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Az antik görög, úgynevezett Farnese-bika gipszmásolata
Abguss-Sammlung Antiker Plastik, Berlin
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az 1920-as 
évektől egyre 

értéktelenebbnek 
ítélték  

az öntvényeket. 
Általánossá vált 

az a nézet, hogy 
a művészet célja 

az esztétikai 
élvezetnyújtás, nem 
pedig a tanulás, ami 

a másolatok révén 
valósítható meg

S ZŐ C S  M I R I A M
P É L DÁ K  É S  E L L E N P É L DÁ K
KÜ L F Ö L D I  G I P S Z M Á S O L AT- GY Ű J T E M É N Y E K

¶A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának felújítása rá-
irányította a figyelmet nemcsak az évtizedekig elhanyagolt 
csarnokra, de az itt raktározott, hasonló állapotban őrzött 
gipszmásolatokra is.1 Az intézmény berkein belül köztudott 
volt az itt található, jórészt középkori és reneszánsz alkotások 
szobormásolatainak elkeserítő helyzete, és a 2000-es évek 
elejétől több tervezési folyamat is elindult a másolatok sor-
sának rendezésére és a gyűjtemény rehabilitációjára.2 A tö-
rekvésre hathatott az a nemzetközi trend is, mely az 1980-as 
évektől a gipszöntvényeknek újbóli megbecsültséget hozott.

¶ A legjelentősebb szobrászati alkotásokról készült másolatok a 
művészeti akadémiákon már a 18. században megjelentek, de 
a múzeumokban az öntvények gyűjtésének és bemutatásá-
nak fénykora a 19. század második felére esett. Nem sokkal 
ezután, a 20. század elején a művészettörténészek azonban 
megkérdőjelezték e gyűjtemények létjogosultságát, ennek 
következtében a szakmai érdeklődés erősen az eredeti műtár-
gyak megszerzése felé fordult. Az 1920-as évektől egyre érték-
telenebbnek ítélték az öntvényeket. Általánossá vált az a né-
zet, hogy a művészet célja az esztétikai élvezetnyújtás, nem 
pedig a tanulás, ami a másolatok révén valósítható meg. Ez 
a múzeumi koncepcióváltás vezetett számtalan másolatgyűj-
temény elhanyagolásához, részbeni vagy teljes megsemmisü-
lésükhöz.

¶ A Szépművészeti Múzeum gipszei sem képeztek kivételt. El-
feledve, áldatlan állapotok között várták a Román Csarnok-
ban sorsuk jobbra fordulását. Még rosszabb helyzetben vol-
tak a komáromi Igmándi erődben tárolt antik gipszek. Az 
elmúlt években pedig számtalanszor lehettem tanúja annak, 
hogy amikor külföldi kollégák látogatásakor szóba került a 
gipszmásolat-gyűjteményünk, ők sűrű bólogatás közepette 
erősítették meg, hogy náluk hasonló a helyzet, elhanyagolt 



Néhány darab a Szépművészeti Múzeum gipszgyűjteményéből, még a felújítás előtt a Román Csarnokban
Szesztay Csanád felvétele





Itáliai szobormásolatok kiállítása
Weston Cast Court, Victoria & Albert Museum, London





az amerikai 
egyetemek jelentős 

része hozott létre  
a 19. század végén 

és a 20. század 
elején másolat-

gyűjteményeket, 
ezeknek azonban 

csak egy kis 
töredéke maradt 

fenn

gyűjteményekkel küszködtek vagy küszködnek, melyeknek 
helyreállítása különleges kihívás elé állítja a szakembereket, 
és – nem utolsósorban – a restaurálások költségei sem teremt-
hetők elő egykönnyen. De milyenek is ezek a hasonló külföldi 
helyzetek? Bár sok probléma azonos, mégsem teljesen egyez-
nek, a különbségek miatt pedig sok esetben eltérő megoldá-
sok születtek.

¶ Sajátosabb helyzetben vannak az amerikai másolatgyűjtemé-
nyek. Talán ezeket érintette leginkább a másolatok megválto-
zott értékítélete az 1920-as és 1930-as években; számos intéz-
mény szabadulni próbált a haszontalannak ítélt öntvényeitől. 
Az amerikai egyetemek jelentős része hozott létre a 19. század 
végén és a 20. század elején másolatgyűjteményeket, ezeknek 
azonban csak egy kis töredéke maradt fenn. Az 1960-as, 1970-
es évektől restaurálták, intézményen belül állították ki Ber-
keley-ben, az University of California, valamint Columbiá-
ban az University of Missouri intézményében a másolatokat. 
Az amerikai múzeumi gyűjtemények esetében még rosszab-
bul alakult a gipszek sorsa. A három legnevesebb múzeum,  
a New York-i Metropolitan Museum of Art, a bostoni Museum 
of Fine Arts és a chicagói Art Institute nemcsak hogy gipsz-
gyűjteménnyel rendelkeztek egykor, de arra épült az egész 
gyűjteményük. Mára egyiküknek sincs ilyen.

¶ A Metropolitan Museum of Art gazdag másolatgyűjteménye 
– az egyiptomi időszaktól a reneszánszig terjedő öntvénye-
kig – az épület földszintjének teljes C szárnyát elfoglalta, és 
az 1890-es években a múzeum fő attrakciójának számított. Ez 
a következő évtizedekben jelentősen változott, egyre inkább 
az eredeti művek kerültek előtérbe, mígnem 1938-ban a teljes 
gipszmásolat-gyűjtemény raktárba került. 1958-ban történt 
egy próbálkozás, hogy kifejezetten oktatási céllal újra kiállít-
sák a másolatokat: ezt a Junior Museum elnevezésű, néhány 

1927-re pedig a gyűjtemény teljesen felszámolódott: 
azokat az öntvényeket, amelyeket nem sikerült 
iskoláknak, egyetemeknek elajándékozni, gyakorlatilag 
összezúzták, és mint törmeléket elszállították.
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teremből álló részen megvalósították. A kiállításrész kifeje-
zetten múzeumpedagógiai jellegű volt, és iskolai foglalkozá-
sok szervezésére koncentrált. A raktárban maradó, majd a Ju-
nior Museumból is újfent visszakerülő gipszeket az 1960-as, 
1970-es évektől fokozatosan kezdték kölcsönbe adni egyéb in-
tézmények és egyetemek részére. A megmaradt gipszektől vé-
gül 2006-ban szabadult meg véglegesen a múzeum, Sothe-
by’s-árverésen értékesítve azokat.3

¶ A Bostoni Museum of Fine Arts másolatgyűjteménye méreté-
vel egykor a világ harmadik legjelentősebb gyűjteménye volt; 
a régi bostoni Copley Square-en található múzeumépület tel-
jes földszintjét ez töltötte ki. Az 1900-as évek elején a bostoni 
múzeum szakemberei között élénk vita alakult ki annak kap-
csán, hogy a másolatokra egyáltalán szüksége van-e az intéz-
ménynek. Ennek következtében 1909-ben, amikor az új mú-
zeumi épület megnyitott, már csak két kisebb rész mutatott 
be antik és reneszánsz gipszeket. 1927-re pedig a gyűjtemény 
teljesen felszámolódott: azokat az öntvényeket, amelyeket 
nem sikerült iskoláknak, egyetemeknek elajándékozni, gya-
korlatilag összezúzták, és mint törmeléket elszállították.4

¶ Az amerikai gipszgyűjtemények ilyen jelentős mértékű felszá-
molása egyrészt azzal függött össze, hogy itt már az 1910-es 
évektől változott a másolatok múzeumi megítélése. Egyre fö-
löslegesebb, nem múzeumba való tárgyaknak kezdték tekin-
teni őket, amelyek az eredeti szobrok márvány vagy bronz 
anyagának textúráját sem képesek visszaadni. Emellett azon-
ban itt egy másik, talán még fontosabb tényező is szerepet ját-
szott. Olyan gazdag patrónusréteg jelent meg, amelynek ér-
deklődése a művészetek felé irányult, és tagjai rendelkeztek 
is a műtárgyak megszerzéséhez szükséges anyagiakkal. Eu-
rópai műkereskedők, műértők ugyancsak szívesen fordultak 
a kialakuló új piac felé, és aktívan közvetítettek műtárgya-
kat az amerikai műgyűjtőknek, múzeumoknak. Így lehetővé 
vált, hogy – az európai nagy múzeumokhoz képest – számot-
tevő eredeti alkotásokkal nem rendelkező amerikai intéz-
mények is valódi kollekciókat hozzanak létre. Ez a folyamat 
még inkább a gipszek kiszorulását eredményezte.5 És éppen 
ugyanezen okból válhatott ellenpéldává a Slater Museum 



Az itáliai gipszgyűjtemény állandó kiállítása
Puskin Múzeum, Moszkva
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a gipszmásolat-
gyűjteménye 

pedig nemcsak 
méretében fontos, 

hanem azért is, mert 
létrejötte annak 

a Henry Cole-nak 
a nevéhez fűződik, 

aki a legtöbbet tett 
a szobormásolatok 

európai 
elterjedéséért

Norwich-ban: a kis múzeumban nem található értékelhető 
számú eredeti mű, ezért gipszmásolat-gyűjteménye kiváló ál-
lapotban és példás kiállítási környezetben maradhatott meg.

¶ Az európai gyűjteményeknél kissé másként alakult a helyzet. 
A londoni Victoria & Albert Museum ma muzeológusok szá-
mára mintaértékű intézmény, az elmúlt egy-két évtizedben 
újrarendezett kiállításai példaként szolgálnak minden mú-
zeu mi szakembernek. A gipszmásolat-gyűjteménye pedig 
nemcsak méretében fontos, hanem azért is, mert létrejöt-
te annak a Henry Cole-nak a nevéhez fűződik, aki a legtöb-
bet tett a szobormásolatok európai elterjedéséért. Az ő kez-
deményezésére jött létre az a megállapodás 1867-ben, mely 
segítette és egyben elérhetővé tette a másolatok elterjedését 
Európa-szerte. Az öntvényeknek helyet adó két nagy csarnok 
a Victoria & Albert Museumban (akkor még South Kensing-
ton Museum), a Cast Courts 1873-ban nyílt meg. A mú zeum 
antik öntvényekkel is rendelkezett, ezek azonban nagyon 
korán, 1908-tól kiszorultak az épületből, egy részüket a Bri-
tish Museumnak, más részüket a Royal Scottish Museumnak 
(Edinburgh) adták.6 A második világháború számos európai 
gipszgyűjtemény sorsát megpecsételte, mivel akkor már ér-
tékteleneknek tartották ezeket, így nem óvták, a restaurálá-
sukra meg a háború utáni időkben nem gondoltak. Bár a Vic-
toria & Albert Museum abban a szerencsés helyzetben volt, 
hogy háborús sérülések nem érték, ugyanakkor az 1920-as 
évektől több terv is született az itteni gipszek elszállítására, át-
csoportosítására és a másolatok tereinek újrahasznosítására.

¶ Ebben az időszakban többen felvetették, lehetne egy különál-
ló gipszmúzeum is, ahol egy helyre kerülhetett volna a há-
rom nagy londoni gipszmásolat-gyűjtemény, a Victoria & 
Albert Museumé mellett a British Museum és a Crystal Pa-
lace öntvényei is. Ez utóbbi magánberuházásként az 1851-es 

A londoni Victoria & Albert Museum ma muzeológusok 
számára mintaértékű intézmény, az elmúlt egy-két 
évtizedben újrarendezett kiállításai példaként szolgálnak 
minden múzeumi szakembernek.
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a múzeum 
megítélése szerint 
a látogatók egyre 

inkább érdeklődtek 
a másolat- 

gyűjtemény iránt

a múzeumot csakis 
gipszmásolatok 

befogadására 
hozták létre 1893-
ban, Ivan Cvetajev 

kezdeményezésére: 
az ő koncepcióját 

követve épült fel  
a múzeum, és 1912-
ben itt nyílt meg az 

egyik legnagyobb 
méretű európai 

gipszmásolat-
gyűjtemény

világkiállításra létrehozott szobormásolat-kiállítás volt. 
A Crystal Palace 1936-os leégése során a másolatainak nagy 
része elpusztult, a néhány megmaradt mű a Victoria & Albert 
Museumba került. Így végül a két világháború közötti kezde-
ményezések ellenére a múzeum gipszmásolatoknak szánt ki-
állítótereiben maradhattak az öntvények. Az első újraren-
dezésre, felújításra 1959-ben került sor, 1982-ben ezt újabb 
átrendezés követte. 2014-ben – egy hároméves restaurálási fo-
lyamatot lezárva – újranyitották a terek közül a keleti termet 
(ma Weston Cast Court) mintegy hatvan itáliai reneszánsz 
másolattal. Az épület felújításakor erősen törekedtek arra, 
hogy az épületrész a lehető leghűbb műemléki helyreállítást 
kapja. A nagy gipszeknek helyet adó másik terem – Traianus 
oszlopának egyetlen gipszmásolatával – jelenleg is átalakítás 
alatt áll, megnyitását ez évre tervezik. Ezeket a felújításokat 
az is indokolta, hogy a múzeum megítélése szerint a látogatók 
egyre inkább érdeklődtek a másolatgyűjtemény iránt.

¶ A moszkvai Puskin Múzeum a Victoria & Albert Museum-
hoz hasonlóan szintén olyan gyűjtemény, amelyet nem súj-
tott háborús veszteség. Ma már kevésbé közismert tény, de a 
múzeumot csakis gipszmásolatok befogadására hozták létre 
1893-ban, Ivan Cvetajev kezdeményezésére: az ő koncepció-
ját követve épült fel a múzeum, és 1912-ben itt nyílt meg az 
egyik legnagyobb méretű európai gipszmásolat-gyűjtemény. 
Ebben az időben már a másolatoknak egy olyan általánosan 
elfogadott (szinte) kánonja alakult ki, melynek eredménye-
ként a század végén létrejövő kollekciók nagyban hasonlítot-
tak egymáshoz. Így a Puskin Múzeum másolatgyűjteménye 
is sok párhuzamot mutat a budapesti Szépművészeti Múzeu-
méval. A Puskin Múzeumból a másolatok azonban a létrejövő 
eredeti műtárgyakból álló gyűjtemény miatt részben kiszo-
rultak; ennek ellenére a földszinti terekben és néhány eme-
leti teremben még most is gipszöntvények állnak, követve  

A Puskin Múzeumban maradt gipszkiállítás őrzi 
leginkább azt, amit a múzeumi másolatgyűjtemények 
a 19. század végén eredetileg bemutatni igyekeztek.
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a tárlat rendezői 
nem elégedtek meg 
egy konvencionális 

bemutatással, 
hanem interaktív 

tartalmakkal is 
megtöltötték  

a tárlatot

[7] Tobias Burg: Bu-
ilding a Small Alber-
tinum in Moscow: 
the Correspondence 
between Georg Treu 
and Ivan Tsvetaev. 
In: Uo., 539–555.

a száz évvel ezelőtti elrendezést.7 A másolatok nagyobbik ré-
szét az Orosz Állami Egyetem egyik épületében helyezték el. 
A Puskin Múzeumban maradt gipszkiállítás őrzi leginkább 
azt, amit a múzeumi másolatgyűjtemények a 19. század vé-
gén eredetileg bemutatni igyekeztek.

¶ Ezzel szemben egész más kiállítás képét mutatja a párizsi Cité 
de l’architecture. Itt a másolatgyűjtemény teljesen eltérő jel-
legű. Már a 19. század közepén a műemléki helyreállításokról 
ismert híres francia építész, Eugène Viollet-le-Duc azt szor-
galmazta, hogy a francia szobrászat emlékeiről készüljenek 
másolatok. Ennek nyomán erősen a francia nemzeti emléke-
ken alapuló öntvénygyűjtemény jött létre, és ez az 1878-as pá-
rizsi világkiállítás épületében, a Palais du Trocadéro nyugati 
szárnyában, 1882-ben vált látogathatóvá Musée de sculptu-
re comparée néven. 1937-ben az újabb világkiállítás alkalmá-
val a Palais du Trocadérót lebontották, helyére épült a Palais 
de Chaillot, melyben a másolatmúzeum, nevében is hangsú-
lyozva nemzeti jellegét, Musée des monuments français né-
ven kapott helyett. A gyűjtemény ma is a Palais de Chaillot-
ban található, ám 2007-ben – mintegy évtizednyi előkészítő 
munka folyamán újragondolva – felújított formában nyitott 
meg a kiállítás. A francia középkori és reneszánsz monumen-
tális kapuzatokat bemutató terek önmagukban lenyűgöző lát-
ványt nyújtanak, ugyanakkor a tárlat rendezői nem eléged-
tek meg egy konvencionális bemutatással, hanem interaktív 
tartalmakkal is megtöltötték a tárlatot. Egyrészt lehetőséget 
teremtettek arra, hogy közelről tanulmányozhatók legyenek 
olyan műemlékek, melyek az eredeti helyükön nem annyira 
hozzáférhetők, másrészt az alkotásokra vagy éppen a gipsz-
másolatok készítésére vonatkozó számtalan érdekes informá-
ció is a tárlat részévé vált. Mind itthon, mind nemzetközi szín-
téren rendszeresen megfogalmazódott és megfogalmazódik 

A német másolatgyűjteményeknek némiképp hasonló  
a történetük, mint a Szépművészeti Múzeum gipszeinek. 
A második világháború alatt már nem mentették ezeket,  
így részben megsemmisültek.
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Berlin jelentős 
központ volt 
a másolatok 

terjesztésében, 
hisz jó minőségű 

öntvényeket 
készítettek, és 

többnyire jobb áron, 
mint Itáliában
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Inventar. Die Abguss-
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manisches Natio-
nalmuseum című 
kiállítás, 2002. de-
cember 25. és 2003. 
március 30. között, 
kurátor Frank Mat-
thias Kammel.

ma is az az elgondolás, hogy a több mint százéves másolatok-
nak külön múzeumban lenne a helyük. A párizsi példa az el-
képzelésnek egy nagyon látogatóbarát megvalósítása, mely 
akár követendő is lehet.8

¶ A német másolatgyűjteményeknek némiképp hasonló a törté-
netük, mint a Szépművészeti Múzeum gipszeinek. A máso-
dik világháború alatt már nem mentették ezeket, így részben 
megsemmisültek.

¶ A nürnbergi Germanisches Nationalmuseum a párizsiéhoz ha-
sonló elveken létrehozott másolatgyűjteménnyel rendelke-
zett, csak itt éppen a német szobrászat, ötvösség emlékeiből 
hoztak létre egy több mint háromezer darabból álló gyűjte-
ményt. Az egykori karthauzi kolostorban kiállított öntvények 
jelentős része azonban a második világháború alatti bombá-
zások során elpusztult; ma már csak mintegy háromszáz da-
rab létezik, melyeket a múzeum időszaki tárlaton mutatott be 
2002–2003-ban.9

¶ A nagy múltú és hagyományú drezdai múzeum gipszmásolat-
gyűjteményének alapja a híres festő és teoretikus, Anton Ra-
phael Mengs 18. századi gipszöntvény-kollekciója. A gyűjte-
mény Albertinum néven, kiegészülve további öntvényekkel, 
1888-ban nyitotta meg kapuit a drezdai egykori Arzenál épü-
letében, ahol az eredeti műtárgyakat is bemutatták. A máso-
dik világháború alatt főként a nagy méretű gipszek sérültek 
meg, az eredeti és másolatgyűjtemény itt jórészt szerencsésen 
átvészelte a bombázásokat. Mivel itt olyan öntvények is van-
nak, melyek egészen régiek, 18. századiak, ezek kis számban 
most is állandó kiállításon szerepelnek, míg mintegy ötezer 
későbbi gipszmásolatot raktárban őriznek.

¶ Berlin ma is működő gipszöntőműhellyel rendelkezik, melyet 
1819-ben alapítottak. Berlin jelentős központ volt a másolatok 
terjesztésében, hisz jó minőségű öntvényeket készítettek, és 
többnyire jobb áron, mint Itáliában. A berlini múzeum nagy 
tekintélyű művészettörténésze, Wilhelm von Bode – aki az 
Európa-szerte elterjedő másolatgyűjtemények egyik fő szor-
galmazója volt a 19. század második felében – sikeres erőfe-
szítéseket tett azért, hogy az olasz kormány feloldja a műem-
lékek másolási tilalmát. Ugyancsak Bode volt az, aki nagyon 
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korán felismerte az eredeti műtárgyak gyűjtésének fontossá-
gát. A gipszöntvények Berlinben a múzeum különböző épüle-
teiben kaptak helyet (a mai Pergamonmuseumban, valamint 
a Neues Museumban), de már nagyon korán kezdtek kiszo-
rulni, és 1930 után jelentős részüket kiadták különböző ok-
tatási intézményeknek. A második világháború alatt az önt-
vények számottevő sérüléseket szenvedtek el. A gyűjtemény 
antik gipszeinek helyreállítására csak az 1980-as években 
került sor, és 1988-tól látogatható a több intézmény – Insti-
tuts für Klassische Archäologie, Freien Universität Berlin és 
Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz – együttműkö-
déséből létrejött Abguss-Sammlung Antiker Plastik Berlin. 
A kiállítás klasszikus tárlathoz képest zsúfoltabb, látvány-
raktárszerű berendezést kapott. A nagyszámú, mintegy két-
ezer öntvény gazdag, átfogó képet ad az antik, görög és római 
szob rászatról.

¶ A kelet-közép-európai múzeumok is rendelkeztek másolatgyűj-
teményekkel, melyek jelenleg többnyire nem hozzáférhetők. 
A prágai Národní muzeum mintegy 1300 öntvénye három kü-
lönböző intézményben kapott helyet, ahol néhány darab kivé-
telével raktárban őrzik azokat.10 A Krakkói Nemzeti Múzeum 
elsősorban a lengyel műemlékek szobrászati dekorációiról 
készült másolatokat őriz. Ez a gyűjtemény jelenleg szintén 
raktárban áll; egy időszaki kiállítás erejéig mutatták be a kö-
zelmúltban, az öntvények újabb, már állandó tárlatát most 
tervezik.11

¶ 2019-ben a Szépművészeti Múzeum antik, középkori és rene-
szánsz gipszmásolataiból kiállítás nyílik a komáromi Csillag-
erődben. Ennek megnyitása, mint a fenti példákból láthat-
juk, egyben azt is jelenti, hogy egy lesz azon kevés, kizárólag 
gipszeknek szentelt intézmények közül, amelyek létrejötté-
nek gondolata végigkíséri a másolatgyűjtemények történe-
tét. A most már több mint százéves gipszöntvények nemcsak 
egy-egy ismert szobor formáját adják vissza hűen, de sokszor 
önmagukban, mívességük okán is gyönyörködtetnek, így 
nem kizárt, hogy végül mindkét kritériumnak megfelelve ké-
pesek lesznek feloldani az esztétikai művészetélvezet és a ta-
nítás közötti ellentmondást.
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