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nemes András Askercz Éva köszöntése

Évát, vagy ahogyan a múzeumban sokan nevezték, „az Askerczet”, 1984 tavaszán is-
mertem meg. Ő kezdő művészettörténészt keresett, én pedig állást. Így találtunk egy-
másra a Soproni – akkor még Liszt Ferenc – Múzeumban. Az első három év szinte vala-
mennyi munkanapját együtt töltöttük hármasban, mint a „Storno különítmény” tagjai.  
A harmadik tag Gabrieli Gabi volt, szintén kezdő muzeológusként. A múzeumba kerülve 
gyorsan kiderült, hogy az egyetemen gyakorlati muzeológiára nem képeztek bennünket, 
még a 17. és 18. századi bútorok megkülönböztetése is gondot okozott számomra. Ehhez 
kapcsolódik az első tanulságos történet is. Éva azzal bízott meg, hogy a Storno gyűjte-
mény tárgyait azonosítsam régi fotókról és írjam be helyiségenként a leltári számokat. 
Nekiláttam a kezdők buzgalmával, fotóról és műtárgykartonról dolgozva. Ekkor jött az 
első lecke: Éva ezt látva elmagyarázta, a tárgyakat nézzem inkább és aztán azonosítsam 
azokat a fotókon. Így kezdődött a tárgyismereti képzésem. Ekkor tanultam meg, hogy ha 
lehet, az eredetit nézzük és ne a fotokópiát. A részleteket, a sajátosságokat a tárgyakon 
vehetjük észre leginkább. Ez a fajta tanítás-tanulás módszer aztán folytatódott a festmé-
nyekkel, a metszetekkel, kerámiákkal. Lassan-lassan, már szakszerűen el tudtam készíteni 
a kartonokat is. Éva nagyon jól magyarázott, mindig ki tudta emelni azokat a fontos rész-
leteket, amelyek alapján egy tárgy egyediségét megjegyezhettem. 

1987 tavaszán kellett újrarendeznünk felújított, eredeti helyén a Storno gyűjteményt. 
Ekkor a kiállításrendezésbe is belekóstolhattam. A nyolcvanas-kilencvenes években ösz-
szeszokott gárda dolgozott a múzeumban. Évával jó volt dolgozni. A rendezés kezdetekor 
egyedül akart maradni, majd mikor a fejében összeállt a teljes kép, akkor mehettünk épí-
teni. Ezek a rendezések jó hangulatúak voltak, a humor, némi csipkelődéssel soha nem 
hiányozhatott belőlük. Maradandó emlékek lettek a biennálék, a díjazottak kiállításai, de 
említhetjük a „hetet egy csapásra” (hivatalos nevén: „Ágoston Ernő és tanítványai”) so-
rozatot, vagy a mosonmagyaróvári Cselley-ház berendezését is. Egy-egy nagyobb munka 
után Éva kitalálta, hogy főz a csapatra. A kiállítás elkészülte után a Színház utcai lakásán 
gyűltünk össze, és mindig nagyon finomakat ettünk-ittunk. Éva kifinomult ízlésű konyha-
művész is, ezt kevesen tudhatják róla.

A kilencvenes években – ekkor már mindketten a Storno-házban dolgoztunk –, más-
más volt a feladatunk. Önálló munkaterv és időbeosztás szerint végeztük a teendőinket, 
mégsem volt olyan hét, hogy ne beszéltünk volna kétszer, háromszor. Ezek nem hivatalos 
megbeszélések voltak, csak szakmai beszélgetések. Viszont okulhattam belőlük, számos 
apró fortélyt ekkor tanulhattam meg a látásmódról, a tárgyak különbözőségéről, s ez egé-
szen 2004-ig, Éva végleges nyugdíjba vonulásáig tartott.

Ám a kép azért nem ennyire egysíkú! Ha Évának egy mondata így kezdődött: „Na 
ide figyeljen édes fiam/lányom …”, akkor tudtuk, hogy valami nem stimmel. Vagy vala-
mit rosszul csináltunk, vagy elhallgattunk. Nem tűrte a trehányságot és a sumákolást, a 
dolgok elhallgatását. Szerencsére ezek a zord időszakok nem tartottak sokáig. Most már 
tudom: sokszor igaza volt, de akadt olyan eset is, mikor nem.



239 Emlékező írások

Nem csak tanító, szemléletmódot alakító művészettörténész volt ő számomra, 
hanem kitűnő pótnagymama is. Sokszor vigyázott gyerekeimre, amikor nem értünk rá. 
Értette és most is érti a gyerekek nyelvét. Középső, kissé hiperaktív fiamat is levette a 
lábáról, édesdeden aludt Éva ölében, mikor érte mentem.

Éva 12 éve költözött el Sopronból, gyerekeihez és unokáihoz. Akkor már ott lett rá 
szükség. Mint a Szemle szerkesztőségének tagja, visszajárt Sopronba. Ha csak tehette, 
meglátogatott bennünket a Fabricius-házban. Egy alkalommal a polgárlakás kiállításban 
időztünk és hosszas gondolkodás után megszólalt: „Most már több tárggyal, még 
életszerűbben rendezném be”. Közel negyven évvel az általa rendezett kiállítás után is 
figyelt rá. Megjegyzése arra utal, hogy még ekkor is foglalkoztatta, érdekelte, a lehetséges 
módosításokon gondolkodott.

Sokszor halottam Sopronban, hogy Éva túlságosan szigorú volt értékítéleteiben.  
A középszerűt nem kedvelte. Ha az általa gyűjtött műtárgyakat, bútorokat, érmeket 
nézzük, akkor ez így is van. A kvalitás, mint gyűjtőelv jól tapintható ezeken a műtárgyakon 
– szerencsére, szerencsénkre – mondom, az általa is gyarapított gyűjtemény egyik 
„örököseként”!

Mostanában ritkán találkozunk, időnként telefonon beszélünk. Az első kérdése 
mindig a múzeumról szól. Azt hiszem, lelke mélyén még most is kötődik a Soproni 
Múzeumhoz, annak ellenére, hogy 2006-ban boldogan költözött Budapestre.

Kedves Éva! Boldog születésnapot! Sok jó könyvet, hogy kedvedre olvashass. És 
derűs éveket!


