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A Budapesti Ttirt6neti Mrizeum

ktiz6pkori palota kiillitfsinak megrijitrisa (Albrecht-pince)

a) Mrizeumok szakmai timogat6sa

ab tdllandd kidllltds telies kt)rii feliliitdsa vaw korsz,er{isitise

elSzm6nyek bemutat6sa

A Budapesti Tort6neti Mirzeum az 1968-ban nllt pinceki6llit6srinak fokozatos felujitishttizte

ki c6lul, amelyet a Kubinyi Agoston program segits6g6vel val6sit meg. A nagym6retri,

rendkivtil v6ltozatos 6s osszetett alaprajzi ki6llit6si t6r, az install6ci6, 6s az infrastruktfra

(kiilonosen a vil6git6s 6s a frit6s) a hosszfi 6vtizedek alatt teljesen lepusztult illetve

elhaszn6l6d ott. Azut6bbi 6vekben elkezdodott, a Kubinyi Agoston program (6s el6dje az Alfa

program) 6ltal t6mogatott, tribb l6pcsoben vegzett felirjit6sok nagyon l6nyeges elorel6p6st

jelentettek . 2012-ben allpcsohdzi bevezet6 r6sz rijult meg,20l4-ben a keleti traktusban aztgy

nevezett Kir6lypince fehijit6sa tort6nt meg, 6s elthez csatlakozott 2016-ban a K6polna elotere

6s a renesz6nsz kofaragv6nyokat bemutat6, irgy nevezett Csofolyos6. Az eddigi rekonstrukci6

azonbanm6g igy sem 6rte el a teljes kiSllit6si t6r fel6t.

ki6llitAs c6lja 6s tematik6ja. ktilon is kit6rve a kor6bban nem l6that6. rakt6rban orzott

kulturdlis j avak hozzSf6rhetov6 t6tel6re

A most elv|gzettfehijit6s a nyugati traktus egy rdszet,h6rom egym6shoz kapcsol6d6 helyis6g6t

6rinti. A h6rom helyis6g teljesen elt6ro m6rettel, jelleggel es ebbol kifoly6lag elt6r6 ki6llit6si

lehetos6gekkel rendelkezlk, s rhaditsul jelentosen elt6ro szinteken helyezkedik el.

A lepcsohizi bevezet6 teret koveto, annSl mintegy 1,5 m-rel lejjebb elhelyezkedo els6,

kism6retri helyis6g semleges helyszin. Kor6bban itt a k<izepkori palota 13. sziaadi vonatkoz6sai

voltak kidllitva. Most a koz6pkori palota modern helyre6llitrls6val kapcsolatos anyagokat

6llitottuk ki, megmagyarhzva, felvezetve egyben a palotaki6llit6s tov6bbi tereinek kialakul6s6t,

illetve szerkezetdt. ltt kapott helyett a palota fehijit6sSnak t6m|i6hoz kapcsol6d6

mfzeumpedag6 giai egys6g is.
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A m6sodik, j6 5 m-rel m6lyebben elhelyezked6 helyis6g az Albrecht-pince. Ez rijkori

elnevez6sri, de k<iz6pkori eredetti, hatalmas t6r a kutat6sok szerint azonos a k6z6pkori Cisterna

Regidval. A f6,,ki6llit6si t6ma" itt kezdett6l maga amonument6lis mrieml6ki t6r, valamint egy,

a szomszddos teriileten el6kertilt 6pit6szeti szerkezet rekonstrukci6ja volt 6s maradt. Ezt

eg6szitik ki a helyszin eredeti funkci6j6hoz, a vizttrol6shoz kapcsol6d6, a koz6pkori Buda

vizellittixfrt bemutat6 thrgyi 6s dokumentativ illusztrilci6s anyag, kozte az Andrea del

Verrocchio titalMittytts kir5ly szitmhrak6szitett diszkritnak a tored6kei.

A kdvetkez6, kb. 2 m-rel magasabban levo, de j6val kisebb t6r, a Jegverem r6szben maga is

mrieml6ki helyszin, azonban a r6szletek krizott nagyobb, ,,semleges" falfeliiletekkel. Itt a

koz6pkori budai palota egy ktilonleges leletanyag-csoportj a, azigynevezett idomt6gl6k vannak

ki6llitva. Az itt ki6llitott tSrgyak sz6mos irj darabbal lettek kieg6szitve.

A ki6llit6s megval6sit6sa sor5n fontos szempont volt a kirlllitott tirgyi anyag gazdagitilsa, az

eddig a rakt6rban elhelyezett tfirgyak bemutat6sa. Ezek koziil kiemelkednek annak a M6ty6s-

kori diszkftnak a trired6kei, amelyet a kir6ly Firenz6ben rendelt meg Andrea del Verrocchio

mtihely6ben. Az ut6bbi 6vek szerencs6s r6g6szeti lelet6nek koszonhet6en mira bizonyit6st

nyert, hogy a ktt val6ban eljutott Bud6ra, amelyet 6ppen a most kidllitott tored6kek

bizonltanak. A Verrocchio diszkirt feh6r m6rv6ny elemei mellett ki6llit6sra kertilt egy g6tikus

csorg6kut rekonstrukci6ja is. Ez ak:iut eddig a G6tikus szobrok a koz6pkori kir6lyi palot6b6l

cimti ki6llit6son volt elhelyezve, 6s most avizellfitds 6s a diszkutak tematik6jrlt erositve kertilt

itt ki6llit6sra. Uj tiirl6ban mutattuk be a vizelli$hs tbrgyi eml6keit is. Ezek k<iziil kiemelend6

egybronz csap, amelyet a kirrilyi palota 6sat6sain a cisztern6hozkozeli helyszinen tilrtak fel. A

t6r16ba kertiltek a csapon kivtil ktilonf6le ker6mia vizvezet6k elemek, tovrlbb6 olyan ker5mia

csotart6 elemek, amelyeket a kir6lyi palota k<iz6pkori vizmriv6nek Duna-parti indul6pond6n

rijonnan t6rt fel a rdgdszeti kutat6s. A ki6llit6s kofaragv6ny-anyagti is gazdagitottuk. A

Zsigmond-kori 6piilet torzfejes konzolai nagyr6szt rijonnan keriiltek ki6llit6sra, 6s bovitettiik az

fgy nevezett J6gveremben bemutatott idomt6gl6k kor6t is tov6bbi darabok elhelyez6s6vel.
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a kiSllit6s megval6sit6sa sor6n elv6gzett feladatok ismertet6se

Mindh6rom helyis6g teljes koni 6ptilet-feltjitrisa elk6sziilt. Az El6t6r teljes felirjit6sra kertilt

(vakol6s, fest6s, elektromos hiiozat, villgit6s). Az Albrecht-pince teljes elektromos h{iozata

felrijit6sra kertilt, 6s megrijult a vlliryititst is. A J6gverem teljes fehijitdsii vegezttik el (fest6s,

villamos hiioza! vil6git6s).

A ki6llit6s megijit6sa sor6n tobb k6faragtitny 6s rekonstrukci6 fithelyezbsere kertilt sor.

Ezekhez a munk6khoz kdszobriisz-restaurifioikozremtikcid6st vetttink ig6nybe.

A kirillit6s k6t rij, kulccsal ztrhato 6s nyithat6, tov6bbii cin6l16 megvil6git6ssal rendelkezo

vitrinnel b6vtilt. A mai ig6nyeknek megfelel6en audiovizu6lis eszkrizokkel is elllttuk a

helyis6geket, amelyekkel eddig nem rendelkeztek. A bevezet6 t6rben l6v6 monitor a palota

helyre6llitrisiinak tfmi$ilhoz illeszkedik. Az 1960-as 6vekben k6sztilt filmhirad6k bejStsz6sai

id€zlk fel a k<iz6pkori palota helyre6llitris6nak idej6t. Az tgy nevezett Albrecht pinc6ben

elhelyezett monitorra anim6ci6s filmet fejlesztettiink. A film a kirrllyi palota koz6pkori

vizmriv6nek mrik<id6s6t mutatja be l6tv6nyosan, 6s konnyen 6rtheto form6ban a l6togat6knak.

Megismerhetov6 teszi az 6sat6sok egy6bk6nt ma m6r nem l5togathat6 helyszineit avizmi Duna

parti kiindul6 pontj6n, fehddzi a k<iz6pkori palota udvar5t a vizvezet€l<kel 6s a csorg6kfttal.

Egyben bemutada mtik<id6s k<izben azokat a tirgyakat is, amelyeket a ki6llit6son eredeti

voltukban megtekinthetnek a l6togat6k (csorg6krit, vizvezetdkcs<ivek stb.).

beszerzett eszkozok bemutat6sa. kiv6laszt6suk indoklfsa.

Teljesen irj vil6git6si rendszert 6pittettiink ki, amely az eddigiektSl elt6roen sines elrendez6si,

ez6rt kev6sb6 6rinti a mtieml6ki helyis6gek falait. A beszerzett, korszeni, Erco-tipusri, ledes

l6mpatestek minSs6gi javul6st jelentenek mind a helys6gek, mind pedig a ki6llitott tfurgyak

megvil6git6s6ban. (ERCO Logotec Spotlight, ERCO Logotec Floodlight. illetve ERCO Optec

Floodli ght tipusri l6mpatestek)
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72538.000 LOGOl'tiC LHD-es fin,vszrir6 IIRC0 .i-6ramkoru sinrendszerhez 16mp6k
Nagyon keskenytol sz6 l e s sze l essd gti. forg6sszi mmetri kus fdnyeloszl 6s az 6kezetes
vil69it6shoz.

. LED modul

. 4W -24W

. 400 - 3300 nm

. An-vag: l6rnpatest te1,haz, ds tart6 prdscintott aluminium eziist porral ber.ont. kollimalti
lencse optikai polimerbol. clolap borit6 polirner fekete

. M6rctek (mm): l6mpatest magass.{ga 250, szilessege 1 81 : lampatest fej 168 x 168 x
44

. Viklgit6test: 24W-os LED 3000K

. F6ny:lram (Lumen): 2520

Jellemz6 szentpont" hogy a kornpakt LOGOTEC lapos kialakitasri. a rendkiviil hatdkony.'l,ED
lbtontetria rdveu. Nagvon sz6les lbrgdsszimmetrikus {6n,veloszl6s az arnydkol6s
megvil6git6s6hoz. Nagyobb tdrgyak vagy tirbeli z.onik szdles fdnnyel tiirl6no rnegvil6gitdsa.
Az ide6lis dolcsszog hosszu, negyzet alakir objektumok, p6ld6ul kcpek, szokrrok vagy
drukijelz6k megvilirgittxirh<>z 30 ' kOrtil van. Viliigos fej 0 o -90 o -ban ddntherii, a konzol 36t)
" -kal elfurgathat6 a 3-6ramkrjr(i aclapteren. Integr6lt elektronikurs vezdrloeg,vsdg, tompithat6.
A tornpitis lehetseges a ktilso h6ts6 el-tompitokkal. Potenciometer a finyero szabiiyoztts6hoz
lotb -1}{)oh.
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mesnYit6 r mesval6sit6s eset6n a ki6llit6s mesnyitasa). ds a

ki6llit6s meen),it6s6t al6t6maszt6 dokumentumok

A kiellitesi egysdg 2019. december l6-tnnyilt meg a l6togat6k szdmira. A fehijitott helyis6gek

a ki6llit6s eg6sz6nek csup6n kis h6nyad6t jelentik, ezerthivatalos megnyit6t a mrizeum erre az

alkalomra nem szervezett. A ki6llit6s kur6torainak nyilv6nos vezetdsdt szervezttik meg az ij
ki6llit6terekben, 2019. december 77 -en.

celcsooort meghat6roz6sa. v6rhat6 l6togat6sz6m

A BTM ktildet6s6nek alapveto c6lja, hogy a mrilt tdrgyi 6s szellemi droks6g6t tudom6nyos

megalapozotts6gir rijra6rtelmez6sben, 6m kciz6rtheto m6don tirja a l6togat6k el6 ds tegye

6t6lhetovd - a jelenhez is kapcsol6dva. A ktilonbdz6 c6lcsoportol<hozigazitott es osszehangolt

marketingkommunikdci6 az int6zm6ny egeszere ds egyes ki6llit6sok lehets6ges

cdlkozdnsdg6nek megfelelo adekv6t, celzott kommunik6ci6j6val hat6konyan 6rte el

kozdns6g6t. Minden koroszt6lyt mds m6don is sz6lit meg, de kiemelten fontosnak tekinti a
csal6dok 6s a fiatalabb koroszt6lyok eler6s6t. A ki6llit6s t6m6ja t6bb ponton is kapcsol6dik a

Nemzeti Alaptantervhez az 6ltal6nos 6s koz6piskolai korcsoportn6l egyariint.

A kozdpkori kir6lyi palota megismer6se minden korcsoport, valamint bel- es ktilfbldi
l6togat6ink sz6mira- ha m6s-miis szempontb6l is - fontos reszetk6pezi a mrizeuml6togat6snak,

eziital is megismerkedve az orszitg mriltjdval. A ki6llit6s megfjul6sa hozzil1rul az intezmeny

l6togat6vonz6 k6pessdgdnek ndvekedds6hez. Tervezett l6togat6 szitm: 120.000 folev.

kdznevel6si illeszked6s 6s hasznosit6s

A ki6llit6terek kciziil a bevezeto helyisdg alkalmas kiilon mrizeumpedag6giai interaktiv elem

elhelyez6sdre. Az itt elk6sztilt asztaln6l tdbbf6le erre a celratervezett 6s megval6sitott j6t6kos

elemmel gazdagitha\aalifiogato ismereteit. A megval6sit6sn6l szempontkent kezelt1k, hogy a

ldtogat6knak biztositsuk a pihen6s, letil6s lehetos6g6t, 6s lehetoleg min6l t6gabb koroszt6ly

tudja az eszkciz<iket haszn6lni. Ink6bb k6pekkel ds kev6s szdveget igdnylo j6t6kkal
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kapcsol6dtunk a ki6llit6s tartalm6hoz, az eszkozdk egyszeniek, valamint gyorsan, olcs6n

kivitelezhetok 6s kop6s6ll6k. Az elso elem az,,Ilyen volt - ilyen lett: koz6pkor, 19-20. sziuad,

elso fel6ig, 6s ma" nevet viseli. Ehhez fot6h6rmasok lettek kiv6lasztva ugyanazokr6l a

helyszinekrol az l9lO-es,30-as, h6borri elotti, tov6bb6 a h6borri utdni romos, vagy a

munk6latok sor6n k6sztilt, illetve a rekonstru6lt 68-as, vagy mai 6llapotot bemutat6

fdnykepfelv6telekbol. A k6pek temitja a kcizdpkori palota-ki6llit6s terei es a kertek: a g6tikus

terem, a k6polna, a reneszansz diszkert, a ddli lejto a rondell6val ds a Buzog6ny toronnyal, az

Ujvildg kert, 6s a nyugati falszoros. A kdpeket kocka kirak6 jatekra illesztetttik, amelyek

r6szben a falakon ki6llftott k6peket ism6tlik meg. K6t kockak6szlet k6sztilt el rigy, hogy egy

kockakdszleten k6t helyszin h6rom-h6rom korszakban k6sztilt k6pei jelennek meg. A m6sodik

j6tdk a,,Kdp a kepben" nevet viseli. Ezenaz egyes mai helyszinek szines felv6telei adjdka

keretet, amelybe a rdgi k6pek fekete-feh6r kepeit kereshetik ki 6s illeszthetik be a l6togat6k.

A/3 m6retti kdma lemezre nyomtattuk a szines k6peket, amelyeket koz6pen kiv6gva, a fekete-

feh6r k6peket kdz6pre illesztetttik. Nyolc p6r k6p azonosit6sa vfrjaa jttekos kedvti l6togat6kat.

A ki6llit6shoz kapcsol6d6 muzeumpedag6giai foglalkoz6saink cdlja a budav6ri palota 6s a

fov6ros tcirtenetdnek megismertet6se minden koroszt6ly szamara, megfelelo elmdnyszeni

m6dszerekkel.

Foelalkoz6saink:

B6rmely koroszt6ly szdmitra: - Felmegyiink Budrira (interaktiv t6rlatvezet6s)

- Viseletek, korok, tdncok (A palota megismerdse utiin felveheto jelmezekben

renesz6nsz t6nc tanul6s)

Ovod6s, als6 tagozatos koroszt iiy szdmdra: - Mirtyits kirrily klbnyomriban j{rva
(a mesdken kereszttil ismerkedtink a palot6ban zajlo elettel 6s M6ty6s kir6llyal)

- Itt lakott a kirdly (6tdkos ismerkedds a palot6val, majolika padl6csemp6kkel,

renesz6nsz faragv6nyokkal, kutakkal, v izv ezet6kkel)

Legyetek miniritorok! (A corvina konyvt6r megismer6se, majd saj6t

kcinyvlap/inici616 tervezds.

Felso tagozat, kozepiskola szimira: - N6dm6z 6s tikmony (Etkez6s, fozes,

friszerek a koz6pkori konyh6ban)
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kapcsol6d6 sait6anvas. l6toeat6i visszai elzdsek

A feltjitott ki6llit6sr6l Kov6cs Oliv6r szAmolt be a K<jzkincs-keres6 2019. november 27-i

ad6s6ban (Trend-FM). A riport a muemlekem.hu honlapj6n, tov6bb6 az Archaeologia Altum

Castrum Online magazinon olvashat6.

meeval6sitds tapasztalatai. v6rhat6 eredm6nyek. tov6bbl6p6s ir6nyai. fejleszt6si
elk6pzel6sek

A hiirom ki6llit6si helyis6g dpiteszeti fehijit6sa es az itt elhelyezett kiellitesi egysdgek teljes

megrijit6sa l6tv6nyos minos6gbeli javul6st hozott. Az epiteszeti fehijitds keret6ben az 1968 ota

teljesen elkoszol6dott falak festdse megrijult, a fa l6pcsokorl6tok es a rez vil6git6r6csok

megtisztitva 6s lekezelve rijra r6gi f6nyiikben ragyognak. Azelektromos htiozatkicserel6se egy

regr, mftra balesetvesz6lyes 6llapotot sztintetett meg. Ktilon kiemelendonek erezzik a vil6git6s

megrijit6s6t. Az il vil6gitds az Albrecht pince eredeti ter6t l6tv6nyosan kiemeli 6s mutatja be.

A felfjit6s alkalmat nyirjtott a helyisdgek funkcioinak 6tgondol6s6ra. Az igy megval6sult

fejleszt6s egyr6szt erositette a ki6llit6sban eddig nem kelloen kiemelt tematik6kat (a kciz6pkori

kir6lyi palota helyre6llft6sa, vizelltfi6s ds diszkutak a koz6pkori kirrllyi palot6ban), m6sr6szt

alkalmat adott arra is, hogy az eddig a ruktdrban orzott titrgyakat is bevoniunk a ki6llit6sba.

Tapasztalataink szerint ennek a fejleszt6si ir6nynak a fenntart6sa tov6bbra is rendkiviil fontos

lenne a Budapesti Tdrtdneti Mfzeum V6rmrizeumaszdmfra. A koz6pkori kir6lyi palota 6lland6

ki6llit6s6nak tovribbi egysegei v6rnak a fehijitrisra.Ezek kdztil ktildnosen kiemelendo azin.
G6tikus terem 6s a Reneszinsz terem, tov6bb6 az ttgy nevezett h6rom boltozatos helyis6g,

amelyek igen rossz 6llapota vannak, mivel 1967 6ta nem kertilhetett sor 6rdemi fehijit6sukra.

A tov6bbldp6s keret6ben 20l9-benpiiydzatot nyrijtottunk be a Gotikus terem es a Renesz6nsz

terem megrijit6s6ra, amelyen sajnos csup6n minim6lis t6mogat6st nyerttink el. A Kubinyi

Agoston program eltal tobb l6pcsoben biztositott t6mogat6s eddig olyan h6tteret tudott

biztositani a Budapesti T<irt6neti Mrizeum szitmdra,amelyet felhaszn6lva mrizeum szakemberei

sikenel rijithattSk fel koz6pkori kir6lyi palota 6lland6 ki6llit6s6nak tereit. A t6mogat6s tov6bbi

megit6ldse jelenthet a tov6bbi munka szitmira lehetosdget a megval6sitdsra.
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Kur6tor: Benda Judit, Magyar K6roly, Sud6r Bali.zs, V6gh Andr6s

LiltvfunffewezS: Kem6ny Gyula (Symbolon Bt.)

Szakmai szovegek: Benda Judit, Magyar Kiiroly, Tak6cs Agoston, V6gh AndrSs

Tirgyvillogat6s: Benda Judit, Magyar K6roly, V6gh Andr6s

Grafika: Mihalkov Gyorgy (Symbolon Bt.)

Digit6lis technika: Deli B6la, Terei Gytirgy
Restaur6tor: Nuber No6mi

K6restaur6l6s : Szigeti Mrirton

Ki6llit6si kivitelez6s: Symbolon Bt.

Fest6s: P6tkai S6ndor (Arkasz 2002fpitoipari Kft.)
Epit6sz: Ddrg6 Erzs6bet

Epiiletfehijit6s : Portree Kft .

Vil6git6s: Rio L6mpastudi6 Kft, Euro-Vill-Szer Kft.

Budapest, 2020. januir 23

,Lq?\
N oeml

foigazgat6

Budapesti Tcirt6neti Mirzeum

dr. V6gh Andr6s

igazgat6

BTM V6rmfzeum
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Szakmai beszfmol6

,,A ktiz6pkori kir6lyi palota kiiillft6s - az Albrecht-pince 6s ktirnyezete"

cim6 fehijitott kiSllit6s k6pei

Budapesti Ttirt6neti Mtzeum Virmrizeum Albrecht-pince tj viliigitis, fot6: BTM/KD
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A Magyarorszig 2018. 6vi ktizponti ktilts6gvet6s6r6l sz6l6 2017. 6vi C. tiirv6ny 3. mell6klet II. 4. c)

Muzeilis int6zm6nyek szakmai timogatisa (Kubinyi Agoston Program) 2018

Szakmai besz6mol6

10

t;l
I

,r
l
l

d{

r'{rryI

^' . ,;i

;r&*'
Itn

J

I


