólagosan. Többen lettek a csa-
ládunkból papok és szerzetesek. Ha a Széchényi könyvtárban kihúzom a családneve-
met tartalmazó katalógusfiókot, ott is két szerzetes, Galavics Albert karmelita páter és 
Galavics Geraldine, a budai Szent Margit Gimnázium tanára (késõbb rendfõnöke) áll-
nak a névsorban elõttem. Valójában az egyházi pálya elõttem is nyitva állt. 

Anyámat nem vonzotta az apácarend, felvett viszont valamit a tanítónõk habitusá-
ból. Az apám is lövõi „parasztságelhagyó” volt, ahogy mesélték, egy „motorbolond” 
géplakatos. Én azért születtem Gyõrben, mert akkor már a gyõri Vagongyárban dolgo-
zott. Halála után anyám visszaköltözött a faluba, s folytatta azt az életmódot, amelybe 
beleszületett. Voltak földjeink, amelyeket a nagybátyám segített megmûvelni, de nem 
volt házunk, parasztgazdaságunk, teheneink és szerszámaink. Nem volt kérdés, hogy 
tovább kell tanulnunk. Anyám, s ezt értettem tanítónõi habituson, másként nevelte, 
másként is öltöztette a gyerekeit, mint a parasztgyerekeket. Hárman voltunk testvé-
rek. Az öcsém kereskedõ lett, sokáig a soproni Ikva áruház igazgatója, s ha végigme-
gyek vele a Várkerületen, látom, milyen sokan ismerik a városban. A húgom Szegeden 
végezte el a tanárképzõ fõiskolát, hazajött és a Halász utcában tanított. 
 

Vannak emlékei az általános iskolai évekrõl? 

Még az apácáknál kezdtem, az Isteni Megváltó Leányainál, akiknek iskolájuk volt 
Lövõn. Mindenkit õk tanítottak, és amikor feloszlatták a rendet, sok fiatal tanárt és 
tanárnõt küldtek hozzánk, olyanokat, akik késõbb soproni középiskolákba kerültek. A 
Berzsenyi gimnáziumban is tanított olyan tanár, aki fiatal korában nálunk kezdte a 
pályáját. Richly Zsolt5 mamája, Mária néni is tanított egy ideig Lövõn. Együtt játszot-
tunk Zsolttal, a nagybátyáméknál laktak. 

                                                        
5 Richly Zsolt Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező. A Kockásfülű nyúl és a Kíváncsi Fáncsi alkotója. Édesanyja Richly Emilné, később dr. 
Gáspárdy Sándorné Bedy Mária. 
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Tehát még az ötvenes évek közepén is, amikor Sopron lebombázott, romos, a határ-
sávval elszigetelt város volt, gimnazistaként meglátta, vagy megérezte a történelem 
kisugárzását. Ahogy otthon, Lövõn is. Innen indult a tudományos diákköri pályázat 
gondolata, a levéltári munka, ami felkeltette az igényt, hogy valamiképpen a múlttal 
foglalkozzon. A mûvészettörténet mint tantárgy pedig konkrét irányt adott az elkép-
zeléseinek. Ki tanította a tantárgyat a Berzsenyi gimnáziumban? 

Merész Károly rajz- és ábrázoló geometria szakos tanár, aki nagyon jól tanított, meg 
tudta szerettetni a tantárgyát. Amúgy teljesen átlagos tanuló voltam, semmivel sem 
tûntem ki az osztályból, amíg nem jött a mûvészettörténet. Ekkor kinyílt elõttem a vi-
lág, kiderült, merre szeretnék elindulni. Sopronban egyetlen mûvészettörténész volt, 
a múzeum nagyhírû, mindenki által ismert igazgatója, Csatkai Endre. Õt kerestem fel 
azzal, hogy én is mûvészettörténész szeretnék lenni.6 Barátságos fogadtatásra leltem. 
Bejárhattam hozzá a múzeumba beszélgetni, olvasnivalókat adott, inspirált, merre 
menjek, mit nézzek meg. Sokat köszönhetek neki. Az elsõ voltam a háború után, aki 
Sopronból mûvészettörténésznek készült.  

 

 
3. kép. Galavics Géza egyetemista korában, 1960 körül 

 
Budapesten a felvételi vizsga alkalmából jártam elõször. Akkor még nem tudtam, 

hogy mûvészettörténet szakra is tízszeres volt a túljelentkezés, mint az orvosira. Az 
írásbelik után az általános kérdések mellett engem elsõsorban Sopronról faggattak. 
Tanárként magam is ezt a módszert követem, ha arra vagyok kíváncsi, hogy a vizsgázó 

                                                        
6 Ld. erről bővebben Galavics Géza: Emlékeim Csatkai Endréről c. írását a SSz. jelen számában (a Szerk.). 
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mennyire ismeri azt a helyet, ahonnan származik. Végül felvettek az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem mûvészettörténet–történelem szakára, s 1958 õszén érkeztem meg 
a Ménesi útra, a nagy hagyományú Eötvös Collegiumba (3. kép). 

 
Nagy dolog volt bejutni vidéki városban érettségizett falusi fiúként a pesti elit egye-
temre, de ez csak az elsõ lépés volt. Hogyan lépett tovább? Mennyire nyomasztotta 
vagy inspirálta az új közeg? 

Egyszerre nyomasztott és inspirált. Minden megváltozik ilyenkor. Más a környezet, 
mások a szokások, a viselkedésformák, az emberi érintkezés finom apró szabályai. 
Újra kellett tanulnom a gesztusok és a szavak mögött azok másodlagos jelentését. Év-
folyamtársam, Dávid Feri úgy emlékezett vissza, két évig szinte alig szólaltam meg. 
Bár az ember a kollégiumban sok hasonló gonddal küszködõ fiatallal van együtt, a he-
lyét mindenkinek egyedül kell megtalálnia. Az elveszett elsõéves, mint én is, ilyenkor 
fogódzókat keres. Megkeres egy felnõttet, idõsebb pályatársat vagy felsõs hallgatót, 
aki kiigazodik ebben a világban. Én Csatkai Endrének kezdtem leveleket írni, gondja-
imat, kételyeimet, örömeimet vele megosztani, s õ rendre és komolysággal válaszolt. 
Máig hálás vagyok érte. Ekkor kerültem igazán közel hozzá.  

Budapest nemcsak a mûvészettörténet tanulásának lehetõségét adta, de páratlanul 
gazdag kulturális kínálatát is. Nekem majd’ minden újdonság volt, a nagy múzeumok 
állandó és idõszakos kiállításai, a színházak, az opera, és ami máig nagyon fontos 
számomra, a hangversenyek is. Ezeket mind föl lehetett fedezni. Csak egy példát em-
lítek, a hangversenyekét: a mûvészettörténész hallgatók felsõbb évfolyama akkor vá-
logatott társaság volt, a pestiek nagyon határozott ízlésvilágával. Egy idõben azt talál-
ták ki, hogy lopózzunk be a Zeneakadémiára hangversenypróbákra, s hallgassuk, ho-
gyan próbálnak nagyzenekarral a világhírû karmesterek. Amikor egy karmester már 
sokadszor állítja le a zenekart, újra meg újra eljátszatja ugyanazt a dallamsort, amíg 
nem úgy szól, az kiváló iskolája a zenének.  

Jó társaság volt az évfolyam, hasonló érdeklõdéssel, nagyon komolyan vettük a 
mûvészettörténetet. Tizenketten kezdtük el a mûvészettörténetet, s jó sorsom egy 
nagyon jó társaságba vezetett. Itt ismertem meg s kötöttem máig tartó szakmai és 
emberi barátságot Marosi Ernõvel és Dávid Ferenccel. Sokszor és sokat voltunk 
együtt, sokféle módon inspiráltuk egymást. Az eltelt több mint félévszázad alatt hol 
ketten, hol hárman számos közös munkában vettünk részt, s ezt csak elõsegítette, 
hogy elõbb ketten, majd késõbb mindhárman ugyanott, a Magyar Tudományos Aka-
démia Mûvészettörténeti Kutatóintézetében dolgoztunk. Szobáink ma is egymás mel-
lett vannak. 
 
Mindhármukat a gimnáziumi oktatás indította el a mûvészettörténet felé. Együtt in-
dultak, pályájuk a mûvészettörténet más-más szakterületén teljesedett ki, mégis 
megmaradt a közös nevezõ, az élõ, inspiráló kapcsolat. Ez nagyon jó dolog! Ma már 
kevésbé jellemzõ. 

Azt hiszem, ma is vannak jó generációs összetartozások, örülök, ha a fiataloknál ilyet 
látok. Akkor ez jól mûködött és tartósnak bizonyult. Az ember az egyetemen tanulja a 
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szakmát és utána is a körül jár az agya. Szembesíteni próbálja a tanultakat a saját gon-
dolatvilágával, megáll a mûalkotások elõtt. Egy, a Nemzeti Galériában dolgozó idõsebb 
kolléga, Szíj Béla mondta akkoriban: Aki nem tud megállni fél órára, egy órára egy 
mûalkotás elõtt, hogy csodálni tudja, és örülni neki, az menjen más pályára. Legyünk 
képesek elmélyülni egyetlen alkotás szemlélésében! Az ilyen szentenciák megmarad-
tak bennünk, mert fogódzókat kerestünk.  

Közben tanultuk a szakmát. Különbözõ karakterû professzoraink voltak. Zádor 
Anna, a legendás professzornõ nagy hatással volt ránk, nem pusztán elõadásainak 
tényanyagával, módszertanával, – azzal is persze, – hanem mert személyiségén keresz-
tül megismertük a mûvészettörténettel való foglalkozás ethoszát is. Hogy milyen ko-
molysággal, odaadással, figyelemmel és érzékenységgel kell mûvelni ezt a szakmát. 
Mindenki úgy érezte, személyre szabottan figyel rá, s nemcsak az egyetemi tanulmá-
nyok idején, de évtizedekkel azután is. Figyelmében jelen volt az is, hogy Csatkai 
Endre közelébõl jöttem, akivel õ fiatal kora óta jó barátságban volt.  

Évtizedekkel késõbb kiderült, hogy Bandi bácsi 1925-ben megvédett „Kazinczy és a 
képzõmûvészetek” címû doktori disszertációja kéziratban maradt, Domonkos Ottó 
adta a kezembe. Akkor olyan helyzetben voltam, hogy kezdeményezhettem a beillesz-
tését az Intézet kiadási keretébe. Örömmel támogatta és meleg hangú, személyes tó-
nusú elõszót írt hozzá kettejük barátságáról, Csatkai Endre személyiségérõl, 
mûvészettörténészi munkásságának jelentõségérõl.7 Az egyetemen a 
mûvészettörténész lét ethoszát s tevékenységünk több máig érvényes sarkalatos alap-
igazságát kaptuk Fülep Lajos professzortól, s én magam a mûvészettörténésszé válás 
kínjait is, merthogy áthidalhatatlannak látszó távolság volt Fülep mûvészetfilozófiája 
és az én 17 évesen birtokolt filozófiai ismereteim között. Tanáraink közül Vayer Lajos 
professzorról is szólnom kell. A mi idõnkben õ volt a tanszékvezetõ, akitõl 
mindenekelõtt az ikonográfia módszerét tanultuk. Az ábrázolások jelentésével, törté-
neti ikonográfiával foglalkozott, sokféle nézõpontból közelítve az egyes ábrázolások 
képi hagyományát, szellemi hátterét, értelmezésének tudománytörténeti 
elõzményeit. Ez fontos és inspiráló volt a számomra, mert elég hamar elkezdem egy 
kicsit másféle mûvészettörténetben gondolkodni, mint amit nekünk tanítottak. 
 
Abban az idõben mindenki kétszakos volt az egyetemen. Önnek mi volt a másik 
szakja? 

A történelmet választottam, és máig azt gondolom, szerencsésen. Ez a szak ugyanis 
hozza a mûvészettörténeti folyamatok mellé a szükséges kiegészítõ és háttér informá-
ciókat, az egyik tudományág tanulságait át lehet vinni a másikra. Hallottam késõbb 
hallgatókat arról beszélgetni, melyik a jobb megoldás. Egyszakosnak lenni, s minden 
energiával arra koncentrálni, vagy két szakot felvenni. Én úgy gondoltam, sok elõnye 
van egy második szak fölvételének, vagy más rokon tudományok megismerésének. 
Impulzusokat kap az ember, hogy máshogy is lehet csinálni, más struktúrák is létez-
nek.  

                                                        
7 Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek. (1925) Szerk.: Galavics Géza. Bp., 1983. 139. Az előszót Zádor Anna, az utószót 
Rózsa György írta, a hely- és névmagyarázatokat Szabó Péter készítette.  
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Mi például, saját magunktól átjártunk a Mûegyetemre, mert ott Pogány Frigyes, az 
építész tartott kiváló építészettörténeti elõadásokat. Más tanárnál ugyanott mûszaki 
rajzot és felmérést tanultunk. Egyik nyáron Dunapentelén nyári gyakorlatként boros-
pincéket mértünk fel építészhallgatókkal. Közösen dolgoztunk, mert úgy éreztük, ez 
hozzá tartozik a képzésünkhöz, teljesebb képet kapunk arról, hogyan nyúljunk a 
mûalkotásokhoz. Igazi szakmai élményt hozott egy, Dávid Ferenccel és Marosi 
Ernõvel közösen eltöltött néhány hetes nyári gyakorlat a nagyszerû kõszobrász-resta-
urátor Szakál Ernõvel és munkatársaival a sopronhorpácsi románkori templom 
mûemléki kutatásában. 
 
Dávid Ferenctõl tudom, hogy õ és Marosi Ernõ a magyar szakot választották. Ott is 
egy mûvészeti ággal, az irodalom történetével foglalkoztak. 

Engem is érdekelt az irodalomtörténet. Felsõbb évesként és késõbb is irodalomtörté-
nészek és történészek kandidátusi vitáira jártam, ahol igen eleven és tanulságos viták 
zajlottak. Az opponensek általában komolyan vették a feladatukat, alapvetõ elméleti, 
stílustörténeti, módszertani kérdések kerültek terítékre. Egy ilyen doktori vitán talál-
tam rá arra az irodalomtörténészre, Klaniczay Tiborra, aki a társtudományok részérõl 
a legnagyobb hatást gyakorolta rám. Egészen másként közelítette meg a 
mûvészettörténet kérdését, és úgy éreztem, szinte hozzám beszél. Úgy tudta belehe-
lyezni az egyes mûvészeti, irodalmi és történelmi jelenségeket az egyetemes kultúra 
egészébe, hogy ettõl az összefüggésrendszerek láthatóvá váltak és értelmet nyertek. 
Különleges, nagy hatású ember volt. A mûvészettörténészek közül, még hallgatóként, 
az elsõk között szegõdtem a nyomába. Az Eötvös Collegium és az Irodalomtörténeti 
Intézet a Ménesi úton egy épületben volt, s elõször az odavezetõ kis utcában mentem 
oda hozzá valamilyen konkrét kérdéssel. Talán innentõl kezdve figyelt rám, meghí-
vott az irodalmárok és a történészek üléseire, konferenciáira. Hamar rájöttem, hogy ki 
kell lépni a mûvészettörténészek belsõ köreibõl és nyitni kell más tudományágak 
felé. Meg kell mutatni, hogy a mûvészettörténettel is képesek vagyunk kultúrát ér-
telmezni, ahogy a történészek vagy az irodalmárok teszik. Akkor fognak figyelni ránk, 
ha odamegyünk, mert minden szakma a saját folyóiratát, szakirodalmát olvassa. El 
kell menni, elõ kell adni, s figyelni a visszhangra. Klaniczay Tibornak különleges ké-
pessége volt, ha az ember elõadott valamit és õ kommentálta, akkora távlatot nyitott 
mögéje, amivel értelmet kaptak azok az apró megfigyelések, amiket 
mûvészettörténészként az ember felmutatott. 
 
Klaniczay Tiborhoz már valamilyen barokk mûvészettel kapcsolatos kérdéssel fordult? 
Valójában mikor dõlt el, hogy a mûvészet történetének melyik korszakával szeretne 
foglalkozni? 

Amikor az ember befejezi az egyetemet, vagy inkább még elõbb, el kell döntenie, me-
lyik korszakkal szeretne intenzívebben foglalkozni. Hogy ki melyik mûvészeti korsza-
kot érzi magához igazán közel, az kicsit olyan, mint a szerelem, nincs rá racionális 
magyarázat. Van, akinek a tanára javasol témát, van, akinek egy munkahelyi feladat 
indítja be a fantáziáját, más maga találja ki, hogy egy adott intézményi háttérrel mit 
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lehet felépíteni. Van aki, bár ez a ritkább, belenõ valamibe, s mûvészettörténészként 
is abból merít inspirációt. Számomra Csatkai Endre volt az elsõ megismert 
mûvészettörténész, s õ ez utóbbi modellt képviselte. Ott született Sopron környékén, 
ott járt iskolába, oda tért vissza és egész életében ennek a történelmi tájnak a 
mûvészetét, kultúráját kutatta.  

Ezen az úton indultam el én is. Valahogy természetes volt, hogy nem kortárs 
mûvészettel szeretnék foglalkozni, nem is mondjuk román korral, hanem azzal a ba-
rokk kultúrával, amelynek hatása a gyerekkoromig élt. Az 1711-bõl való szoborról, 
amely elõtt iskolába jártam, s amely megmozgatta gyermeki fantáziámat, már beszél-
tem, meg a falu barokk-kori fogadalmának megtartásáról is. De én magam is jártam a 
falumbeliekkel búcsút a szomszédos barokk-kori búcsújáróhelyen. A családi fényké-
pek közt ott voltak a nagyszüleimrõl és szüleimrõl is a máriacelli fényképésznél ké-
szült emlékfotók, éltek még a történetek, a templomban 17-18. századi egyházi éneket 
énekeltünk, a határban a rokonság által állíttatott fogadalmi szobrok álltak... S ezek 
csak a gyerekkor impulzusai, amelyet a barokk Sopron gimnazista kori élménye 
erõsített föl igazán.  

Harmadév táján döntöttem úgy, hogy magyarországi barokk mûvészettel szeretnék 
foglalkozni, egyedül a saját és a fölöttem lévõ évfolyamok mûvészettörténészei közül. 
Másnak nem volt vonzó, ami nekem belsõ késztetést jelentett. Holott Garas Klára, 
Aggházy Mária, Voit Pál és mások neves és sikeres barokk kutatóként tevékenyked-
tek. Az én tágabb generációmból a magyar barokk mûvészethez vonzódó kutatókat 
(Kelényi György, Buzási Enikõ, Jávor Anna) csak az utánunk jövõ évfolyamok hoztak 
majd. 
 
Egy 1963-ban végzett fiatal mûvészettörténész hol tudott ilyen érdeklõdéssel állást ta-
lálni? Úgy tudom, Csatkai Endre hívta, jöjjön vissza Sopronba, lenne helye a múze-
umban. 

Akkor az egyetemen volt egy messianisztikus alapállás, hogy menjünk vidékre taní-
tani, terjesszük a kultúrát. Többen vallották ezt, s gyakorolták is. Mi 
mûvészettörténészek inkább csöndben voltunk, mert úgy láttuk, hogy a 
mûvészettörténet mûvelése nagyon Budapest-centrikus, különösen, ha az ember nem 
egy kisebb régió mûvészetének történetével akar foglalkozni. Sok függött persze az 
álláslehetõségektõl. Csatkai Endre valóban hívott, még az egyetem befejezése elõtt az-
zal, hogy nemcsak mûvészettörténettel, de újkori történelemmel is kell majd foglal-
koznom. Azt gondoltam, biztosan van, aki ezt nálam jobban, több elhivatottsággal 
csinálná. Nem ezt az utat választottam. Hazament viszont volt berzsenyista osztálytár-
sam, Környei Attila, aki ezt valóban kitûnõen csinálta, s Csatkai Endre, illetve Do-
monkos Ottó után a Soproni Múzeum igazgatója lett. Került a múzeumba 
mûvészettörténész is, a fölöttem végzett Askercz Éva, több évtizeden át a 
képzõmûvészeti gyûjtemény gondos kezelõje, a Fabricius ház ma is modernnek szá-
mító lakásbelsõ-rekonstrukcióinak létrehozója. 

Én a pályámat a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Történelmi Képcsarnokában 
kezdtem, ahol korábban egyetemi múzeumi gyakorlaton is voltam. Vayer professzor 
ajánlására kerültem oda, aki korábban maga is dolgozott az ikonográfiai 
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gyûjteményben. Tematikus rendszerével ideálisan jó gyûjtemény volt a történeti iko-
nográfia iránti érdeklõdésemhez. Jó helyre kerültem, két komoly, szívósan dolgozni 
tudó, az anyagát fantasztikusan ismerõ muzeológus kolléga mellé. Rózsa György vá-
roslátkép ikonográfiával foglalkozott, Cennerné Wilhelmb Gizella pedig portréikonog-
ráfiával, történeti összefüggésekkel. A gyûjteményt már felosztották, így a negatívok 
leltározását bízták rám. Érdekes volt a régi fotónegatívokon keresztül a 
gyûjtéstörténetben visszafele menni, már eltûnt mûalkotásokat, gyûjteményeket 
megismerni. 
 
Múzeumba, levéltárba kerülõ szakemberek gyakran egy életen át saját anyagukat dol-
gozzák fel. Ön más utat választott. 

Noha valóban sok mûtárgy vett körül, erõs volt bennem a szándék, hogy mellettük az 
eredeti helyszíneken fennmaradt mûvészeti emlékeket is minél jobban megismerjem. 
Ekkor kezdtem nyaranta szisztematikusan Szlovákiába járni, hogy felkeressem az ot-
tani mûvészeti emlékeket, városokat, kastélyokat. Tulajdonképpen már egyetemista 
koromban elkezdtem ezt a Dunántúlon, Lövõrõl indulva biciklivel jártam be nemcsak 
Sopron megyét, de Vast, Zalát és Somogyot is. Egészen Szigetvárig jutottam, hogy 
megnézzem és fényképezzem a neves soproni barokk festõ, Dorffmaister István 
mûveit. 

Egy valami tûnt csak elérhetetlennek, Bécs. Aki magyarországi barokk mûvészettel 
foglalkozik, annak Bécs megkerülhetetlen. Bécs nemcsak politikai, de kulturális és 
mûvészeti központ is volt, onnan jöttek a legjelentõsebb mûvészek, de épületeit, nagy 
múzeumait és gyûjteményeit addig csak könyvekbõl ismertük. Mint ahogy a határ 
másik, burgenlandi oldalát is. Pedig az ember Sopronban a Pihenõkereszttõl jó idõben 
láthatja a fraknói várat, a Várhelyrõl pedig a kismartoni Esterházy kastélyt, a Balf fö-
lötti dombról a boldogasszonyi búcsújáró templomot. Végül 1965-ben jutottam ki 
elõször Bécsbe. A Nemzeti Galéria KISZ szervezetében valaki el tudta intézni, hogy a 
mûvészettörténészek és restaurátorok karácsony elõtt három napra kimehessenek. 
Hihetetlen boldogság volt a Kunsthistorisches Museum fõmûveivel szembesülni, a 
Theater an der Wien-ben állóhelyrõl a Varázsfuvolát hallgatni. Még erõsebb lett a vá-
gyam, hogy több hónapra kijuthassak ide. Akkor már létezett a német hátterû Herder-
díj, amelyet évenként a Bécsi Egyetem ítélt oda egy-egy kiemelkedõ kelet-európai tu-
dósnak és mûvésznek. Õk a díj mellé megkapták azt a lehetõséget is, hogy szakmá-
jukból egy fiatalt továbbtanulni Bécsbe küldhessenek egy évre. Dávid Ferenc 
(Dercsényi Dezsõ révén) és Marosi Ernõ (Vayer Lajos révén) így jutottak ki egy évre 
Bécsbe (1966, 1968). Úgy éreztem, muszáj nekem is valamit kitalálnom. Akkor maxi-
mum egy hónapra adtak útlevelet, s én legalább három hónapra szerettem volna ki-
menni. Meghívó levelet kellett szereznem „ellátásáról gondoskodunk” szöveggel, s 
hihetõ történetet hozzá, hogy miért s milyen módon akarok három hónapnyi idõt 
kint tölteni. Az ok, hogy miért kérem, valós volt: barokk kutató vagyok, jól kell tud-
nom németül, most nyílik mód gyakorlásra, az ottani mûvészeti emlékek megismeré-
sére. Útlevélkérelmemben egy olyan, már az elsõ világháború elõtt is mûködõ kapcso-
lat felelevenítésével érveltem, amelynek során a nyelvhatár menti magyar és német 
falvak gyermekeit egymás nyelvének a megtanulására kicserélték. Mûködött ez az én 
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lövõi rokonságomban is, s a meghívólevelet valóban egy ilyen burgenlandi család 
küldte. Így utazhattam ki, de az „ösztöndíjat” valójában magamnak kellett 
elõkerítenem. 
 
Ez mikor volt? 

1968 tavaszán. Beálltam hotelszemélyzetnek egy tízemeletes egyetemi kollégiumba, 
amit nyaranta turistáknak adtak ki. Délelõtt jártam a várost és a múzeumokat, a délu-
táni mûszakban dolgoztam. A személyzeti konyhán nagyokat lehetett beszélgetni, a 
nyelvet gyakorolni. A keresetembõl nagy körutazást tettem Salzburgon át egészen 
Innsbruckig, Dél-Tirolon, Trentón keresztül Velencéig, s Padován, Grazon át jöttem 
vissza Bécsbe. Burgenlandban bicikliztem, stoppoltam. Nagyon erõs impulzust adott 
ez a három hónap, sok vágyott helyet és várost tudtam megnézni. A valódi ösztöndí-
jak késõbb jöttek. 1974-ben jutottam ki elõször magyar ösztöndíjasként a bécsi Colle-
gium Hungaricumba egy hónapra. Azóta is visszajárok, s az utóbbi évtizedekben nem 
volt év, hogy ne lettem volna Bécsben, ahol egy barokk kutatónak mindig van tenniva-
lója. 
 
Mikor érezte úgy, hogy mûvészettörténészként eredeti módon, a saját hangján szól, 
hogy a tradicionálistól némileg eltérõ mûvészettörténetben gondolkodik? 

Talán a doktori disszertációm kapcsán. Ez abból az alapállásból született, hogy bár a 
mûvészettörténeti kutatás középpontjában az elkészült mûalkotások állnak, mégis 
fontos, hogy ugyanolyan hangsúllyal foglalkozzunk a megrendelõikkel s a közönsé-
gükkel is. Nem új szempontok ezek, de Magyarországon nagyon ritka, hogy a 
megrendelõ, a mûvész és a közönség hármasa valamely mûvészeti alkotás elemzésé-
ben egységben jelenjen meg. Olyan mûalkotást kerestem, amelynél ehhez elegendõ 
forrás áll rendelkezésre. Itt is, mint annyiszor pályám során, a soproni háttér adott 
inspirációt: a soproni barokk festõ, Dorffmaister István mûvét választottam. 
 
Sopronban jól ismerik a több mint kétszáz évvel ezelõtt alkotó barokk festõt, utcát is 
neveztek el róla. 

 
Valóban ritkaság Magyarországon egy 18. századi barokk festõ emlékezetének ilyen 
szintû megõrzése. Sopronnal csak Eger állítható párhuzamba, ahol a Bécsbõl jött 
Kracker élvez hasonló ismertséget. Dorffmaister soproni népszerûsége lehetett az oka, 
hogy egyetemista koromban úgy éreztem, a már az elsõ világháború elõtt önálló kö-
tettel8 megtisztelt festõnek a monográfiáját talán nekem kell majd elkészítenem. Erre 
készülve gyûjtöttem anyagot hozzá, s a disszertációmhoz is egy jellegzetes mûvét, a 
szombathelyi székesegyház Szent István királyt ábrázoló oltárképét (1791) választot-
tam. Szent István alakja, történeti szerepe évszázadok óta, máig politikai, egyházpoli-
tikai értelmezések ütközõ pontján állt. Így volt ez 1790 táján, II. József uralkodásának 

                                                        
8 Mihályi Ernő: Dorffmeister István és a barokk képírás Sopronban. Sopron, 1916. 62. 
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végén is. Ám ennek lényegérõl a korszak meghatározó szereplõi gyökeresen eltérõ né-
zeteket vallottak. Dorffmaister Szent István oltárképe az egymással vitázó nézetek 
csomópontjában áll. Már a kép témaválasztása is teljesen új volt. Nem a hagyományos 
„Szent István felajánlja a koronát Szûz Máriának” képtípust, hanem a „Szent István 
megalapítja a pannonhalmi apátságot” jelenetet festették meg, akkor, amikor a pan-
nonhalmi apátságot II. József már megszüntette… Modern festmény volt ez a kép, 
amelyen Szent István nem az égiekkel kommunikált, hanem alattvalói közt, a földön 
egy új uralkodó-ideál megtestesítõjeként tevékenykedett. A kép modernségét meg-
érezte a közönsége is: két vers készült a képrõl, az általa keltett érzelmekrõl. A magyar 
nyelvû óda a nemzeti ébredés hevét tükrözi olyannyira, hogy a szerzõ buzgalmában a 
festõ nevét is megmagyarosította („Falumester, Éljen!”). Az óda német fordítója, egy 
soproni szerzetestanár viszont, noha egyetértõen fordítja a kép dicséretérõl szóló so-
rokat, átértelmezi a magyar nyelvû vers németellenes sorait, büszke arra, hogy a 
festményt egy német mûvész készítette. 

Ebben a munkában találtam meg a magam számára azt a mûvészettörténeti metó-
dust, a megrendelõ felõl közelítõ, más tudományágak nézõpontjait is érvényesítõ fel-
fogást, amely, úgy gondolom, késõbbi munkáimban is nyomon követhetõ. A 
Dorffmaister monográfia elkészítésérõl azonban egy idõ után lemondtam, mert 
érdeklõdésem és feladataim más irányba vittek. Amikor azonban a festõ életpályáját 
1996-97-ben egy mûvészettörténész team földolgozta s kiállításban több helyen, így 
Sopronban is bemutatta, a Dorffmaister kiállítás katalógusában én dolgoztam föl a 
festõ vitán felül legkiemelkedõbb mûveit, a magyar történelem fontos eseményeit áb-
rázoló, egyházi megbízásra készült monumentális festményeit.9 A kiállítás soproni be-
mutatójának napján, 1997 novemberében Sopron városa dombormûves bronz emlék-
táblát állított neves festõjének halála 200 éves jubileumára: a róla elnevezett utcában, 
a Szentlélek templom falán, Soltra E. Tamás alkotásán egy harsonázó puttó hirdeti 
Dorffmaister István emlékezetét. Felavatására engem kért föl a város, s a dombormû 
elõtt a festõrõl és a város gesztusának jelentõségrõl beszéltem. 
 
Térjünk vissza a formális karrierre. A Magyar Nemzeti Múzeumban sokat profitált, jó 
kollégákkal és szakemberekkel dolgozott együtt, 1971-ben azonban átment a Tudo-
mányos Akadémia Mûvészettörténeti Intézetébe. Mi motiválta ezt a váltást, s hogyan 
hatott további pályájára? 

A doktori disszertációmat még a Nemzeti Múzeumban írtam s védtem meg. Ám ami-
kor megtudtam, hogy az MTA keretei közt a magyarországi mûvészet egészének kuta-
tására szerveznek egy önálló intézetet, pontosabban akkor még kutatócsoportot, úgy 
gondoltam, szükség lehet olyan szakemberre, aki a két évszázadot átfogó barokk kor-
szakával foglalkozik. Magam jelentkeztem a szervezõdõ intézet igazgatójánál, Aradi 
Nóránál. Vittem még kéziratban lévõ disszertációmat, azzal, hogy ez van a tarsolyom-
ban. 

                                                        
9 Dorffmaister István emlékkiállítása. / Gedenkausstellung von Stephan Dorffmaister. Szombathely, Sopron, Eisenstadt, Zalaegerszeg. 
1997–1998. Kiállításkatalógus, szerk. Kostyál László, Zsámbéky Monika. Benne: Galavics Géza: Dorffmaister István történeti képei / 
Die Historienbilder von Stephan Dorffmaister. 83–126. 
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Megnézték, elolvasták és azt mondták, hogy jöhet. 

A mából nézve, amikor a kultúra elvesztette azt a kivételezett szerepét, amit korábban 
élvezett, az a korszak a lehetõségek gazdag tárháza volt. Ennek biztosan volt politikai 
ára. De a Mûvészettörténeti Intézet megalakulása és elsõ két évtizede különleges 
idõszak volt számomra. Egyrészt minden újonnan alakuló intézményben van egy na-
gyon erõs lendület, a kezdés varázsa. Emellett az intézet egyik fõ feladata a Magyaror-
szági mûvészet története kézikönyv sorozat elõkészítése és kiadása volt, ehhez verbu-
váltak mûvészettörténészeket. Válogatottan tehetséges emberek találkoztak össze. 
Körükben olyan pezsgõ szellemi légkör alakult ki, amilyennel azóta sem találkoztam. 
Németh Lajos volt az intézmény meghatározó alakja, erõs elméleti érdeklõdéssel és 
nagy tájékozottsággal, különösen az engem igen érdeklõ mûvészetszociológia téma-
körében. Az intézetben dolgoztak az elõttem járó generációkból Bernáth Mária, Kovács 
Éva, Feuerné Tóth Rózsa, kortársaim közül Marosi Ernõ, Szabó Júlia, Tímár Árpád és 
kitûnõ fiatalok egész sora. S nem utolsó sorban a biztos ítéletû Szabolcsi Hedvig, aki a 
bútormûvészet specialistájaként széles európai tájékozottsággal és kapcsolatrendszer-
rel rendelkezett. Nagyon jól tudtam és szerettem vele együtt dolgozni. 

Olyan idõszak volt ez számomra, amelyben 31 évesen megjelentették a doktori 
disszertációmat, 33 évesen megkaptam a lehetõséget, hogy kötetet állítsak össze a 
magyarországi reneszánsz és barokk mûvészet legjelentõsebb hazai specialistáinak 
írásaiból.10 40 évesen kaptam a feladatot, hogy négy intézeti kollégával együtt írjunk a 
magyar mûvészet történetérõl a széles nagyközönségnek szóló egykötetes összefog-
lalást. Az én részem a késõ-reneszánsz, a barokk és a felvilágosodás mûvészetének 
megírása volt. Az elkészült kötet nagy példányszámban jelent meg, s két évtizeden át 
az egyetemi oktatásban is ezt használták.11 
 
E feladatok nagyobb részét a Mûvészettörténeti Intézetben kollégáival együtt végezte. 
Milyen irányban folytatta egyéni kutatásait? 

Változatlanul fontos volt számomra, hogy a mûalkotásokat azok megrendelõi felõl kö-
zelítsem meg, hogy a mûvet ne csak megkomponált képi elemekkel rendelkezõ 
mûvészeti alkotásként nézzem, hanem történelmi dokumentumként is. Olyan törté-
nelmi dokumentumként, amit valójában a mûvészettörténész tud elemezni, mert 
képi nyelven fogalmazták meg, amit tudni kell olvasni, ahogy egy történeti szöveget 
tudni kell a levéltárosnak olvasni, vagy az irodalmárnak elemezni. Ekkor már jó évti-
zede foglalkoztatott az a kérdés, hogy Magyarország és egyáltalán az egész közép-eu-
rópai régió az itt készült képzõmûvészeti alkotások tanúsága szerint hogyan élte meg 
a 16–17. században a török veszedelmet. A török folyamatos támadásait, terjeszkedé-
sét, az ország egyharmadának megszállását, fõvárosának elfoglalását, félelmeit, remé-
nyeit, sikereit és veszteségeit a török elleni harcokban. Más, írott mûfajokban, pél-

                                                        
10 Magyarországi reneszánsz és barokk. Szerk.: Galavics Géza. Bp., Akadémiai Kiadó, 1975. 
11 A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. Bp., 1983. Szerzők: Aradi Nóra, Feuerné Tóth Rózsa, Galavics 
Géza, Marosi Ernő, Németh Lajos. 
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dául a kor költészetében, politikai publicisztikájában, egykorú krónikákban, emlék-
iratokban, a kortársak levelezésében, különbözõ felekezetek állásfoglalásaiban ez 
sokkal jobban nyomon követhetõ, mint a képzõmûvészetekben. Ennek egyik oka, 
hogy a 16. és 17. századi magyar politikai és kulturális elit elõtt nem volt olyan kultu-
rális és képi tradíciós minta, amelyhez csatlakozva a török veszedelemre a 
képzõmûvészet nyelvén frissen reagálhatott volna.  

Európa peremkerületein a képzõmûvészet sokkal lassabban reagál még a 
legerõsebb ingerekre is, mint a centrumban. Az érdeklõdõ közvélemény is inkább 
csak az ismertebb, a magyarországi török háborúkra reagáló mûalkotásokat tartotta 
számon: az európai metszetkiadóknak a török háborúk várostromairól készült met-
szeteit, az isztambuli Héttoronyban raboskodó Wathay Ferenc várkapitány maga il-
lusztrálta verses krónikáját, a sárvári Nádasdy vár dísztermének török-magyar csata-
képeit, a Zrínyiek és a Vezekénynél elesett Esterházyak emlékezetére készült 
mûalkotásokat. Én ennél teljesebb gyûjtés alapján akartam összefoglalni és értékelni 
a magyarországi török háborúk és a képzõmûvészet történetét. A 15. század végétõl a 
török kiûzéséig tartó, több mint két évszázadnyi idõszakból szisztematikusan 
gyûjtöttem össze az ilyen témájú mûalkotásokat, s „Kössünk kardot az pogány ellen. 
Török háborúk és képzõmûvészet címmel kötetté formáltam.12 

Valamennyi kép a török háborúkat idézte. Elrendezésük és tárgyalásuk a történeti 
események sorrendjében és azon belül a mecénások, a mûvek készíttetõinek szocio-
lógiai csoportjai mentén készült. Mivel a török térhódítására, a velük való küzdelem 
megjelenítésére nem voltak kész képzõmûvészeti toposzok, mindenütt azt is vizsgál-
tuk, hogy a megrendelõk hogyan keresték és találták meg mecénási elképzeléseikhez 
a megjelenési formákat, mûfajokat, technikákat, helyszíneket és lehetõségeket. A tö-
rök háborúkkal foglalkozó képzõmûvészeti alkotások közül két jellegzetes csoport vá-
lik ki, illetve keveredik egymással. Az egyik a kor európai közönségének hírigényét 
igyekezett kielégíteni valós várlátképekkel, csata-ábrázolásokkal, hadvezérek képmá-
saival, a másik pedig szimbolikus kifejezési formákkal, allegorikus eszközökkel élt. A 
Rudolf császár prágai udvarában mûködõ festõknek az uralkodó magyarországi csatáit 
ábrázoló képei az európai manierizmus legkvalitásosabb mûvei közé sorolhatók. A 
Zrínyi Miklós idézetet címéül választó kötet jó fogadtatásra talált a történészek és 
irodalomtörténészek körében is. S azt gondolom, talán hatott is. A fiatalabb történész 
generációnál látom, hogy megtanulták olvasni ezt a képi nyelvet, érvrendszerükbe 
pedig beemelték ennek eredményeit. 
 
A törökellenes harc mûvészi reprezentációjában képviselve vannak a 17. századi ma-
gyar fõnemesség legjelentõsebb családjai, köztük az Esterházy család és Esterházy Pál 
nádor. Ezen a szálon jutott el Esterházy Pál nádor mecénási tevékenységének vizsgála-
tához? Tudom, hogy több tanulmányában is foglalkozott vele. 

Valóban, a kor magyar arisztokrata családjai, a Zrínyiek, Nádasdyak, Esterházyak, 
Batthyányak, Forgáchok, Zichyek és Wesselényiek mind szereplõi a kötetnek. A török 

                                                        
12 Galavics Géza: Kössünk kardot a pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet. Budapest., Képzőművészeti Kiadó, 1986. 181 
oldal, 216 kép. 
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elleni harc részvevõiként, és mûalkotások mecénásaiként is. Ha többféle török témájú 
mû kapcsolható a nevükhöz, valamennyire mûpártoló személyiségük is kirajzolódott. 
Legjobban Nádasdy Ferencé (+1671) és Esterházy Pálé (1635–1713), akiknek rendkí-
vül sokoldalú tevékenységével a mûvészettörténet, a történettudomány, az irodalom-
tudomány is foglalkozott. Mivel kezdettõl amellett a mûvészettörténet mellett tettem 
le a voksomat, amely elõszeretettel a megrendelõ felõl közelít a mûalkotásokhoz, a 
mecénás Esterházy Pál alakjának, – ma úgy mondanák, profiljának – a 
mûvészettörténeti megformálása igazi kihívásnak számított. Az tehát, hogy ne egy 
életszakaszt vagy mûegyüttest dolgozzak fel, hanem „hõsöm” teljes életét vizsgáljam, 
a gyermekkortól haláláig.  

A feladatban rejlõ kihívás részben módszertani természetû volt: vajon meg lehet-e 
rajzolni egy jelentõs magyarországi barokk mecénás személyiségét úgy, hogy csupán 
az általa rendelt és megszerzett mûalkotásokon keresztül láttassuk életének 
különbözõ szakaszait, élethelyzeteit, személyes, családi és politikai stratégiák mentén 
hozott döntéseit, dilemmáit. A célkitûzés újszerû volt, ám megvalósíthatónak csak 
akkor gondoltam, ha bejuthatok oda is, ahol az Esterházy család múltjának példátla-
nul gazdag és a sors kegyébõl máig fennmaradt mûvészeti hagyatékát õrzik: a fraknói 
várba, a burgenlandi Forchtensteinbe.  

A fraknói várban, tudtuk, már rég megállt az idõ. A 17. századi eredeti berendezé-
sén és díszítésén kívül már a 18. század közepén ide gyûjtötték össze a család múltjá-
val kapcsolatos ábrázolásokat. Mûvészettörténészek és történészek azonban csak a 
millennium táján jártak a gyûjteményben. Engedélyt a belépésre és a kutatásra csak 
az Esterházy család feje, herceg Esterházy Pál adhatott, aki 1956-ban menekült el Ma-
gyarországról, ahol õt börtönbe zárták. Svájcban élt, teljes visszavonultságban. Végül 
már említett szerzetes nagynéném, a rend egyik Ausztriában élõ vezetõ személyisége 
ajánlására kaptam meg 1971-ben Pál herceg engedélyét a kutatásra. Én voltam az elsõ 
magyar mûvészettörténész, aki félévszázada kutatóként bebocsátást nyert Fraknóra. 
Egy teljes héten át reggeltõl estig dolgozhattam, fényképezhettem, jegyzetelhettem. A 
raktárakban kísérõm és segítségem a vár kulcsárja volt, akinek már az apja is ezt a 
tisztséget viselte. Nagyon sokat jelentett nekem a fraknói kutatás. Festmények, met-
szetek, rajzok, õsképek, családi portrék oly nagy számban õrzõdtek meg, mint sehol 
másutt magyarországi fõúri családoknál. Az összefoglalás, amely Esterházy Pál mecé-
nási tevékenységének egészét fogta át, 1988-ban jelent meg a Mûvészettörténeti 
Értesítõben magyarul, s 1992-ben Bécsben németül.13 Máig az egyik legtöbbet idézett 
tanulmányom.  
 
Fraknó tehát nem jutott Eszterháza sorsára, annak ellenére, hogy Burgenland 1955-ig 
az orosz megszállási övezetbe tartozott. 

Az orosz parancsnokságot tudomásom szerint a háború végén a kismartoni kastélyban 
szállásolták el, s a kastély gyûjteményébõl fõként régi fegyverek tûntek el. Ám a 

                                                        
13 Galavics Géza: A mecénás Esterházy Pál. (Vázlat egy pályaképhez) In: Művészettörténeti Értesítő 37. (1988), 3–4. sz., 136–161; 
Géza Galavics: Fürst Paul Esterházy (1635–1713) als Mäzen. Skizzen zu einer Laufbahn. In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. 
XLV.(1992), 111–141, 277–290. 
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fraknói várat és gyûjteményeit sikerült megóvni. Ez különösen a kincstár számára volt 
létfontosságú. Ennek belsõ tere a váron belül, köztes emeletként olyan fantasztikusan 
volt álcázva, hogy sem a franciák, akik Napoleon idejében foglalták el a várat, sem az 
oroszok nem akadtak rá. Én is csak 2005-ben láthattam elõször ezt az Európában 
egyedülálló, nagy boltozatos térrel kialakított kincseskamrát, amikor Pál herceg halá-
lát (1989) követõen az Esterházy Magánalapítvány bõ egy évtized alatt, hatalmas 
anyagi és szellemi ráfordítással helyreállíttatta a fraknói várat. Aki ma látogat oda, ezt 
az állapotot látja. Utólag derült ki, a II. világháború alatt a bécsi Kunsthistorisches 
Museum kincseinek egy részét is ide szállították, és egy hátsó pincében elfalazták. Ha 
belegondolunk abba, hogy a fertõdi kastély értékei hogyan semmisültek meg a há-
ború végén, még inkább megnõ annak jelentõsége, hogy a fraknói váré megmaradtak. 
Az ott megõrzött mûvészeti emlékek elegendõ muníciót szolgáltattak ahhoz, hogy Es-
terházy Pál mecénási tevékenységérõl késõbb további tanulmányokat, új felismerése-
ket tehessek közzé. 
 
Az õ életmûvével akár egy életen át lehet foglalkozni! 

Igen, s nem csak egy mûvészettörténésznek. Esterházy Pál ugyanis olyan idõszakban 
volt, több mint három évtizeden át az ország legmagasabb rangú tisztségviselõje, ami-
kor a török kiûzése és a Rákóczi szabadságharc zajlott, s olyan sokoldalú személyiség 
volt, amelynek a megismeréséhez széles társadalomtudományi összefogás kívántatik. 
2013-ban, halálának 300. jubileumán Kõszegen három napos konferenciát rendeztek 
az emlékezetére, amelyen a nyitóelõadást hat évtizedes mecénási tevékenységérõl s 
annak kutatástörténetérõl tartottam (4. kép). Nála tudatosabban a képzõmûvészettel 
csak sógora és riválisa, Nádasdy Ferenc tudott bánni, akinek a pályáját az utóbbi 
években több tudományág összefogásával kutatják. Neki azonban, mivel a Wesselényi 
összeesküvés megtorlásakor 1671-ben lefejezték, megszakadt a pályája, míg Esterházy 
Pálé még négy évtizeden át folytatódott. 
 
A kontinuitás sajnos a Zrínyieknél is megszakadt. Az Esterházy család története azért 
is különleges, mert egészen a 21. századig, máig megmaradt a folytonosság. A magyar 
történelem nem kedvezett annak, hogy bármit is egy-két nemzedéken túl lehessen 
építeni. 

 
Valóban, az Esterházyak ebbõl a szempontból is különleges család. Kiderült, hogy a 
kiemelkedõ mecénási tevékenységet folytató hercegek közül nem annyira a fiaik, in-
kább az unokáik hoztak létre európai mércével is jelentõs kulturális és mûvészeti 
együtteseket. Ilyen volt Pál nádor unokája, Esterházy „Fényes” Miklós (+1790). 
Süttöri uradalmában, Eszterházán az 1760-as évektõl építtette fel hatalmas, európai 
hercegi rezidenciákhoz méltó kastélyát.  
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4. kép. „Esterházy Pállal Eisenstadtban”, 2013. 

 
Schönbrunn mintáját követte, reprezentatív termeinek díszítésére Bécsbõl hívott 

mestereket. A kastély elé hatalmas franciakertet létesített pompás kerti építmények-
kel, „végtelenbe” futó utakkal. A kastély és kert együtt adtak keretet a kiemelkedõen 
magas szintû udvari életnek. Ebben a zenének meghatározóan fontos szerepe volt, kü-
lönösen azután, hogy Joseph Haydn került a hercegi zenekar élére. A kortársakat leg-
többször a bécsi udvarból érkezett magas rangú vendégeknek rendezett fényûzõ ud-
vari ünnepségek és az elképesztõen gazdag luxus kápráztatták el. Ezért is nevezték a 
helyet a „magyar Verszáliának”. Eszterháza pompája azonban a barokk udvari kultúra 
utolsó fellobbanása volt. „Fényes” Miklós utódai számára Eszterháza egy évszázadra 
elvesztette reprezentatív értékét. Õk másként akartak élni. 

Csak unokája, II. Miklós herceg (+1833) alkotott még egyszer nagyot a mûvészeti 
kultúra pártfogása terén. Párizsból hívott építésszel modernizáltatta kismartoni rezi-
denciáját, vele terveztette meg angolkertjét s annak épületeit, két évtized alatt egy 
olyan különlegesen gazdag mûvészeti gyûjteményt, képtárat és rajzgyûjteményt14 ho-
zott létre, amely máig õrzi az emlékezetét. Ilyen értelemben valóban kontinuus az õ 

                                                        
14 Ma a Szépművészeti Múzeum őrzi ezt a gyűjteményt. 
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mûvészetpártolásuk, noha mindegyikük saját kora európai kulturális kihívásaira és 
trendjeire reagált. 
 
Bibliográfiájából látom, hogy több nagyszabású múzeumi kiállítás elkészítésében is 
részt vett. Mi késztet egy intézeti kutatót arra, hogy klasszikus múzeumi feladatot vál-
laljon? 

Valóban, a múzeumi kiállítások megrendezése nem a Mûvészettörténeti Intézet pro-
filja volt. De az intézet volt az, amelyik a magyar mûvészettörténetben a legkorábban, 
már az 1970-es években érzékelte, hogy Európában megváltozott a közönség és a 
szakma találkozásának korábbi rendszere. A könyvek és albumok mellett ugyanis 
megjelentek azok a nagy múzeumi kiállítások, amelyek a korábbinál jóval nagyobb 
közönséget szólítottak meg. E kiállításokat a közönség tájékoztatására részletes fel-
iratok kísérték, tömegeket vonzottak a múzeumokba. A kiállításokhoz készült tudo-
mányos katalógusok pedig rögzítették az új kutatási eredményeket, s ily módon a 
korszak legnépszerûbb mûvészettörténeti produkciói lettek. Mivel a magyar múzeu-
mok kezdetben kevésbé érzékelték ennek az új kiállítási mûfajnak a kihívásait, az új-
donságokra fogékonyabb Mûvészettörténeti Intézetbõl több kiállítást is kezdemé-
nyeztünk. 
 
Mikor rendezte az elsõ múzeumi kiállítást, és hogy választották ki a témáját? 

1980-ban, a felvilágosodás korának mûvészete volt a témája. Maga a kiállítás a 
Mûvészet Magyarországon 1780–1830 címet kapta, koncepcióját Szabolcsi Hedviggel 
közösen alakítottuk ki. Tudományos katalógust is készítettünk hozzá, ketten szer-
kesztettük, a tanulmányok és katalógusok harmadának megírása is az én feladatom 
volt. A kiállításnak a Magyar Nemzeti Galéria adott helyet, a restaurálások és az instal-
láció is az õ segítségükkel készült. Egyik szenzációja soproni vonatkozású volt, 
Dorffmaister István két hatalmas, 5,5 méter széles olajfestménye a mohácsi csatáról. 
A képek az elsõ monumentális mûvészeti emlékei voltak a Mohácsnál megesett nem-
zeti tragédiának. Bizonyos, hogy 1787-ben Sopronban, Dorffmaister mûhelyében ké-
szültek, bár nem tudom, melyik épület lehetett alkalmas ekkora méretû festmények 
elkészítésére. Megrendelõjük a pécsi püspök volt, aki a képeket mohácsi nyári rezi-
denciája ebédlõjébe szánta. Mi a csata helyszínén lévõ emlékkápolnából kaptuk köl-
csön, s hozzá az ottani múzeumból Dorffmaister István történeti portréját, II. Lajos ki-
rály páncélos képmását is. Az ilyen típusú kiállítások és a kiállítást kísérõ tudomá-
nyos katalógusok a magyar múzeumi gyakorlatban mára teljesen általánosak lettek, 
de akkor, több mint három évtizeddel ezelõtt jelentõs szakmai újdonságnak számítot-
tak. 

A kiállítási téma, a felvilágosodás-kori mûvészet bemutatása szorosan kapcsoló-
dott az 1960–70-es évek jelentõs európai kutatási trendjéhez, a felvilágosodás kutatá-
sához. Ebben az idõszakban az európai értelmiség körében a felvilágosodásnak erõs 
kultusza volt. Talán mert annak a reményét hordozta, hogy a ráció segítségével át le-
het hidalni a két világrendszer közötti ellenéteket. Ez a Kádár-rendszer idején jelentõs 
magyarországi visszhangra is talált, legmarkánsabb megjelenési formái a Mátrafüre-
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den évente megtartott nemzetközi felvilágosodás-konferenciák voltak. Magyar részrõl 
többek között Kosáry Domokos, Szauder József, Benda Kálmán, H. Balázs Éva voltak 
azok, akik idevonzották a legkiválóbb európai kutatókat. A diskurzusba Szabolcsi 
Hedvig és Zádor Anna vezetésével bekapcsolódott a hazai mûvészettörténet is. 
 
Miben segítette egy ilyen kiállítás a további munkáját? 

Sok mindenben. A kiállítás bezárása után az intézet a felvilágosodás korával foglal-
kozó konferenciát rendezett, amelyen más szakterületek jeles képviselõi is elõadtak. 
A felvilágosodás kora önállóan, mintegy összekötõként a barokk kor és a reformkor 
között valami újnak a csíráit hordozta, ezért különbözõ tudományok 
együttmûködését igényelte. Szakmai kapcsolatok alakultak ki olyan kiváló emberek-
kel, mint Kosáry Domokos, Benda Kálmán, Bíró Ferenc és mások. Mivel pályám 
kezdetétõl igényeltem a más szakterületek képviselõivel való együttmûködést, ma-
gam kerestem, hogyan tudnék ennek a mûvészettörténet keretei közt formát találni. 
Végül az találtam ki, hogy az Intézetbõl tanulmányutakat szervezek, ahová meghívjuk 
a történészeket, irodalmárokat, néprajzosokat, zenetörténészeket is. Elkezdtük járni 
Erdélyt és a Felvidéket. Velünk tartott másokkal együtt Vörös Károly, Spira György, 
Benda Kálmán, Lukácsy Sándor, tüneményes, nagy tudású emberek, és útközben vé-
gig ment a konverzáció. A helyszínen mi az ottani mûemlékekrõl beszéltünk, õk hoz-
zátették, amit õk tudtak a helyrõl, a tájról, történelmérõl, jeles alakjairól, íróiról, köz-
életi szereplõirõl. Ez éveken át nagyon jól mûködött. Nem csak továbbképzés volt, 
hanem a különbözõ szakmák egymásra hangolása. Sokáig csináltam, és tudatosan hív-
tam jól képzett fiatal mûvészettörténészeket is az utakra. Váltig állítom, hogy a 
mûvészettörténetet nem lehet csak az egyetemen megtanulni, nagyon sok tapasztala-
tot lehet az ilyen kirándulásokon, kiszállásokon gyûjteni, a látottakat a helyszínen 
megbeszélni, a megfigyeléseket konfrontálni. 
 
Úgy tudom, rendezett egy másik kiállítást is. Abban is volt hasonló politikai szál? 

Igen, még direktebb módon. Ez is egy nagyszabású kiállítás volt, 1993-ban a Budapesti 
Történeti Múzeumban Barokk mûvészet Közép-Európában. Utak és találkozások cím-
mel. Ennek rendezõje, katalógusszerkesztõje, tanulmányok és katalógustételek 
szerzõje voltam. A kiállítás kifejezetten politikai kezdeményezésre született, s a nagy-
szabású Közép-európai kezdeményezés – A barokk éve program része volt. A rendszer-
váltás táján az Európa Tanács párizsi központja keresett egy olyan projektet, amely-
ben be tudná mutatni, hogy Európa népei, függetlenül attól, hogy annak melyik felén 
élnek, közös kulturális örökséggel rendelkeznek. Példának a barokk mûvészetet vá-
lasztották ki, s úgy érveltek, hogy ez volt az utolsó olyan nagy európai mûvészeti stí-
lus, amely átfogta a társadalom valamennyi rétegét, s egy sokszínû, mégis egységes 
stílust hozott létre. Az Európa Tanács célkitûzése az volt, hogy ezt az alaptételt Közép-
Európában minden ország egy-egy önálló kiállítással jelenítse meg, s ily módon te-
gyen hitet amellett, hogy ezt a közös kulturális örökséget vállalja, s mint az összetar-
tozás jelképét közössége elé tárja.  
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Még a rendszerváltozások elõtt, a demokratizálódásban akkor legmesszebbre jutott 
Magyarországról kértek közép-európai szakértõt a projekt elõkészítésében való részvé-
telre, s – talán a Kulturális Minisztérium – engem jelölt a feladatra. Különbözõ közép-
európai fõvárosokban jártunk, hogy résztvevõket nyerjünk meg, de nehezen jutottunk 
az egyes országokkal egyezségre. Az események akkor gyorsultak föl, amikor a projek-
tet olasz kezdeményezésre a „Pentagonale”, majd „Hexagonale” országok politikusai 
vállalták föl. Megegyeztek hat ország vezetõ kül- és kultúrpolitikusai, hogy országaik-
ban egy évnyi idõszakot „a barokk évének” neveznek el, s ennek keretében mindegyik 
ország egy vagy két kiállítást szentel a barokk témájának. 
 
Végül hány országot sikerült a programba bevonni? 

Hat országot, de ez ennél több kiállítást jelentett. 1992–93-ban Ausztriában, Magya-
rországon és Lengyelországban két-két barokk kiállítás, Horvátországban, Csehország-
ban és Szlovákiában egy-egy kiállítás készült el.15 A kezdeményezõ Olaszország két 
kiállítását egy ottani kormányváltás sajnos elsöpörte. Az elkészült kiállítások 
jelentõsége abban áll, hogy megjelenítették azt a reményt, hogy Európa egyesítésével 
a közös kulturális gyökerek az addiginál szorosabban kötik össze, formálják a ketté-
szakított Európa különbözõ részeit. A kiállítások megrendezésének igénye és a közös 
program finanszírozása tehát a politika döntése volt. De valamennyi ország politikai 
vezetése a mûvészettörténészek és a múzeumi szféra konstruktív, hat országra 
kiterjedõ együttmûködését igényelte, direkt politikai óhajok nélkül. Ilyen széles és 
konstruktív összefogásra egy közös témájú múzeumi kiállítás-sorozat megvalósítása 
érdekében Közép-Európában azóta sem volt példa. 

A projekt felelõse Magyarországon a Szépmûvészeti Múzeum volt, a kiállítások 
tematikáját egy tudományos tanács – Mojzer Miklós, Garas Klára és jómagam – hatá-
rozta meg. Budapesten a Barokk mûvészet Közép-Európában: utak és találkozások 
címû kiállítással azt szerettük volna bemutatni, hogy Közép-Európa mûvészetében az 
itteni mesterek mellett Európa legkülönbözõbb országaiból érkeztek mûvészek, és 
közösen formálták rendkívül sokszínûvé ennek a térségnek a mûvészetét. Tudomá-
nyos intézetben dolgozó mûvészettörténészként, aki nincs napi kapcsolatban a 
mûalkotásokkal, nagy kihívást jelentett számomra egy ekkora kiállítás, igazi team-
munkában, sok közremûködõvel, nemzetközi kölcsönzésekkel és szerzõgárdával. Fon-
tos oltárképeket is kölcsönöztünk hozzá. Sopronból a Szentlélek templom jobb oldali 
mellékoltárképét, egy drámai hangvételû Pietà ábrázolást, amelyet együtt állítottunk 
ki a templom fõoltárképének a Soproni Múzeumból kölcsönzött vázlatával. Alkotóju-
kat e kiállítás katalógusában határoztam meg, a fertõdi Esterházy kastély díszterének 
mennyezetképét készítõ bécsi Ignaz Mildorfer személyében. Sok munkát adott a kata-
lógus is, kétnyelvû, magyar és angol szöveggel, gazdagon illusztrálva. Noha ennek már 
több mint húsz éve, Közép-Európa barokk mûvészetérõl máig élõ munka, ahogy több-
nyire élõk azok a szakmai kapcsolatok is, amelyek a közép-európai barokk-specialis-
tákkal a kiállítás elõkészítése kapcsán születtek. 

                                                        
15 A programról áttekintő összefoglalást ad: Lővei Pál: „Közép-európai barokk kezdeményezés”. In: Műemlékvédelmi Szemle 1994/2. 
89–111. 
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A késõbbi években már nem rendeztem kiállítást, de több jelentõs kiállításban 
vettem részt tudományos tanácsadóként és közremûködõként. (Történelem–Kép. Ma-
gyar Nemzeti Galéria, 2000; Császár és király. Ausztria és Magyarország. 2001, Bécs, 
Österreichische Nationalbibliothek; Mariazell és Magyarország. 2004, Budapesti Tör-
téneti Múzeum). Máig fontos számomra, hogy egy-egy múzeumi vállalkozás révén a 
mûalkotásokkal való közvetlen kapcsolatot fenntartsam. 
 
Szeret és tud együttdolgozni más szakterületek képviselõivel. Beszéljünk egy keveset 
a kerttörténeti kutatásokról. Ezt a tudományágat a 1990-es évek közepétõl mûveli, 
sõt, a hazai kutatás egyik kezdeményezõje, motorja. 

A kerttörténet sokáig a tájépítészek, botanikatörténészek kutatási területe volt. A 
1960-as évektõl kapott benne egyre nagyobb szerepet Nyugat-Európában a 
mûvészettörténet. Ausztriában az 1980-as évek közepén indult meg a vele kapcsolatos 
elméleti kutatás és gyakorlati tevékenység a Budapesten végzett osztrák 
mûvészettörténész Hajós Géza vezetésével. Több száz tudományos dokumentáció és 
helyreállítási terv készült el. Mindez nagy hatást gyakorolt az itthoni szakemberekre. 
Örsi Károly, Mõcsényi Mihály nevét kell itt kiemelnem. Az 1990-es évek közepén ér-
zékeltem azt, hogy az osztrák példához hasonlóan a kerttörténeti kutatásokban a ma-
gyar mûvészettörténetnek is nagyobb szerepet kellene vállalnia. 

Noha Zádor Anna már 1973–74-ben, Sisa József pedig az 1990-es években tett 
közzé egy-egy kerttörténeti témájú írást, úgy gondoltam, áttörést akkor érhetünk el, 
ha közösen lépünk fel a legkülönbözõbb, a történeti kertek kutatásában érdekelt 
szakterületek képviselõivel. OTKA támogatással kezdtem el egyrészt magát a kerttör-
téneti kutatást, másrészt az együttmûködés szervezését más szakterületekkel. 1997 
õszén mûvészettörténészek, tájépítészek, mûemlékvédelmi szakemberek, a Kertészeti 
Egyetem tanárai, botanikusok, dendrológusok, növénybiológusok részvételével egy 
nagyszabású nemzetközi kerttörténeti konferencián mutattuk be, mit tehet hozzá ki-
ki a saját szakterülete felõl a történeti kertek kutatásához. A konferencia elõadásait 
végül kötetté szerkesztettem, ami 2000-ben jelent meg a Mûvészettörténeti Intézet 
kiadásában. Közben kezdeményeztem egy német mûvészettörténész Adrian von 
Buttlar e tárgyú alapmûvének magyar kiadását, s új szempontú összefoglalást készí-
tettem a magyarországi angolkertekrõl.16 Ahhoz, hogy hitelesen tudjak megszólalni a 
nekem új szakterületet jelentõ témakörben, megismertem és végigjártam a nevezete-
sebb történeti kerteket Magyarország mellett Ausztriában, Szlovákiában, Csehország-
ban, Németországban, Olaszországban, Franciaországban és Angliában is. Szakmai ta-
nulmányútjaim legsûrûbb élményeit ezek a kertlátogatások adták.  

 

                                                        
16 Adrian von Buttlar: Az angolkert; Galavics Géza: Magyarországi angolkertek. Budapest, Balassi kiadó, 1999.; Történeti kertek. 
Kertművészet és műemlékvédelem. Szerkesztette Galavics Géza. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Mágus kiadó, 2000. 
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5. kép. A Magyar Tudományos Akadémia allegóriája (J. Ender, 1831) alatt 

 
Az ott szerzett tudást és tapasztalatot igyekeztem beépíteni kerttörténeti írása-

imba a 17. századi magyar fõúri és kolostorkertekrõl, Eszterháza nagyhírû 
franciakertjérõl, a kismartoni Esterházy kastély nagyszerûen helyreállított 
angolkertjérõl, az Aspremont-Erdõdy család, az Amade család, a Csáky grófok egy-egy 
régi kertjérõl. Kiindulópontul gyakran régi kertábrázolások és eredeti tervek szolgál-
tak, amelyek megõrizték a hajdani állapotot, építtetõik szándékait. Vizsgálom a kertek 
régi látogatóinak feljegyzéseit, közönségük reakcióit is. A régi kertek sohasem csupán 
változatos zöldfelületek együttesei, hanem szellemi tartalmak hordozói, egy vágyott 
világ leképezései. Ezeknek a kibontása, a hajdani állapot szellemi rekonstruálása a 
kerttörténeti kutatások legszebb feladatai közé tartozik. 

 
Szerencsés esetben sor kerülhet egy-egy nagyszabású park részleges, vagy teljes hely-
reállítására is, például a fertõdi Esterházy kastély esetében. Úgy tûnik, ezen a terüle-
ten is felnõtt egy fiatal, szakmailag felkészült és sikeres kutatói kör. 
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Ha egy kert végleg eltûnt, akkor annak csak a szellemi rekonstrukciója végezhetõ 
el. Ha a hajdani történeti kert valamilyen formában még megmaradt, akár sérült vagy 
elvadult növény-, épület-, vagy szobor állománnyal, akkor valóságosan is elvégezhetõ. 
Ez a történeti kertek kutatására és helyreállítására szakosodott tájépítészek feladata. 
A jó kertrekonstrukcióhoz a mûvészettörténet a képes források felkutatásával, a kert 
tervezõire, a kert építményeire vonatkozó történeti kutatásokkal járulhat hozzá. Az 
utóbbi két évtizedben felnõtt egy fiatal tájépítész gárda, akik elvégezték a Kertészeti 
Egyetem tájépítészet szakát, s legjobbjaik megtanulták a mûvészettörténet kutatási 
módszereit is. A mûvészettörténet fogadta be õket, mert azt tartjuk, hogy a 
mûvészettörténetnek része a kertmûvészet. Akkor születnek Magyarországon a leg-
jobb és leghitelesebb helyreállítások, ha a tájépítészek érvényesíteni tudják e téren 
szerzett tapasztalataikat.  
 
A kutatás mellett adódott alkalom a tanításra is. 

Elsõsorban kutató vagyok, annak is tartom magam, de esetenként szívesen tanítottam 
hallgatókat az ELTE Mûvészettörténeti Tanszékén és a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Mûvészettörténeti Tanszékén is. Most is aktívan részt veszek az ELTE 
Mûvészettörténeti Tanszék Doktori Iskolájában, amelynek alapító tagja vagyok. Késõ-
reneszánsz, barokk és 19. század, valamint a mûgyûjtés témakörében jöhetnek hoz-
zám fiatal kollégák. Jelenleg négy doktoranduszom van, tizenketten pedig már meg-
szerezték a PhD fokozatot. Köztük olyan tehetséges fiatalok, mint Bubryák Orsolya, 
Gulyás Borbála, Puskás Bernadett, Serfõzõ Szabolcs, Terdik Szilveszter. Fiatal 
mûvészettörténészek munkáját segíti a „Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és 
Alfred Bader mûvészettörténeti kutatási támogatás” elnevezésû ösztöndíj is, amely 
egy cseh, osztrák és magyar gyökerekkel is rendelkezõ tehetõs kanadai kémikus ala-
pítványaként reneszánsz és barokk, valamint az erre a korszakra vonatkozó mûgyûjtés 
projektrendszerû kutatását támogatja Ausztriában, Csehországban és nálunk. A ma-
gyarországi kuratóriumnak vagyok az elnöke és mindenese, a nyertes pályázók kon-
zultánsa. 
 
Végigjárta a tudományos fokozatok lépcsõit, számos rangos pozíciót töltött be, ame-
lyekben hasznos dolgokat tudott támogatni. A Magyar Tudományos Akadémia 
levelezõ tagja. Milyen feladatokat vállalt a mûvészettörténészek szakmai közéletében? 

2001-ben választottak az MTA levelezõ tagjává, ahol székfoglalómat „Az angolkert 
mint utópia” címmel tartottam meg 2002-ben. Az akadémiai tagság számos kötele-
zettséggel jár, s mivel a mûvészettörténész szakmának most három akadémikusa 
van,17 sok feladat és tisztség esik egy emberre. Így volt Marosi Ernõ két cikluson át az 
Akadémia alelnöke, én pedig a Mûvészettörténeti Bizottság elnöke. Ez a tisztség sza-
bályozott keretek közt és feladatkörrel mûködik, de van kezdeményezési szabadsága 
is. Ilyen volt számomra az, amikor 1994-ben, még jóval akadémikussá választásom 
elõtt, az MTA Mûvészettörténeti Bizottsága elnökeként, kezdeményeztem az MTA 

                                                        
17 Galavics Géza mellett Garas Klára és Marosi Ernő. 
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Mûvészettörténeti Bizottság „Opus mirabile” mûvészettörténeti díjának létrehozását. 
Az volt a cél, hogy a Bizottságban titkos szavazással válasszuk ki, melyik volt az adott 
évben a három legjobbnak tartott mûvészettörténeti tanulmány, és a három, tudomá-
nyos katalógussal kísért, azaz tudományos teljesítményként is legjelentõsebb múze-
umi kiállítás. Az „Opus mirabile” díjakat évente ünnepélyes keretek közt adja át a 
Mûvészettörténeti Bizottság elnöke a Magyar Tudományos Akadémia palotájának ku-
polatermében, az Akadémia allegóriája elõtt (5. kép). Odaítélésénél csak és kizárólag a 
mûvészettörténeti tevékenység minõsége számít. Így elõfordulhatott, hogy az elsõ 
díjat egy harmadéves egyetemista kapta a titkos szavazáson. Az „Opus mirabile” oda-
ítélése és kiosztása ma már jó mûködõ rendszer, rangos szakmai elismerést jelent. Ha 
valaki átnézi, hogy az elmúlt két évtizedben mely írásokat és mely kiállításokat ismer-
tünk el vele, az áttekintést kaphat az idõszak mûvészettörténet-írásának a 
legjellemzõbb tendenciáiról, a mûvészettörténészek értékrendjérõl és önképérõl.18  
 
A bevezetõben említett, 2010-ben készült interjú áttekintéséhez képest milyen, a 
szakmát érintõ változások történtek az elmúlt években? 

Az utóbbi években a mûvészettörténet mûvelésének intézményrendszerében a centra-
lizáló törekvések és a politika lényeges változtatásokat eszközölt. A központosító ten-
denciák nyomán önálló mûvészettörténeti mûhelyek autonómiája sérült, mûködõ 
szervezetek egymáshoz kapcsolódó feladatai szóródtak szét. Így például a 170 éves or-
szágos mûemlékvédelmi szervezeté, amelynek az volt a nagy erõssége – ahogy más or-
szágokban is –, hogy van egy szervezet, ami képes az ország területén egységes szem-
léletet és értékrendszert képviselni, szervezeti rendszerében ezeket az egész országra 
vonatkozóan érvényesíteni, mivel rendelkezik a szükséges eszközökkel. Ez szinte 
eltûnt az elmúlt évben, de úgy tûnik, több funkció újra visszakerül az utódintéz-
ményhez, s ez korrekciós készséget jelent. Én nagyon sajnálom, hogy megszûnt a Ma-
gyar Nemzeti Galéria önállósága, s a Mûvészettörténeti Bizottság is ilyen értelemben 
foglalt állást. Azt vallom, hogy a Nemzeti Galéria félévszázados mûködése alatt kiala-
kította a maga kutatási és prezentációs gyakorlatát, és minden múzeum életében, a 
Szépmûvészeti Múzeuméban is, az egyik legnagyobb érték a tudományos kutatásnak 
és a mûtárgyakhoz való viszonynak az a kontinuitása, amit nemzedékek adnak át 
egymásnak. A magyar mûvészettörténet-írás attól volt sokszínû, hogy különbözõ 
mûhelyek, mûhely tradíciók éltek egymás mellett, s ebben az Akadémiának, az egye-
temi tanszékeknek, s a múzeumoknak külön-külön megvolt a saját szerepe és arcu-
lata. Az MNG kifejezetten jól csinálta, hogy rendszeresen kiválasztott egy korszakot, 
egy jelenséget, egy mûvészt vagy mûvészkört, s idõszaki kiállítást készített róla, min-
tegy szembesítve saját állandó kiállítását a legújabb kutatási eredményekkel, s állandó 
párbeszédet alakított ki a szakmával és a közönséggel. Sérült az Iparmûvészeti Mú-
zeum autonómiája is. Véleményem szerint, ha jelentõs mûtárgyak kerülnek el egy 
múzeumból, akkor a mûtárgyak fizikai állapotának megõrzése, biztonsága legyen a 
meghatározó szempont, s a politikai döntések ennek figyelembevételével történje-

                                                        
18 A magyar művészettörténet-tudomány helyzete 1996–2011. In: Ars Hungarica. 2013/4. Benne Galavics Géza: Az Opus mirabile-díj 
alapításáról és történetéről, 518–519. 
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nek. Bizonyos, hogy e sokirányú változtatások a mûvészettörténészi munka természe-
tében új stratégiák kialakítását kívánják meg a mûvészettörténésztõl. 
 
Tudományos munkájában milyen témákkal foglalkozik most? 

Erõs morális kötelezettséget jelent számomra Mohl Adolf 1929-ben megjelent Lövõ 
monográfiájának a folytatása, sok helybéli, nem hivatásos, de nagyon lelkes szerzõvel, 
nagyon sokféle tónusban megírva. Ennek az összefogása, a parasztság fejezetek 
bevezetõje, az egész rendszerbe foglalása a feladat. Vannak még hiányok, amiket pó-
tolni kell. A munka összefogása, szerkesztése nagy és komoly feladat. 
 
Szép gesztus, hogy vissza akar valamit szolgálni az indító közegnek. Ahogy korábban 
mondta: Adni is kell! Sejtem, mennyi munkával jár, milyen sokat vesz el a nagyon 
szûkre szabott idõbõl, hogy legyen a falunak egy korszerû, 21. századi monográfiája! 

Mohl jól képzett történész volt, de a világ megváltozott. Egy-egy elkötelezett tanító-
nak, vagy helytörténésznek köszönhetõen ma is vannak egyszemélyes falutörténetek, 
egészen jók. Itt az a cél, hogy minél több embert vonjunk be, helybélieket is. Sokan 
vannak a szerzõk között elszármazottak, akik érzik, hogy kell a folytatás. Hasonló a 
nézõpontjuk, nekik is adott a falu egyfajta identitást és kötõdést, amit szeretnének 
visszaadni. Nem egy új Mohl lesz ez, mert más a szerzõi összetétel, és más a cél. De 
egyfajta krónikája lesz annak, mi is történt itt az elmúlt években. 

Új feladat is esett rám mostanában. Egy, a bécsi egyetemen tanító 
mûvészettörténész, tanár kezdeményezte „A tudós emlékezete, a tudós emlékmûve” 
címû témát, amelyben európai példákon azt keressük, hogy a tudomány, a tudósok 
emlékmûveit, emlékezetét hogyan õrizték meg. Hol van olyan nyilvános tér, ahol ez 
megjelenik, milyen formában, mik a tendenciák, melyik tudományág, ami ezt a leg-
jobban igényli? A kiindulópont a bécsi egyetem régi épületének árkádos udvara, ahol 
ott találhatók azoknak az emlékmûvei, akik oda jártak, híres tanárok, diákok voltak. 
Egy fiatal mûvészettörténész doktorandusszal, Ugry Bálinttal együtt dolgozunk ezen 
témán, s idén szeptemberben egy bécsi konferencián magyarországi példákon mu-
tatjuk be, hogy ez a folyamat nálunk hogyan zajlott le az utolsó két és fél évszázad-
ban. Szó esik majd az elõadásban a soproni egyetem botanikus kertjének tudós és ta-
nárszobrairól is. 

Azt tervezem, hogy részt veszek a mûvészettörténeti kézikönyv sorozat tervezett új 
kötetében, a Reneszánsz mûvészet Magyarországon címû összefoglalás munkájában is, 
amely az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Mûvészettörténeti Intézetében 
készül majd. Bár itt nem esett szó róla, több ízben foglalkoztam a magyarországi késõ 
reneszánsz mûvészet jelenségeivel, az udvari mûvészetben betöltött szerepével, a 
humanizmus és a portré kapcsolataival, vagy az európai reneszánsz mûvészet újítása-
inak a magyarországi mûvészetben rézmetszetek nyomán megjelenõ példáival. Emel-
lett mindig vannak visszatérõ soproni témáim is. 

 
Többször is említette témaválasztásaiban a soproni, Sopron környéki inspirációkat. 
Beszélne befejezésként arról, hogy pályája során ez a kapcsolat hogyan alakult? 
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A kezdetekrõl, a gimnáziumi évekrõl, a mûvészettörténetre rátalálás meghatározó 
örömérõl, a lövõi és soproni inspirációkról, Csatkai Endrével kialakult kapcsolatomról 
már szóltam, s néhány szót az egyetemi éveimrõl is. 1958 szeptemberében még 
Lövõrõl indultam az egyetemre, de karácsonyra már Sopronba mentem haza. Anyám 
és testvéreim beköltöztek Sopronba. Az egyetemet, a mûvészettörténész szakma meg-
tanulását, a mûvészettörténésszé válást már soproniként csináltam végig, s diákként 
segédmunkásként dolgoztam soproni mûemléki helyreállításokon, például a Fabri-
cius-háznál is. Amikor végeztem, s Pestrõl haza-haza jöttem, Dávid Feri már itt dolgo-
zott a város nagyszabású mûemléki rekonstrukcióján. Soha nem mulasztottam el, 
hogy felkeressem, megnézzem, hol tart a munkában, hogyan dolgozik, mit talált az 
egyes házakon, a vakolat alatt, a meszelések alatt, a feltöltésekben. Hogyan állítottak 
helyre házakat, miket lehetett csak dokumentálni, s miket lehetett akár belsõ terek-
ben is restaurálni és bemutatni. Ha az ember szeret valamit és egyre jobban, belülrõl, 
mélyebben is megismeri, azt még jobban megszereti. Így voltam én Sopronnal, s így 
vagyok máig (6. kép).  

A szakdolgozatom és a disszertációm témaválasztásáról benne Dorffmaister Szent 
István oltárképérõl már beszéltem, de az új soproni mûemléki feltárások és helyreállí-
tások meghozták azt a témát is, amellyel magam is hozzá tudtam valamit tenni Sop-
ron mûvészeti kultúrájának teljesebb megismeréséhez. Az Új utca 18. szám alatti la-
kóház19 elsõ emeletén Dávid Ferenc 18. századi figurális falkép sorozatot talált és tárt 
fel a vakolat alatt, a restaurálásukat 1969-ben Mórotz László végezte el. Mitologikus 
jelenetek voltak rajta, de évekig nem tudtuk pontosan, hogy mit is ábrázolnak. Fog-
lalkoztatott a rejtély, végig fényképeztem az egyes jeleneteket. Máig jól emlékszem, 
ahogy édesanyám tartja hozzá a bevilágításkor a reflektort. Amikor késõbb ráakadtam 
a Zettl–Langer gyûjteményben egy feliratos rézmetszetre, amelyik ugyanazt a kompo-
zíciót ábrázolta, mint az Új utcai házé, el tudtam indulni ezen a szálon. Meg lehetett 
fejteni, hogy a ház akkori lakója, egy a városba beköltözött Vas megyei nemes asszony 
a korszak legdivatosabb, sok nyelvre, így magyarra is lefordított francia regényének20 a 
történetét és néhány illusztrációját választotta az 1770-es évek második felében háza 
emeleti szalonjának díszítésére. A falképek elemzésével az egész együttest be lehetett 
helyezni abba a városi kultúrába, amely nem csak a városi polgárok, hanem az ide 
beköltözõ nemesek közege is volt. Be lehetett mutatni azt is, hogy a kor embere 
hogyan indult el a világias értékek felé, amikor szalonja falképeihez nem a Bibliából 
vett példát az erkölcsös élet illusztrálására, hanem egy modern francia regénybõl. A 
falkép sorozatban megfogalmazott kérdés ugyanis így hangzott: vajon az érzelmeink 
uralkodnak e rajtunk, vagy a tudatosságunk, a ráció kormányoz e bennünket? Az egész 
sorozat és a kérdésfeltevés teljességgel a felvilágosodás hatásáról szól, és ettõl válik 
láthatóvá ez a történet, hogy embereket látunk mögötte, az õ belsõ értékrendjüket. Az 
épület architektúráján és térrendszerén túllépve, csupán a belsõ díszítések tematiká-

                                                        
19 A hajdani TIT székház. 
20 François Fénélon: Les Avantures de Télémaque (1699/1717) 



323  SOPRONI ARCOK 
 

jának és a megrendelõ személyének összekapcsolásából sikerült Sopronban ebben az 
1978-ban megjelent írásban egy életformát is bemutatni.21  

 

 
6. kép. Sopronban, egy Ötvös utcai ház kapujában 

 
Valami hasonlóról esik szó a Csatkai Emlékkönyvbe írt munkámban is, a soproni 

Esterházy Madonnáról.22 Amikor a mai Bányászati Múzeum, a hajdani Esterházy pa-
lota homlokzatára Esterházy Pál Antal a kapubejárat fölé egy fülkébe Madonna szob-
rot helyeztetett, akkor valójában nagyapja, Esterházy Pál nádor gesztusaira reflektált, 
aki a 17. században minden palotája, kastélya fölé odatetette oltalomképpen a Mária 
képét, amint ez a kismartoni kastélyának homlokzatán ma is látható. Valamit mindig 
kezdeni kell a hagyománnyal, nem lehet mellette semlegesnek maradni. Ahogy törté-
nészként, mûvészettörténészként mi is folyamatosan reflektálunk arra, hogyan kap-
csoljuk össze a mai Sopron képét, várostörténetét a múlttal, hogyan tegyük élõvé, 
hogy tudatosabban lehessen megélni a kultúráját. Ezek apró lépésekbõl tevõdnek össze.  

Számomra ennek legnagyszerûbb soproni példája a Fabricius ház mûemléki hely-
reállítása és a 17–18. századi soproni lakáskultúra emlékeivel való megtöltése. Más-
                                                        
21 Galavics Géza: Francia regény két XVIII. századi falképsorozaton. (Fénelon Télémaque-jának hazai fogadtatásához) In: Művészet és 
felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok Szerk. Zádor Anna, Szabolcsi Hedvig, Bp., 1978. 393–416.  
22 Galavics Géza: A soproni „Esterházy-Madonna” In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Szerk. Környei Attila és G. Szende 
Katalin. Sopron, 1996. 187–200. 
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képpen szólva a háznak, mint történeti emléknek az életre keltése. Pár évvel ezelõtt 
éppen a Soproni Szemlében írtam errõl.23 Digitális csodaprogramok tudnak ma 
képernyõre olyan rekonstrukciókat készíteni, mint amilyet Sopronban az 1970-es 
években mûvészettörténészek, építészek, tervezõk, kivitelezõk, restaurátorok és kiál-
lítás rendezõk élõben megvalósítottak. Hogy egy házon belül képesek voltak megmu-
tatni a soproni házfejlõdésnek és lakáskultúrának különbözõ fázisait a középkortól a 
17–18. századig, s eredeti Sopronból származó bútorokkal, hitelességet sugárzó 
enteriõrökkel megtölteni, arra én más magyarországi példát nem ismerek. Mindez 
Dávid Ferenc épületkutatásai, az építész Sedlmayr Jánosné helyreállítási tervei, és kü-
lönösen Askercz Évának a soproni régi lakáskultúra történetére vonatkozó kutatásai24 
és múzeumi munkája révén valósulhatott meg. Ahol nemcsak két évszázad jellegzetes 
bútorait, kályháit és lakáshasználati formáit mutatják be, hanem az is érzékelhetõ, 
hogy korunk lakáshasználati kultúrájának hova nyúlik vissza az eredete. Egészen a 18. 
század második feléig, amikor a felvilágosodás individuális szemléletét követve a régi 
nagy, egységes terek funkcionálisan osztódni kezdenek (ebédlõ, hálószoba, gyerek-
szoba stb.), és olyan kisebb, a díszítés által is megkülönböztetett terekké alakulnak, 
ahol mód van az elkülönült kulturális, vagy családi élet megélésére.  
 
Sopron tágabb környezete is markánsan jelen van az írásaiban. 

Arra már válaszoltam, miként hatottak rám gyermekként és mûvészettörténészként 
Sopron környékének mûvészeti emlékei és kultúrája. Bizonyos tekintetben ide kap-
csolnak az Esterházyak mecenatúrájával kapcsolatos kutatásaim is, fõképp Fraknó és 
Kismarton, de épületei, kertjei révén Boldogasszony, Lakompak és Sopronkeresztúr 
is. Idesorolom a máriacelli zarándoklatokkal, a máriacelli bazilika 17. századi magyar 
kápolnáival foglalkozó írásaimat is. 
 
Végül egy utolsó kérdésem maradt. Olvastam Csatkai Endrérõl szóló, méltó és szere-
tetteljes megemlékezését, éreztem benne a közös vonásokat, a nyugat-dunántúli ere-
det mellett a faluról Sopronba, majd a fõvárosba kerülés közös élményét is. Milyen 
alkalomból és hova készült ez az írása? 

1990 táján a mûvészettörténész szakma elhatározta, hogy megírja és több kötetben 
közzéteszi „A magyar mûvészettörténet-írás nagy alakjai”-nak életrajzát. Számvetés-
nek készült ez az összeállítás, ami egészen a mûvészettörténet-írás kezdeteitõl vette 
számba a legjelesebb hazai vagy Magyarországról elszármazó mûvészettörténészeket. 
Tudományunk több mint másfél évszázados múltra tekint vissza, de eddig még nem 
készült ilyen összefoglaló életrajz- és pályakép-gyûjtemény. A szerkesztõk tudták, 
hogy Csatkai Endre közelébõl jövök s engem kértek föl a róla szóló esszé megírására.25 
Ha olyannak találta, mint kérdésében megfogalmazta, örülök neki. Fontosnak 

                                                        
23 Galavics Géza: A barokk szobafestés mint dekorációs műfaj. Egy nyugat-dunántúli festő vázlatrajzai. SSz. 62 (2008), 262–278. 
24 Askercz Éva: Polgári otthonok a XVII–XVIII. századi Sopronban. Arrabona 18 (1976), 89–142. 
25 Galavics Géza: Csatkai Endre (1896–1970) In: Emberek és nem frakkok A magyar művészettörténet nagy alakjai. 
Tudománytörténeti esszégyűjtemény 2. k. Szerk.: Markója Csilla és Bardoly István Enigma 13. 449–462. A tanulmány szerkesztett 
változata olvasható a Soproni Szemle jelen számában is. 
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tartottam elmondani a szélesebb szakmának, hogyan láttam õt, s miket tartok 
mûvészettörténészi pályája legjellemzõbb vonásainak. Amint utaltam rá, több vonat-
kozásban úgy érzem, folytatója vagyok annak a munkának, amit õ kezdett el. A 
Dorffmaister Istvánról írott tanulmányaim éppúgy idetartoznak, mint Esterházy Pál-
ról, a mecénásról készült munkám. Ezt a közelítésmódot, hogy egész mecénási pályá-
ját kellene áttekinteni, õ kezdte el egy a Soproni Hírlapban megjelent cikksorozatá-
ban, amelyet azután önállóan is megjelentetett.  

Ha van még valami, amit az õ nyomdokaiba lépve szeretnék megcsinálni, az a sop-
roni Szentháromság-szobor alapos mûvészettörténeti elemzése. Õ a soproni topográ-
fiában megfogalmazta, hogy a szobor a magyarországi barokk szobrászat egyik 
legjelentõsebb emléke, s ehhez képest sem tervezõjét, sem mestereit nem ismerjük, s 
nem történt kísérlet arra sem, hogy mûvészettörténeti helyét kijelöljük. A szobor 
emblematikus darabja a soproni városképnek, meghatározza a Fõ tér arculatát, s a 
nemzetközi barokk kutatásban mostanában lett olyan gazdag és inspiratív a kutatási 
környezet, hogy elkészíthetõ legyen a soproni Szentháromság szoborról is egy átfogó, 
jelentõségét bemutatni tudó mûvészettörténeti tanulmány. Ez a terv vagy szándék ta-
lán azt is mutatja, hogy úgy gondolom, részese vagyok a soproni kultúrának, nem sza-
kadt meg az a szál, ami Sopronhoz köt. Nem is akartam, hogy megszakadjon. A város 
és környéke történelmi múltjával és mûvészeti emlékeivel újra meg újra impulzust 
kínál, s ha alkalmam nyílik rá, szívesen élek vele. 

 
 
 
 

GALAVICS GÉZA  Emlékeim Csatkai Endrérõl1 
 

                                                        
1 A tanulmány első közlése: Galavics Géza: Csatkai Endre (1896–1970) In: Emberek és nem frakkok A magyar művészettörténet 
nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény 2. k. Szerk.: Markója Csilla és Bardoly István Enigma 63. Budapest, 2006, 449–
462. A tanulmány jelen formájában az életrajzi adatokat és a bibliográfiát tartalmazó részeket nem hozzuk. A jelen számtól kezdve a 
Soproni arcok rovatban megjelenő interjúk mellett ahol lehetséges, szemelvényt adunk az interjúalany munkásságából egy 
közöletlen vagy már publikált, de nehezen hozzáférhető esszé, tanulmány formájában (A Szerk.). 

Három és fél évtizede halt meg, 74 évesen, szeretett városában, Sopronban. Abban a 
városban, amely oly sokat köszönhet neki, s amelynek õ maga is élete végéig egy-
szerre volt adósa, csodálója, múltjának feltárója, fáradhatatlan kutatója és 
népszerûsítõje. Erõs kötõdése a városhoz gyermek- és ifjúkorának meghatározó élmé-
nyében gyökerezik. Valamely Sopron környéki falu iskolaévei után a városba kerülni s 
ott tovább tanulni sokak, sokunk élménye volt századok óta, lévén Sopron régóta is-
kolaváros. Valamilyen fokon mindenkit megérint s nyomot hagy benne a régi magyar 
városok e tán legszebbjével való találkozás. Ha ez az érintés oly erõs, hogy az ifjú úgy 
dönt, hivatásul az itt megélt kultúrával való foglalatosságot választja, ezt elsõsorban 
valamilyen történeti diszciplína elsajátításával teheti. Ha az elmúlt században többen 
is úgy gondoltuk, hogy ez csakis a mûvészettörténet lehet, ebben Csatkai Endre min-
dannyiunk elõdje. 


