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Mrityis-templom'A budaviri Nasvboldogasszonv-temnlom
Ki6llit6s a BudaoestiTiirt6neti MrizeumV6rmrizeumiban.2015'Sorilis L52016.ianuir 3.
az NKA Miniszterikeret t{mosat{s6valmesval6sultki{llitisrdl
Szakmaibesz6mol6
az orszig
Az orszdg6s Budapestegyik legismertebbmiieml6ke,Budavrirpl6bdniatemploma,
egyik legfontosabbegyhdzi dpiilete, a magyar tiirtdnelem sok jeles esemdny6nekszintere
tai6' 2004.o'ind"r"k feltitl"n"k. a-ikor a Mety6s-templomragondolurk. A mintegyliz '6verj,
2013kozdtt v6gbementhelyrerillitrisolyan ijabb kutatdsokatigenyelt,amelyekmind az dpiilet
ttirtdnetdt,mind mrjszakirillapotit drintett€k.Napf6nyrekeriilt szrimosolyan fj momentum,
szakmaieredmdny,amelyindokoltli tette,hogy egy uj, ttsszefoglal6kia[itdst mutassunkbe a
foglalkoztak Havasi Krisztina ds
fgy m6r a hell, e6llitis el6kdszltesekdnt
nagykiizdnsdgnek.
v{h enaflis a tempiomkdzdpko k6titreddkeivel,illetve a tervezdsfolyamat6ban(dpitdszek:
oeit zottrin, Hita-CsorbaBemadeft,Allarni Miieml6klellreallitdsi ds RestaualAsiKitzpont)
prirhuzamosan
FarbakyndDellava Lilla ezekdsaz
a Schulek-feletenek Altali szkennelds€vel
irott fomfuok feldolgozdsaval.
Mintegy h6rom6sf616veegy sztikebbgr6mium- a mrizeum,pldbiiniaszakemberei6s
kiils6 szak6t6k: Farbaky P6ter, Farbakln6 Deklava Lilla, Matdffy Bal6zs, R6kossyAnna'
V€gh Andres - iilttink dssze,hogy id6r6l-idtire n6h6ny 6l1is biainstorming formdj6ban
A kirillitaskdt helyszinenvaldsultmeg: a Budapesti
beveqiint a kirillitdskoncepci6j6r6l.
F6pl6bdniaegytittmiikdddsek6nt
Tdrte;eti Muzeum ds a Budapest-variNagyboldogasszony
ABTM Vrirmrizeumitarlat a saj6t 6s a pldbAniamttArgyaira koncednil, mig a templomi
ds felszereldsdtmutattabe. A 2004-bena MatyAsels6sorbanaz dpiiletetmagAt,berendez6set
toronyban tdreadkeibenijra felbukkant Schulek-f61emakeftet is ki6llitottuk. Ennek a sok
NKA Miniszteri
reszreszdtesett,stilyosans6riilt mtitargy restauraliisa,lijra dsszeilleszEseaz
M6dy Peter
meg,
2013 6s 2015 kitzdtt val6sult
kereteds a pldbriniafinanszirozris6ban
szobr6sz-restiur6torvezetdsdvel Magass.igamiatt a makett a Vdrmfzeum ldldszinti
ki6llit6ter6bennem fdrt el, ezdrtfgy dtintdttiink, hogy a Barokk csarnokunkban,annakegyik
sark6banrillit.iuk ki (61land6elhelyezesta kiatlitdst kijvet6en a MatyAs-templomn)'ugati
oromzatamdgiitti ij 61land6ki6llit6te#ben fog nyemi).
BUDAPESI
HISTORY
MUSEUM

BUDATESTI
TORTBNEn
MUZEUM
BudaldriPalotrE €ptlet

Telefon,(l6-1) 487-8801
Telefax,(36 1)48?-88?2
E-nail'btm@mil.bm.hu

A varmizeumi fitldszinti kidllit6tdr adottsaga,hogy alaprajzilag az L forma egy
szelesebbteremsorb6l,€s egy keskenyebbfolyos6szeriit6rb6l dll, s ezAt kett6s narrativita
volt sziiksdg.A tiirlat FerencJ6zsefkoroniiz6savalkezd6dik,6saz dpiilet 1867-esdllapot6nak
bemutat.is6val.
Kdzenfekv6megoldrisvolt, hogy a kevesebbteret igdnyl6,nagyrdsztdpitdszeti
tervekkelbemutatand6
Schulek-fdle
helyreAllitds
kediljdn a keskenyfolyos6ra.Az 1867-es
kezdet utdr a tarlat kettdvalik: a nagy teremsorbankronoldgiai sonendbenjelenik meg a
templomtiirtdnetea k6zdpkort6l,vele pfuhuzamosan,
a folyos6n a SchulekFrigyes-f61enagy
restaur6ci6valktivetjiik a tdrtdnetet.Ahogy a nagy mester kutatisai sor6n megismete az
dpiiletet,igy trirul fel a l6togat6el6tt is a templomttirtdnete,a k6z€pkofi61a tdrdk 6s baxokk
koron 6t meig. Ez ann6lis indokoltabbvolt, mert Schulekhelyredllit6srinak
elkdpeszt6en
gazdagfonrisanyaga(a BTM Kiscelli Mrizeumdbandrzdtt mintegy 4700 rajzl) nemcsaka
maga ko#ra, hanemaz dpiilet iisszes id6szakaraszrlmosinformiici6val szolg6l. Sajnos a
kiAlitrisi anyagokszdtfeszitettdka ftildszinti ki6llit6tdr kereteit,s ezdrtigy gondoltuk,hogy a
79. szbadi restauriildsnaka templom bels6 diszitdsdvelkapcsolatosrajzait az I. emeleti,rin.
metszett6riki6llit6terembenmutaljuk be. A kiallitAs eg)lttal m6dszertanikisdrlet is egyetlen
miiemldk sokszempontirbemutatdsitua.
Eddig ilyenre csak a pannonhalmiF6apAtsdgds az
volt pdlda.
Orsz6ghdzesetdben
Mivel a templom mindig is tdbb volt, mint pldbdniatemplom,a ki611itdsban,
ds a
katal6gusbanegyanint t6gabb kontextusbanjelenik meg az 6pi.ilet.Kitdrtiink az orszegos
esemdnyekmegjelenitdsdre,
a templom gaz.dagzenei6let6nekillusztfillisrira, az itt mrik0d6
p1€b6nosokmunkessdg6raegyarljl,t. Az dsszefoglal6 katal6gus, amely a megnyit6ra
megjelent(!),776 oldalt tesz ki, 6s 64 szerz6(b6tranmondhatjukmegfeszitet| mur*6j6nak
eredm6nye.A ki6llitdsl ds katal6gus6tkilenc fil korszaka osztottuk, amely szednt 6n6ll6
fejezetetkapott Ferenc J6zsef koroniizisa, a templom 1867 kdriili elhpot4 a ktjzdpkori
pei6dus(1246/12471541),a titrt k-kor (1541-1686),
a visszafoglalrs
utdnijezsuitakorszak
(1686-1773),Buda viixoskegl'urasdgdnak
ideje (1773-1873),a 19. szaaadiSchulek-fele
(1873-1896).
restaurel6s
valaminta 20. szrizad
els6dsm6sodikfele.
Az 1867-es koronazisra vonatkoz6ar kirillitottuk a templomi szertart6s fijbb
mozzanatainak
6br6zoldsait,amelyeka korabeli foly6iratokbanjelentek meg, de lethat6az az
alaprajzis, amelya cerem6nia
berendezdsdt
ds a venddgekelhelyezkeddsdt
mutatja.Helyet
kaptak a korondzasakalm5b6l k6sziilt 6rmek, a szertartAskdn).vek
6s az uralkoddpar6ltal
ajfuddkozottmiseruhakdszlet
dalmatikSjais. A kirillit6t6rbenLiszt Ferencerle az alkalomra
irt Koronazrsimisdjesz6l,s egyk6pemy6nKeletiMArton1970-ben
kdsziiltSzelelmialmok
cimii film6j€nekkorondzdsijelenetdtvetitjiik. A kiivetkez6 szekci6a templom 1867k61Uli
ellapotat mutatja be, az egykori felmdrdsekkelds axchiv fot6kkal, amelyek a barokkban
dtalakitottkdzdpkori dpiilet szerdnymegielen6sdt,^z azLkiztefog' k6t epiiletet, valamint a
zrlrzavaros,rendezetlenkiimyezetet dritkitik meg. Erdekessdg,hogy mindosszek6t kdpi
fon6sunk van a templom restaunil6seldtti belsejdr6l:egy, a Kiscelli Mrizeum fot6t6raban
6rziittfdnyk6pdsZomboryGusdev1857-ben
megjel€ntlitogrAfiaja.
A Schulek dltal lecser6lt kdzdpkori faragvinyok nagy rdsze a BTM Kdzdpkod
oszt6ly6nakgyiijtemdnydbekeriilt. Ifi 6tizztk azokata gipszmdsolatokat
is, amelyekma miir
egyediili tanui egy-egy kttzdpkori faragvrinynak.A Schulek-f61etervek kdzdtt tdbb olyan
felmdrdsirajz is eliikeriilt, amely kdzdpkori oszlopfdt, vagy falfestdstdreddketmutal. Itt
elttottuk ki azokata festett heved€rivtdreddkeketis, amelyeka legut6bbidgdszeti feltards
soren keriiltek el6 a templom burkolata al6l. Az 6piilet kdzepkod tdrt6netenek
dokumentumait,
az okleveleketis itt mutatjukbe.
A tdrdk kort viszonylag kevds targgyal reprezent6ljuk.Az ebb<ila korszakb6l szrirmaz6
6pit€szetireszletek19. szizadj,felmerdseds fot6i mellett ide kediltek az arab keziratok a
budainagydzsrimikdnytA(6b61.

A visszafoglaldsut6n SzdchenyiGydrgy esztergomi6rseka templomota jezsuitdknak
adoll.,Anyozl,a,
s a budai pldbdnia vezetdsevelis 6ket bizta meg. Ki6llitottuk a jezsuita
akaddmiaalapit6levelet
ds I. Lip6t kdt meger6sit6oklevel6tis. A jezsuitrikegy-egyuj
dpiiletet:kolldgiumotds szeminiixiumotemelteka templomotkijaefogva, annakkdt oldal6n.
Mindkett6t eldkedilt barokk terv€vel mutath]k be, s6t SchoenAmold nyomrin a Kiscelli
Mfzeum gyiijtemdnydb6lbulC;antunka nyomiiraa szemindriurn1702-b61val6 alapkdvdnek.
Kiildn szekci6t szenteltiinka templom egykori barok:kberendezdsdnek
is. II. vil6gh5boru
el6fti fot6k driztdk meg a Caspar Franz Sambach dltal festett Mriria mennybevdtele
fdoltarkepet6sa ToberAntal Ignricpozsonyidtvds 61talkdszitetttabemrikulumegykorik6pdt.
A BTM F<ivdrosiKdpt6rgytijtemdnydb6la templomhriromegykorijezsuitamelldkoliirkdpdt
mutatjuk be, ds kdt megdrzdddtt barokk angyalszobrotis kiallitottunk. Georg Wilhelm
Ldffelholz b6r6 budai vrirparancsnoksireml6kdt k6t barokl rajz reprodukci6j6val 6s a
siremldkb6l megmaradtkoponyet tart6 putt6 szobr6val t6rjuk a l6togat6k eld. O eziist
olt6rkeresztet6sk6t gyertyatart6tis adomdnyozotta templomnak.
A jezsuita rend feloszlatiisa(1773) ut6n dppen egy eyszAzadtelt el Schulek
hel)re6llitdseig,Buda vriroskegrras6ga jegydben.A jrirvriny.vesz€lymiatt ekkor itt is kiils6
kipta kdsziilta szentdlyek
alatt,Zichln6 BerdnyiErzsdbet
adomriny6b6l.
1792-ben
I. Ferenc
budai koro&izisdhozkapcsol6d6antemplomunkbankeriilt sor a lovagg6titdsekszertartdsAra,
amellnek ehendezds6tegykoru barokk alaqajz ltizte meg (MNL OL) 1835-bena kilily
haldlakora MAtyaslemplombanegyiptizil6 ravatal6pitm6n,'t6llitottak fel, amelynekkdpdta
Honm[visz lapbankdz5ll tujz 6tizte meg.A 19. szlzadkiizepenllLiltrs Hug6 dpitdsza vAros
megbizds6b6lfelmdrte a templom f6homlokzatrit6s egy kdttomyos templom f6homlokzat
teN6t is megrajzolta.
A meg nemval6sultterv Schulekhasonl6monumentiilis
elk6pzeldsdt
el6legezimeg.
A fttldszintikidllit6tdrL alaprajzri
folyos6rdsze
adotthelyetSchulekfelm6r6seinek
6s
terveinek, amelyek legtdbbje magas szinvonahi grafika is egyben. A rajzok plasztikusar
dllitjAk a n6z6 e16 a koncepcid form6l6d6sAt,Schulek hiis6gdt a kdzdpkori form6khoz,
kitartasdt az epiilet szabadonelldvri v6ltoztatAsban,vagy a ddli Mdtyds-toronyk6sisakos
lezirds6nakmegval6sitrisriban.
Schuleknemcsaktervez<ije,hanemkivitelez6 f6vd.llalkoz6jais
volt a rcstaurelesnak,6 kdttttt szerz6ddstaz alvallalkoz6kkal, minden kiivet egyenkdnt
rajzoltakmeg,s rendeltdkmeg a k6b6nyrikb6l.
Szemelyes
tdrtdnetekrajzol6dnakki a ndv
szerint is ismert 6s csoportkdpbenmegdtikitett k6farag6kr6l. Sz€ptervek maradtakmeg a
berendezdsi
t6rgyak6l, oltArok6l, mind JaumannBenedek,mind Schulekkezdt6l.
Az 1896-banatadott templom dpitdseek:korm6g kordntsemfejez6ddttbe. A
hel)Te6llitasut6n (1873-1896-1901)
az dpiilet tiibb orsz6gosesemdnyszinterevolt, a
millenniumii.innepsdgek
utAnIIl. B6la 6s felesdgemaxadvanyait
1898-banaz egyik dszaki
k6polnaban
helyezt6ktjb6l vdgs6nlugalomra.Legkds6bb,
1901-ben
a Szentlstvan(kor6bbi
nevdnGara, k6polnakdsziilt el, ahovi mdgsemkeriilt a SzentJobbereklydre.SchulekSzent
Istva[-eml6kmii terve helyett Strobl Alajos lovaszobraval6sult meg, azonbanaz dpit6sznek
sikefilt a templomot kiszabaditaniaa kddilvev6 dpiiletek gyrtiijdb6l, s a Halaszba$ya
neoromiindiszdpitmdnydvelvrirosk6pilegis keretbe foglalta 6s kiemelte a monumentiilissd
alakitott templomot.Egy kdpemyiin mutatjuk be a MANDA Archivumribanfennmaradt,a
templomravonatkoz6egykorifrlmhirad6kat,filmrdszleteket.
1,916-banaz dv vdgdn a templom adott helyt az utols6 kir6lykoronriz6snak.Az
esemdnnyelkapcsolatbansok trirgy ds dokumentumfennmaradt:Kismafiy-Lechner Jen6
tewei, a koroniikat tart6 diszp6m6k,vagy IV. Kriroly ds Zita kiralynd kett6s tr6nszdke,
valamint egy hatalmastal6n Augusztaf6hercegndztild diszmhriia.A ftjldszinti ki6llit6teret a
templom 6s a pl6brinia6lete 20. szttzad\tiirtdnete,6lete bemutatasaza{a. Itt 6llitottuk ki a
templom egyhrtmriveszeti gyiijtemdnydnek legjelesebb darabjait (festndnyek, szobrok,
dtvitsttugyak)
is.

A Barokkcsamokban
a legut6bbihelyreellitistbemutat6
tabl6kkeriiltek,amelyeket
az
jogutodja,
egykortervez6AMRK
a ForsterKiizpont Allitott el6 6sfinanszirozott.Itt dllitottuk
fel a monument6lis Schulek-fdle gipszmakettet is. A templom belsejdt ds kiilsejdt a
Fotograrnmetia
Kft. 3d-sdigitflis rckonstrukci6ja
ellitja a l6logat6keld.Az I. emeleten,a
metszettitriki6llit6t6rben az iivegablakok,valamint a falfest6sekszinesteNeit allitottuk ki.
Idekeriiltek az iivegablakokhoz,a figurrilis ds dekorativ falfestdsekhezkdsziilt kartonok,
mjzok, Stomo Ferenctdl, Schulek Frigyest6l, Lotz Ktuollt6l ds Szdkely Bertalant6l. A
ti$kudtor Katona Jrilia a templom alaq^jzba in boltozatfestdsrendszedt is bemutatta
grafikusunk,B. Jank6Melinda segits6gdvel.A Makk Attila bels66pit6sz61taltervezettBTMkiellitrist n6gy kudtor rcndezte:FarbakyP6ter(BTM), FarbakyndDeklavaLilla (MTA BTK
MiivdszeftitrtdnetiIntdzet), R6l{ossy Alma (Budavfui NagyboldogasszonyF6pl6brinia) €s
V6gh An&6s (BTM). A kdt ki6llifiis katal6gus6t a kur6torokon kiviil Matdffy Bal6zs
(F6pl6bania) 6s Rr5ka Enik6 (BTM) szerkesztette,Lengyel Jrinos tervezte, valamint
nagyrdszben
BakosAgnesdsTihanyi Bence(BTI,O mtLirgyfot6i 6sa templomotmegdriikit6
helyszinifot6i teszikdrzdldetess€.
A kirillitris a miitdrgyakrendkiviil vAltozatosskrildjritmutatjabe, az dpiteszetiteNektdl
a festm6nyekig,a szobroktdla miseruhrikig,az oklevelekt6la kottrikig, a fot6kt6l a filmekig,
az ittvdstirgyakt6l a ker{miatdryyakig, a grafikdkt6l a templom-makettig. A nagy
drdekl6ddsrevald tekinteftela ki6llit6st meghosszabbitottuk,
ds okt6ber18. helyettcsak2016.
janu.tr3-6nzirjuk.
Egy kiemelked6tiirtenelmi fontossdgi magyarorszigi€ptilet ilyen mdlys€giibemutatdsairgy
l6tszik, elnyerte a kdzdnsdgtetszdsdtis. A Mdtyris-templomtdrtdnet€t bemutat6ki6llitrs
nyitvatartasi
idejealatt,dprilis15.{61miig33 134fizet6l6togat6
jdrt nrilurk,6738Budapestk{rty{s 6s 27565 ingyenesenbeldp(i latogat6.Az ut6bbiak kitzijtt a muzeumok6jszak6j6n
r6sz vev6k is jel€nt6s szembanszerepelnek.Eszerint eddig kdzel 70 000 fii l6tta eddig a
kirllitrist. El6rel6that6lagjanurir 3-ig, a kirillitds bezir6sriig legahbb '75 000 f6 tdtogar6val
biaosanlehetszrimolni.
A kidllitds a nagyar mddiribanis hangsflyosanjelent meg. Tdbb Tv-hiradAsds
r6di6riport szdmoltbe 1614valamint szrimossajt6organunfoglalkozott vele. Tdbb, mint 50
hir vagy cilik jelent meg r6la. Tiibb, mint hrisz specialistltulatvezetdsre
kedilt sor a ki6llitis
idtjtartama alatt, sziimos szaknai szervezet6s a nagykdziins6gszimdxa is, emellett a
MuzeurnokEjszakAj6nis szereztiink hozz6programot.
Kttszdnjiik azNKA Miniszteri keretetamogatasit!
Budapest.
2015.december
8.
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