
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,
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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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