
MESZLÉNYI ANTAL

AZ ESZTERGOMI I(ERESZTÉNY MÚZEUM

Országunk érsek-prímásaí között Simor Jánosé (1867-1891) az érdem, amíért
a címben jelzett múzeum létesítésével ujabb vonzó színképpel gazdagította (1.875)
székvárosát.

Miként elődei és utódai közül annyi más, ő is a népi rétegből. székesfehér
vári kisiparos családból származott. Hogy szellemiekben és kultúrában élvonalra
emelkedhetett, azt nemcsak kedvező, külsö életkeretének köszönhette, hanem
elsősorban l"ivételes észbeli tehetségének. Tanulmányait, alsó- és felsőfokon, rnínd
végig a legszebb eredménnyel végezte s 1836-ban léphetett a papi munkatérre,
Volt pesti káplán, egyetemi hitszónok, Bécsben pázmáneumi prefektus, majd
Bajnán plébános, Esztergomban teológiai tanár, érsekhelynöksegí titkár, újból Bécs
ben augusztineumí rektor és udvari káplán, ugyanott birodalmi mmíszterí taná
csos (1851-57), majd győri püspök (1857-67) s végül 67-től 91-ig esztergomi
érsekprímás.

A gondolattól II valóságig.

Jó szerencséjének tekinühető, hogy erettségije után Becsbe kerülhetett. Hit
tudományi tanulmányainaik négy éve alatt nemcsak ezekben haladt előre, hanem
nyitott szemmal figyelte és raktározta magába, ami szépet, művészit és monurnen
tálisat látott és tapasztalt, Az is előnyére szolgált, hogy még három ízben tér
hetett ide vissza, fokozatosan magasabb és előkelőbb állásokba.

Gyarapodó anyagi jóléte ilyenformán azt is megengedte neki, hogy évente
nagyobb európai utakat tehesserr és ezáltal szélesítse kultúrszemléletét. Különösen
az építészet, szobrászat és festészet kíváló alkotásai érdekeltek; ezekben Olasz-,
Német- és Franciaország vezetett, ahol többször is megfordult, Rendesen magá
val vitte az akkor jó hírnek örvendő műépítész Vippert Józsefet, akivel a császár
városban barátkozott össze. Kapcsolatuk szerenesésnek mondható, hiszen egyik
ben a műízlést fejleszteüte, a másikban pedig a Ioatolíkus kubtúrvilágot tágította.
Barátságtik egyre jobban elmélyült, s így Lippert követte Simort Győrbe és Esz
tergomba is.

Bár tízéves püspöksége csak előiskoláját jelentette prímásunk rendszeres rnű

pártolásának és gyűjtésének. a győri egyházmegyének alig akadt oly temploma,
mely külső és belső felfríssítésben és felszerelésben [ne nyert Voiina 'tőle valami
maradandót. Kétszeresen elmondható ez székvárosáról. ahogy ezt a püspökvár
ún. Dóczy-kápolnája, székesegyháza és a hozzá Illesztett Héderváry-kápolna res
taurálása igazolja.

Míndháromnak vísszaadatta eredeti stdlformáját, s különősképpen a székes
egyház megújítása nyerte el a műkritikusok elismerését. Az akikori idők leghi
vatottabb szakembere, Ipolyi Arnold (1823-1886) a Szerit László Társulat 1867.
szeptember 4-i közgyűlésén többek közt ekként méltatta: az Esztergomba távozó
Simor, győri püspöki éveiben annyi,t alkotott és állíttatott helyre s ezáltal az egy
házművészetet annyira előre lendútette, hogy ez egymagában maradandóvá tette
nevét.

Ez volt tehát a kezdet; folytatása Esztergomban következett. Itt ugyancsak tá
gabbra lehetne nyitni regiszterünket, de tárgykörünk !kiifejezeltten a Keresztény
Múzeumhoz köt, ígyennéil kell maradnunk! Bevezetésképpen megjegyezhetjük,
hogy érseki széke elfoglalásaikor míndössze 80 festményt hozott magával s ez a
szám nyolc év alatt, vagyis 1875-re, megközelítette a 300-at. E számgyarapodás
lehetövé tette, hogy koUelkciójáttáraatszerűen a Bibliotheka emeleti helyiségeibe
téresse állandó közszemlére.
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Katolikus főpap létére elsősorban az áhítatot keltő festmények érdekelték
Erre a serkentő példát a quatrecento végének és a reneszánsz bekőszöntésének

oly neves meeteret adták, mint pl. Raffaello, Perugino, Correggio és Tiziano. A
festőiskolák egyik kései csoportja, melynek tagjait az ide nem tartozók, kissé
lemosolyogva, nazarénusoknak nevezték, örömest fordultak az előbbiekhez, hogy
képetket másolják és utánozzák őket. E tekintetben éljárok a bécsiek és düssel
dorfiak voltak, oly nevekkel, mínt Führich, Dobyaschofsky, Blaas, Deger, Flatz,
lttenbach, Steinle, Veit és tőlünk a Rómában élő és dolgozó Szoldatits. Ferenc, akit
prímásunk huzamosabb ideig udvarában tantott és utána támogaitta külföldí, fő

leg itáliai tanulmányútjain.

Rajta kívül, a többieket színtén bőven ellátta rendeléseivel, de éppen az a bőség

esett a kivitel hátrányára. Hiába, Simoron, hellyel-közzel kíütközött az autodi
dakta. S mai szemrnel nézve, Lippert sem volt az a műesztétikus, akinek értéke
lését mindenkor és megnyugvással szabad lett volna elfogadni. Ezért történt, hogy
ami egyszer Simornak megtetszett, azt rnegvásárolták, akár komoly érték volt,
akár nem. Igy hát jól jártak vele a nazarénusok, Inem kevésbé a biedermeier és
a realizmus felé tantó festők, többek közt a külföldi F. Cauzig, Amerling, Waldmül
ler, Pettenkoffen s a hazaiak közül id. Markó Károly, Ligeti Antal, Molnár Jó
zsef, Liezen-Mayer Sándor, Lotz Károly és mások.

Vegyesen szerzett "védjegyzett" alkotásokat, de gyengébb mínőségűeket is.
Ál. előobi vételei köre sorolható az ún. BertinelU-gyűjtemény. Mint bíborosnak,
lil78-ban, XIII. Leó pápaválasztásan, lent kellett járnia Rómában. Itt és ekkor
értesült arról, hogy a nevezett kanonok 63 képből álíó kollekciója olcsó áron,
nunocssze <lU OOO rrt-ert megvenetc. Merunyíre Jol já,vt e véteííeí, elég rá anIlylit

monuarn, hogy egyetlenegy uaraojáént ki lehetett volna fizetni az összárat, A
gyujtemenyrQl egylk mal mŰ.M'itilKuSWlk is megjegyzi: selejtes, vagy érderntele
nüt gyenge aíkotas ei)' sincs kozte, ,b;l'uhető, hiszen Firenze, Siena, Umbria, Lom
narcua iee Velence víaekeíröl oly neves meeterek szerepelnek, mint L. Veneziano,
li. di Paolo, M. di Giovanni, N. da Fo ti "no, L. di Credi, Mainardi, Pinturichio,
Paimezzano! C. CriveUi, Giampietrino stb.

Ettől kezdve már rnínuketten jobban ügyeltek arra, hogy mire adják kIa
pénzt. A uooravereseket ezentúl is tigyették, ae már csak értékálló múdarabokat
vasarottak. Igy került a primas bk'tOlKá,ba A. Schnutgen kölni kanonok közvetíté
sével töcbtéie és muzeáhs értékű llturgikus tárgy s ugyancsak nevesebb kültold;
és hazai graríkusok, mínt Fritz Ooeroeck és mások rajz-, metszet- és egyéb váz
latgyujteménye,

Drága kincsek kerültek elő a hazai egyházi rejtekhelyekről is. Igy jutote
Esztergomba agal'lamsz€lntbenedeki Ürkoporsó, Kolozsvari Tamás és János szar
nyasouaraí, egyéb tábíaképekkeí. Nem sokkal későbbre, a XVI. század elejére esik,
a nagy értékű MS. Mester négy képének: Krísztus az Olajfák-hegyén, a Ke
resztvítel, a Kálvária és a Feltamadás egyes [eleneteínek megvétele.

Meglepő. hogy Simor a szobrászattal nemigen törődött, s Hardy Gáspár Ge
revich szerint páratlanul finom viaszdomborművein kívül aHg vásároolit más
plaszukaí munká.t. Persze, ő a festményeknek lett a szerelmcse s ebben a mínö
ségében bőkezűen megtette. amit az ecsetikultúra megkívánt tőle; Amikor tehát,
1882-re elkészült az új prímási palota, az utcai front II. emeletének öt termét
s ezek párhuzamos folyosóját teljesen megtöltötte gyűjteménye, sőt még raktá
rozásra is bőven jutott. Az 1887. május 5-én kelt ünnepélyes írásbeli nyilatkozata:
KERESZTÉNY MÚZEUM elnevezésével ~ímtáblá2Jta s tulajdonosának a Főszé

kesegyházat jelölte meg, míg felügyeletével a Főkáptalant bízta meg, és e tiszt
ségben az utóbbi által delegált prefektus jár el.
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A fejlődés kÖvetkezo szakaszá,

Ez már Ipolyi Arnold, előbb besztercebányai, majd váradi püspök nevé
hez fűződik Pályafutását szintén Esztergomban kezdte, s nem feledkezett meg
róla, mikor élete a magasba ívelődött fel. Érdeklődési köre már fiatalon sokrétűen

bonta:kozott ki, s dicséretére válik, hogy mindenben a szakszerűség és alaposság
jellemezte,

A műalkotások tanulmányozását maga is autodídaktaként, aránylag fiatalon,
zohori plébános ikorában (1849-60) kezdte, Egri !kainonolwága idején (1863-70) már
szaktekintélyre emelkedett, s besztercei püspöksége (1871-86) alatit külföldön is
emlegették magas szintűgyűjteményét. Végül 1886-bankJinevezrték nagyváradi
püspöknek, de itt jóJhnmán" szétnézní sem tudott, ment rövidesen, december 2-áln
ott kellett hagyntia rnínden szépséges és éntékes gyűjtését. Hírneve azonban' túl
élte, hiszen a tudományos világ nemcsak mínt műgyűjtőt, hanem mint archeoló
gust és műtörténészt is számon tartja.

BennünJket ezú1Jtail első szerepében érdekel. Műklncseiről elmondhatj uk, hogy
térszékerekre halmozódták fel. Egy részűket még életében (1872) az Országos
Képtánnak adományozta; ugyanakkor nem feledkezett meg a leendő Szépművészeti

Múzeumról sem, De még míndíg jócskán maradt, amirről halála előtt úgy végren
delkezett, hogy annak egészéből létesítsenek Váradon külön múzeumot. Ameny
nyiben ez bármi oknál fogva nem valósulna meg, gyűjteménye a maga egészében
az esztergomi Keresztény Múzeurnra száll át.

A tömött ládák hosszú éveken át, egymásra zsúfolódva hevertek a helyi
"TöDtélnetd és Régészeti Egylet" helyiségeiben, anélkül, hogy az illetékes ténye
zők gondoltak volna a Ikérdétses múzeum felállttására. KÖZJben a felügyelet annyira
hiányos lett, hogy az enyves kezeik könnyen hozzáfrérlhettek. Ily módon sok, főleg

aranytárgy, köztük a régi. magyar ötvösség pótolhatatlan értékei egyes külföldi,
elsősorban óceántúla, pénzes orgazdákhoz vándoroltak el.

Míután Ipolyi végakara:táJnak: első résre nem teljesedett, az első világháború
alatt, részünkről megindult a peres eljárás, hogy teljesedjék a másodí'k, Az éve
kig elhúzódó per az esztergomi múzeumunk javára rdőlc el, így 1919-ben ide lehe
tett szállítani. A kicsomagolás után rrumdcnkít meglepett, mímö gazdag anyagót
tartalmaz a megtizedelés után is a hagyaték. Az egyik ellenőrzött kimutatás a
következő összegezést hozta ki: képekoől: 220; szoborkészletből : cca. 40; gobelínből:

24; keleti szőnyegekből; 30; ötvösmunkákból: 218; fajansz- és porcelánflgurákból:
cea. 140; varrottasakból és hímzésekből lOO-nál több darab.

Gyűjtőjük a struktúrák, formák és színek analízisébennem szekott té
vedni, ezért szerzeményeí Simorénál is válogatottabbak voltak. A középkortól
kezdve saját koráig nagyszerűen ismerte az egyes festőískolákat, s iparkodott be
lőlük a legjobbaikiat kíválasztand magának A sienai iskolából hárman is SZ€l,€

pelnek képtárában. Berna de Siena, a neki tulajdonított Triptychonnal; Matteo
di Giovanni, hatásos képével: Mária a kis Jézussal, két angyal közrefogásával és
Szent Jeromost ábrázoló táblájával ; Pietro G. D'Ambrogio: Mária menriybeme
rietelével. A firenzei és velencei két ismeretlen mester műhelyéből származtatják az
egyik értékes Kálvária-képet, illetve az egyiik Diptychont, Ugyancsak nem ismer
jük annak a lombard testöneíc a nevét sem, akinek a műtörténészek a "Leány az
egyszarvúval" nevű allegorikus képet tulajdonítják. A magyar piktúra nevesebb
képviselői közül nem hagyhatjuk ki Jakabfalvi mesternek, a bányavárosi és sárosi
alkotókat, az apostolvértanúságok és más szentek tábíéát, Ahogy Simor nem ked
velte a barokkot, azonképpen Ipolyi sem. De ennek ellenére vásárolt néhány jól
síkerüld kuruc csata- és más korabeli élebképet, kÖ:lltük Rákóczi fejedelem júl
ismert mellképét.

A festmélnyeik mellett épp csak megemlítjük a gazdag szobrászatí aJllyagot,a
keleti szőnyegeket és gobelineket, a líturgíkus tárgyakat: zománcos és sodronyos
kelyheket, feszületeket. ereklye- és ostyatar-tókat, nemkülönben a középkorí olasz

610



és magyar ötvösmunkákat, meg a Iajansz- és porcelánedénveket, vázákat s egyéb
dísztárgyakat, és a hímzéseket.

Lepold Antal - Gerevich Tibor munkaközössége.

A két jelentős név mellé oda kívánkozik Csernoch Jánosé és Pócs Józsefé. Az
elóbbin, mint ézsekprírnáson (1913-1927) múlt a két munkatárs terveinek és elő

terjesztéseinek elfogadása. A jó "Pócs bácsi" pedig mint gondnok és teremőr,

hosszú évtizedeken áit (t 1965.), lelkiismeretes és megbecsülésre méltó munkát
végzett.

De a Múzeum kettős hajtóereje mégis cS8Jk Lepold és Gerevich volt. Az előb

bit még 1916-ban állította Csernoch a főszékesegyházi gyűjtemények élére; a
következő évben kanonoki kinevezésével elnyerte a prefektúrát is. Komoly fel
készültséggel látott hívatalához. Munkája még tökéletesebbé vá1t Gerevich igaz
gatói kinevezésével, aki akkortájt professzora volt ll. pesti régészettand és mű

vészettörténeti egyetemi tanszéknek. Az ő megértő együttműködésük nyitotta meg
egyelőre még csak a Simor-féle gyűjtemény újabb fejlődését.

Első dolguk volt a Képtár korszerü és a művészetí igényeket kielégitő ren
dezése. Alig végeztek ezzel, minden erejüket latba vetették, hogy az Ipolyi-féle
hagyaték pere véget érjen. Miután ez is sikerrel rnegtörtént, múzeuinunk 1923-ban
újabb gyarapodáshoz [utott, mégpedig San Marco herceg porcelángyűjteményéhez.

Megtalálhatók ebben, a XIII. sz.-tól kezdve, a XIX-ig bezárólag, az egyes korok
legnevezetesebb edénykészleted, iparművészeti figurái, közhasznú és emléktárgvar.
A herceg özvegye, Nako Mileva úgy végrendelkezett, hogy halála utáln mindezek
nek tulajdonjoga a magyar Katolrkus Vallásalapot illesse meg, azzal a kikötéssel,
iH,gy örök letétként az esztergomi Keresztény Múzeurnba ikerüljenek.

Bár Csernoch korántsem volt művészlelek, prefektus-kanonokja ösztönzésére.
p';rtolta a régi és korabeli, külf'öldí és hazai festőművészeket, Kb. 50 darabot
\ asarost tőlük s ezeket múzeumunkra hagyományozta.

Az is természetes, hogy Lepold sem akart kimaradni a donatorok sorából.
Egyik szerenesés tranzakcíója révén 12 márkásabb festményhez jutott s ez a
kezdet, idővel 125-re szaporodott feL Metszeteí még nagyobb számban gyarapod
tak, nagy részük esztergomi vonatkozású. Ezeket a Főszékesegyháznak engedte át.
Belőlük 82-t sikerült restauráltatrii s az utóbbi időben (1966), külön gyűjtemény

ként a Bazilika Míntatermében kiállítani.
Ugyancsak az ő nagyledkűségét dicséri, hogy sikerült megszerezní az 1500-as

évekre datált két telkibányai és nyolc, ismeretlen rnestertől származó táblaképet ;
továbbá az 1780~as évekre tehető: Krísztus a keresztfán című olajképet. Szebor
gyűjteményünk az alistáli Madonnával és a vitnyédi szobrokkal gazdagodott.
Ilyen formán az Ő prefeletúrája alatt múzeumunk anyaga kevés híján megkétsze
reződött.

Napjaink látlelete.

A második világháború vége felé Esztergom Inem is egyszer esett tűzzáporba s
ennek következtében a prímási palota is súlyosan megsérült. Szerenesének
mondható, hogya muzeálís anyagot :nem érte jelentékenyebb kár, ami színtén a
nevezett prefektus érdeme. Ezután már csak az a gond foglalkoztatta, hogy a ki
sebb-nagyobb hibákat miként lehetne mielőbb helyre hozni és a tártatt életet
megindítani. Az utóbbi már nem az ő feladata lett, amennyiben felsőbbsége

1946-ban Bécsbe küldte, a pázmáneumi rektorátus elroglaíására.
Távozásával néhány évi csend borult a Múzeumra, illetve az úiabb élet le

hetőségeinek keresése és megtalálása lett a cél. A bíztató reményt 1949 hozta meg;
Népköztársaságunk Elnöki Tanácsának XIII-as törvényerejű rendeletével. Esze
rint Keresztény Múzeumunkat, nemcsak "nemzeti érdekű magángyűjteménynek"

ismetie el a népi kormányzat, hanem még elnevezésén sem kívánt változtatui. E
legújabb pátens értelmében, nem háborgatta az egyház eddigi tulajdonjogát, csu-
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pán a felügyeletet tartotta fenn magának, amit egyik megbízottjával gyakorol
tat. De ennek ellenében vállalta a szükséges szárnú muzeológusok és restaurátorok
rendelkezésre bocsátását, ugyanígy az üzemeltetés vtelíes költséget s majdnem fe
lerészben az alkalmazontak javadalrnazását, A többit egyrészt a látogatási bevéte
lekből. másrészt az egyházhatósági segélyekből kell pótolni.

Az ünnepélyes kapunyítás 1954. november 14-én történt, amikor is Fülep Fe
renc kormányképvlselő, akkor múzeumí főosztályvezető, többek közt ezeket mon
dotta: az állami védelem továbbra is meghagyta a Múzeumot az egyház birtoká
ban s Iegféltettebb kíncsének tekinti gyűjteményet. Példaképpen hozta fel addigi
anyagi, erkölcsi és tudományos támogatását, ísrnételten kihangsúlyozva, hogy az
itteni gyűjteményt mánden szala, eredete és hagyománya Esztergomhoz fűzi s ezt
tiszteletben kell tartani.

Hivatalos és ünnepélyes nytlaitkozadát a j'elell1levők nagy örömmel fogadták s
válaszában az akkori prefektus, Witz Béla köszönte meg a kormány jóakaró figyel
mét, Egyben ígérte, hogya kölcsönös áHami és egyházi összefogással, a Múzeum
továbbra is nemzeti közműveltségünk fejlesztését kívánja szolgálmí.

A kedvező elője1elk felvülarstásával intézményünk bízvást tekintett a jövő elé s
nem csalódott, mível mínd személyí, mind pedig tárgyi vonatkozásban szép idők

köszöntöttek rá.' A hazai múvészetí kuHúI'képi1nknek egyre jelentékenyebb ténye
zője lett, amit nagyban előmozdított az 1960-ra elkészült Ugy- és Műkődésrendi

Szabályzat. Változatlanul maradt meg a prefektusi tisztség, kiegészítője lett a re
ferensi feladackör, mely az adminisztráció szétágazó szolgálatában lábhatja feladatát.
A dologi ügyek s a muzeológusok és egyéb tudományos személyek az állami meg
bízott hattáskörébe tartoznak, aki egyébként a helyi Vármúzeumnak oaz igazgatója.
Már a tárlatvezetők, tenemőrök és egyéb alkalmazottak közvetlen irányítása az ad
mínísztrácíó vezetőjének feladata.

A fenti Szabályzat körvonalazta. a művészeta ágakat s ezek keretében a jelen
legi állomány: festményekbeil1: 950 db; szobrokban: 142; metszetekben, grafikákban :
4152; a textíliák különféleségében: 623; üveg-, porcelán- és fajanszfélékben: 1748;
ötvöstárgyakban: 631; kegy- és emlékérmékben: 2100. Ide sorozható még az emlí
tett ÚI1kOPOI1SÓ, mely ugyan a Bazilika tulajdona, azonban az ottani kedvezőtlen

tárolása miatt lehozattuk (1965) múzeumunk szárazabb és felügyeleteseob helyére.
S végül megszólaltatásra kívánkozik az 1967-es vételünkből az az 1400 körüli olasz
Feszület-táblakép, mely olesósága ellenére is nagy értéknek tekinthető.

A túlzsúfoltság mdatt a kínálatnál, erősen meg kellett magunkat tagadni s W
csupán az lehetett a vigaszunk, hogy meglevő állományunk is nagyszámban von
zotta a Iátogatókat. Hogy mennyire, mutatja a Iátogatókról az alábbi kimutatás:
1964: 52771; 1965: 48 295. Az utóbbiak közül 11 OOO vo1t a külf'öldi. Hasonló soro
lássál, 1966: 55 713, külföldi 13 OOO; 1967: 58 391 és idegen: 18 896 és 1968: 60 120 s
ezekből külföldi: 9132.

A külországíak közűl, csupán 1967-ben nálunk köszönthotdűk J. Klauss osztrák
kancellárt és kísérőit (máj. 4.), B. B. Manhendra nepáli [királyt családtagjaival
(máj. 5.), Moszkváhól A. Furceva művelődésí mínisztert (szept, 30.), a KGST
kongresszus kormányképviselőit (dec. 17.). S utánuk hamarosan (1968. jan. 21.) fo
gadhattuk az Újságírók konferenciájának több tagját, majd kért hét múlva P. Vigny
belga minísztert, szintén többedmagával. És sorra jöttek más, neves külföldí poli
tikai, társadalmi, művészetí és tudományos szaktekíntélyek. Bátran állíthatjuk, h.ogy
valamennyien a legjobb emlékekkel távoztak tőlünk. Legalábbis, ezt árulják el
Vendégkönyvünk ernléksoraí, illetve hazaérkezésük után írt visszaemlékezéseik.

A bel- és kűlfőldí érdeklődőket egyformán lekötöetek látványosságaínk, az itt
honiakat pedlg még külön vonzották az ún. esti hceálís előadások, melyek az őszi

évadtól koranyáríg tartottak kulturálds s főleg műtöntémetből merített témakörrel
és kebelbeli, vagy pesti szaktudósok közreműködésével.

Nem kisebb vonzási erőt gyakoroltak az Időszaki kíálljtások is. Mindegyikük
nek megvoIt·a kisebb-nagyobb érdeklődő csoportja. de imponáló látogatottságnak

612



örven'de~,t a Dürer és kortársai (19154-65), a Reneszánsz és Humandzmus Eszter
gomban (1966), továbbá az Ipolyi-féle emlékkiállítás. Ez utóbbi annál emlékezete
sebb, mivel a vezetőség tíz hónapra tervezte, azonban az 1966-015 kezdő év bele
nyúlt egészen 1968 eleiébe. csak márciusban zárult, mível he[yei kellett szorítaní a
kővetkező Gutenberg-könyvkiállttásnak.

A hazai és külröldí múzeumolckal való kapcsolataink feltétele és kiépítése szín
tén egyik újabb jele, mennylre élen járt, legalábbis vti.dékti viszonylatban az eszter
gomi. Nem egyszer segítettük ki a helybeli Balassa Bálimt Múzeumot, s megtör
tént ez fordítva is. Azt lehet mondaní, hogy állandó a csereviszony a Széprnűvé

szetí Múzeurnmal, s ha csökkent mértékben is, 'de ugyanez áll az Iparművészetivel

és a visegrádi Mátyás király Múzeurnmal. '
A nálunk járt külföldi szakemberek, hazatérésük után színtén jó propagan

distálnknak bízonyultak. Nagy részük volt abban, hogy innen is, onnan is szívesen
felkerestek bennünket, hogy kíállításaíkra kölcsönözzünk egyet-mást a mí gyűj

teményünkből. Igy kapott tőlünk anyagot a kremsl Múzeum, a Gotik in ÖSterreich
című 1965-00 rendezvényére. Ugyanez évben a neu-chátelf Jdállításra kilenc műtár

gyat küldtünk, l!l míndezek meg eggyel megtoldva, mentek a következő évben El

párizsi bemutatásra. Ezen kívül az 1967 októberében megnyílt l!l az 1968 elejéig
tartó londoni Victoria and Albert elnevezésű Ml1zeum tárlatárnkiét uobon'al é$ tíz
táblaképpel vettünk részt.

Mielőtt lezárn6k vázletos fejtege1;ésünket, még csak 8.1'In1y1t neretnénk meg
jegyezna , hogy több nyelvű kíadványaínkkal, sikerült brossűráínkkal és nagy kelen
dőségnek örvendő képeslap akclónkkal is igyekszünk bizonyítani, hogy élünk és
vagyunk. Persze a bemutatott pozítívumok mellett akadnak negatívumok is, ahogy
ez egy-egy fejlődő intézménynél elkerülhetetlen. De nem hiányzik a j6ravaló tö
rekvés a pótlásokra. Éppen most indult el a megvalósulás felé az az örvendetes
mozgalorn, mely a Keresztény Múzeum teljes felújítását és reorganizálésát vette
programjába. Ez az alaposan kitervelt és Ietárgyalt munka míntegy 10-12 mil
liót követel, melyet az államkormányzat és az egyházi főhatóság bőkezűsége fog
előteremtend. így mindem reményünk megvan rá, hogy az innen-onnan száz évre
visszatekintő Keresztény Múzeumunk megúiulva, megífjodva és megszépülve
kezdheti megelkövetlrezendő reneszánszát,

SIMON ZOÁRD VERSE

VERS IN MEMORIAM GEORG TRAKL

Az őszi fák sötét zenéje
visszhangzik szívünkben.
Az emlék elfehérül: fájdalmas arc.
Alkonykék ég ring a tóban,
Mint a gazdátlan csónak.

Az elhagyott házban alszik a gyermek.
Alma a csillagokig ér.
Ö, a vágy ártatlansága:
Angyal suhan a szem délkiirén.

De nincs már kegyelem.
Bordáinkon a félelem dörömböl.
A szerpentinek a magány hegyére futnak.
S a csend megformálja örökérvényű arcunk.

Rezzenetlen állnak a fálc.
A hold hidegen lángol.
S az eltűnő angyal aranylik
Csíllagmérföldes távolságbóZ.
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