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dományegyetemen mûvészettörténész-régész
szakon. 1945 februárjától a Szépmûvészeti Mú-
zeum tudományos munkatársa. Szakterülete a
magyarországi barokk mûvészet, a XVII–XVIII.
századi német-osztrák, a velencei settecento,
valamint az itáliai reneszánsz festészet- és gyûj-
teménytörténet. 1955-ben kandidátusi, 1961-
ben tudományok doktora fokozatot szerzett. Ez

utóbbit Maulbertsch-monog-
ráfiájával érdemelte ki. 1964-
tôl húsz éven át a budapesti
Szépmûvészeti Múzeum fô-
igazgatója. 1973-tól az Ma-
gyar Tudományos Akadémia
levelezô, 1985-tôl rendes tag-
ja. Mint életrajzának elsô so-
rából megtudjuk, a Rá-
kosszentmihályon született
Garas Klára akadémikus
idén nyáron ünnepelte 90.
születésnapját.

Habár, mint ahogy az Elôszó hangsúlyozza, a
kötet nem életregény, mégis az olvasói kíváncsi-
ságot jól képviselô kérdezô fellebbenti a fátylat
Garas Klára családi hátterének és tudományos
pályájának fôbb részleteirôl. Mûszaki értelmisé-
gi családból származik, németül, franciául, an-
golul és olaszul megtanulva egész életét a mû-
vészettörténeti kutatásnak szentelte, illetve
szenteli ma is. 1999-ben, a nyolcvanadik szüle-
tésnapjára megjelent Garas Klára-tanulmány-
kötetben tették közzé addig megjelent publiká-
cióinak tekintélyes bibliográfiáját. Ebbôl egyér-
telmûen kiderül, hogy Garas Klára nem csupán
a hazai mûvészettörténet jeles mûvelôje, de
nemzetközi vonatkozású kutatási témái, illetve
külföldi publikációi révén az egyetemes mûvé-
szettörténet-tudomány kiemelkedô alakja.

A múzeumban folytatott két évtizedes muze-
ológusi ténykedését követôen kapott megbízást
arra, hogy egykori fônökét, a kiváló mûvészet-
történész Pigler Andort kövesse a Szépmûvé-
szeti Múzeum élén. Tehát nem politikai sakk-
játszmák eredményeként – mint az minálunk
olykor elôfordul – került a világ egyik híres köz-
gyûjteményének fôigazgatói székébe, hanem

A Medicina Könyvkiadó Akadémikus Portrék cí-
mû új sorozatában az elmúlt évben jelent meg
Herzka Ferenc filmrendezô szerkesztésében az
az A/5-ös méretû, 68 oldalas könyv, amely nem
csupán tárgyát, de mûfaját tekintve is különle-
gesség.

Garas Klára akadémikus, aki korábban több
évtizeden keresztül a magyar és a nemzetközi
mûvészeti-tudományos élet-
ben meglehetôsen aktív sze-
repet játszott, mára ugyanis
visszavonultan tevékenyke-
dik. Megszólalása, megszólí-
tása ritka esemény. A vele va-
ló beszélgetés könyvben való
megjelentetése azért számít
továbbá egyedien érdekes
vállalkozásnak, mivel ennek
alapjául a 2007. december 21.
és 2008. január 10. között Ga-
ras Klára akadémikussal for-
gatott film szolgál. E felvétel szerkesztett, rövi-
dített változatát veheti tehát az olvasó kézbe.
(Kár, hogy nincs utalás arra, hogy elkészült vol-
na a film DVD-változata, az hol szerezhetô be,
illetve vajon nem kapható-e olyan kötet, amely
tartalmazza a DVD-t is.)

„Mindennapi beszélgetések nem mindennapi
emberekkel…” – írja Palkovits Miklós a Garas
Klárával foglalkozó könyv elôszavában, ami tájé-
koztat arról is, hogy az Akadémikus portrék – nôk a
tudományban címet viselô sorozat kötetei a hazai
tudományos élet akadémikus hölgyeit hivatot-
tak bemutatni. A valóban közérthetô, közvetlen
hangvételû beszélgetést számos fotó és doku-
mentum teszi színessé. A Garas Klára életét vé-
gigkísérô felvételek mellett felbukkannak a kivá-
ló mûvészettörténész pályatársak – Pigler Andor,
Aggházy Mária, Radocsay Dénes, Rabinovszky
Máriusz – portréi is. E kiválóságok Garas Klára
kutatásaihoz kapcsolódó mûködése is említésre
kerül az igényes megjelenésû könyvben.

Mint a beszélgetést megelôzô lapon szereplô
rövid táblázatos életrajzból megtudható, Garas
Klára 1941-ben diplomázott és szerzett egyete-
mi doktorátust a budapesti Pázmány Péter Tu-
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tudományos munkássága, rátermettsége és em-
beri tulajdonságai miatt. Ennek tudható be,
hogy 1964-tôl 20 éven keresztül, nyugdíjazásáig
számottevô eredményeket felmutatva látta el
ezt a hivatalt. Alapkutatásokon, levéltári forrá-
sokon nyugvó kutatói mûködését, hallatlan
szorgalmát és elkötelezettségét számos jelentôs
mûvészettörténeti felfedezés jelzi.

De idézzünk a Garas Klárával folytatott be-
szélgetésbôl, ismerjük meg az ô receptjét: „A
publikáció lépcsôzetesen épül fel. Úgy kezdô-
dik, hogy az ember ír egy cikket vagy egy tanul-
mányt. Ha érdekes a téma, és jelentôs az ered-
mény, akkor esetleg külföldön is leközölhetô.
De mindenképpen közzé kell tenni, mert csak
úgy válik a mûvészettörténet egészének
részévé.” Kutatói kurázsija, állhatatos buzgal-
ma és közleményeinek tudományos színvonala
nem csupán számára szerzett itthon és külföl-
dön vitathatatlan reputációt, de szellemi kin-
csekben gazdag hazánknak is.

Gerevich Tibor professzorhoz a fôleg Eger
környékén mûködô Kracker János Lukács oszt-
rák származású festôrôl készült disszertációt
nyújtott be 1941-ben. A háborút követôen ér-
deklôdésének fókuszába egy másik, Magyaror-
szágon – Sümegen, Gyôrött, Kalocsán – is tevé-
kenykedô barokk festô, Franz Anton Maul-
bertsch életmûvének kutatása került. A Közép-
Európa több országában is alkotó mûvészrôl
készült monográfiája 1974-ben német nyelven is
megjelent.

A beszélgetés finoman érzékelteteti, hogy a
kutatómunka, a múzeumi kiállítások feltételei
Magyarországon, a „vasfüggöny” mögött lé-
nyegesen mások voltak, mint 1989 után. Habár
több ilyen irányú kérdést is kap, Garas Klára a
Szépmûvészeti Múzeum mai állapotairól diplo-
matikusan nem nyilatkozik, helyette mindig fô-
igazgatósága alatti eseményekkel hozakodik
elô, sajátos szerénységgel említve a Mûvészet-
történészek Nemzetközi Kongresszusának
megszervezésével járó feladatokat, a Vasarely-
kiállítás közmûvelôdési hatásait, a múzeumi
programokon és sajtótájékoztatókon a médiák
jelenlétét, a külföldi politikusok és közéleti sze-
mélyiségek látogatásának sorát.

A könyv 47. oldalán a riport készítôje váratla-
nul az alábbiakkal hozakodik elô: „A szépségek
után egy kellemetlen kérdés: Ön az 1983-as mú-
zeumi betörés után ment nyugdíjba?” „A betö-
rés után mentem nyugdíjba. Ez megfelel a té-

nyeknek. Tulajdonképpen nem szorosan, de
összefügg a nyugdíjazásom a betöréssel” –
hangzik a válasz. A könyvbôl megtudhatjuk Lu-
ciano Berti, a firenzei Uffizi Képtár igazgatójá-
nak reagálását e tragikus bûncselekményre,
azon dokumentumértékû cikk segítségével,
amelyet az olasz sajtót pásztázó Hubay Miklós
professzor egy írása tett a hazai közvélemény
számára ismertté. A máig nem egyértelmûen
tisztázott – feltehetôen görög – megrendelô
megbízására erre szakosodott olasz bûnözôk és
magyar segítôik (többek között zöldségesek)
együttmûködésével végrehajtott bûncselek-
mény a budapesti Zsidó Múzeum kirablása
mellett talán a legtöbb sajtóvisszhangot kapott
hazai közgyûjteményi rablás volt. Érdekes mó-
don mindkét – professzionálisan végrehajtott,
felbecsülhetetlen értékû kulturális javak eltulaj-
donítását és veszélyeztetését megvalósító – fô-
benjáró bûncselekmény szálai a Balkánra vezet-
tek, és az Interpol segítségével mindkettôt gyor-
san göngyölte fel a magyar rendôrség. A képek
szerencsére meglettek, és restauráltatásukat kö-
vetôen hamarosan ismét kiállították ôket.

Habár leköszönését követôen külön kutatói
íróasztalt tartottak fenn számára a Szépmûvé-
szeti Múzeumban, mely lehetôséggel hosszú
éveken át élt is, újabban – mivel a közlekedés a
forgalmas városban, a kiadványok cipelése egy-
re terhesebbé vált számára – a szükséges köny-
veket, szakmai anyagokat korábbi munkatársai
rendszeres idôközönként lakására viszik. Így
tudja figyelemmel kísérni tudományterületét,
és kap lehetôséget arra, hogy publikációinak
számát gyarapíthassa. Szellemi állapotát, mun-
kakedvét jelzi, hogy 80. születésnapjára összeál-
lított bibliográfiája számos tétellel gyarapodott.

Természetesen minden olvasó, más és más
részletre figyelhet fel Garas Klára élettapaszta-
lattal gazdag, bölcs gondolatait olvasva. Bízunk
abban, hogy írásunk többek érdeklôdését felkel-
tette eme tanulságokban gazdag és fajsúlyos pá-
lya, illetve színes, közvetlen személyiség iránt.

A recenzens, aki a Szépmûvészeti Múzeum-
ban szakalkalmazottként dolgozva ismerhette
meg személyesen Garas Klára akadémikust, e
könyvismertetéssel kíván nagy tisztelettel a
Szépmûvészeti Múzeum egykori fôigazgatójá-
nak mindenekelôtt jó egészséget és további
publikációkat 90. születésnapja alkalmából!
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